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INLEDNING
Sjöbo har mycket att erbjuda som bostadsort, bland annat närhet till service, natur och
lugna och rofyllda platser. Dessa värden kommer att öka i betydelse i takt med att regionen urbaniseras. Den direkta närheten till naturen i kombination med en modern boendemiljö i huvudortens centrala delar med bra förbindelser till den regionala arbetsmarknaden, kommer att bli en värdefull tillgång. Därför ska Spårområdet utvecklas till att
kunna ge plats till Simrishamnsbanan, utökad kollektivtrafik med bussar, förtätning av
bostads- och övrig centrumbebyggelse samt en tydligare upplevelse av tätortskärnan.
I fördjupningen av översiktsplanen för Sjöbo tätort beskrivs olika scenarios för befolkningsutvecklingen. En slutsats är att Sjöbo tätorts befolkning kan öka med cirka 800
– 2700 personer fram till 2030. Den förväntade befolkningsökningen innebär ett behov
av cirka 350 – 1200 bostäder fram till dess. I början av 2009 fanns obebyggda byggrätter
för cirka 290 bostäder (enfamiljshus) redovisade i detaljplaner. Ytterligare byggrätter för
cirka 135 bostäder (flerbostadshus) har tillkommit sedan dess. Planprogrammet visar att
Spårområdet kan förse Sjöbo tätort med upp till ca 750 bostäder.
Planområdet är numera ett relativt öde, folktomt och till större delen obebyggt område.
Under dagtid rör sig tung trafik genom den centrala ytan som planerades för industri
och kollektivtrafik. Barriäreffekten är påtaglig, och påverkar vardagslivet på orten. I dag
kan det nedlagda industriområdet utan vidare beskrivas som ett sår i stadsbilden, men
en gång var Spårområdet en plats som var fylld av liv, aktiviteter, rörelser och mötesplatser. Syftet med planprogrammet är att visa hur Spårområdets utveckling kan vändas till
att verka för Sjöbo tätorts sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsutveckling.
Fram till 1980-talet korsades planområdet av den numera nedlagda Simrishamnsbanan.
Sedan järnvägens nerläggning har de industrier som marken planlades för antingen
flyttat eller lagts ned. När järnvägen kom 1893 låg spåren i södra utkanten av samhället.
Spårområdet planlades som del av Sjöbo municipalsamhälle (fastställd av Kungl. Maj:t
1927) för industrier och järnväg, och kringliggande områden planerades i huvudsak för
bostäder.
Gröna värden har historiskt sett haft en framskjuten position i stadsbilden. Orten har
bl.a. haft ett tätt grönt tak i form av ett flertal stora trädalléer. I 1927 års stadsplan har
dessa värden ett tydligt spår av europeiskt perspektiv. Det finns rötter i planen som kan
härledas till den österrikiske 1800-talsarkitekten Camillo Sitte (”Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen”, 1889), som förespråkade mjukare, terränganpassade
och konstnärligt gestaltade stadsplaner. Major Anders S Nilsson var verksam i Malmö
Stad som stadsingenjör 1898 – 1920 där han introducerade Sittes idéer och ritade stadsplaner som låg till grund för utförandet av gator som Friisgatan, Baltzarsgatan (den del
som idag går genom kvarteret Ellenbogen), Brogatan (den nyare delen från 1909), Simrishamngatan (vid Nobelvägen), Vårgatan och Värnhemsgatan, som alla är krökta. Major
Nilsson upprättade även Sjöbos stadsplan för municipalsamhället, och utgick då också
från Sittes idéer. Föreningsgatan är ett exempel på detta genom dess böjda form med
avslutning i en oregelbunden platsbildning i korsningen Föreningsgatan – Norregatan.
Järnvägar och industrier var tätt förknippade med varandra under Sveriges industriali-
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sering, och en följd blev att Spårområdet utvecklades till ett urbant enfunktionsområde.
Allteftersom Sjöbo expanderade uppstod andra urbana monokulturer med bostäder och
fler industrier. En konsekvens av den här sortens zonplanering är att det uppstått olika
slags barriärer i tätorten. I sin tur har detta så småningom lett till att exempelvis all barnomsorg koncentrerats till Sjöbos nordöstra del, och att den nordvästra delen av tätorten
avfolkas under nätter och helger.
Arbetet med att utveckla visionen för Spårområdets framtida utformning påbörjades
hösten 2011, och inleddes med de dialoger, workshops och samarbeten med bl.a. skolor
och universitet, som redovisas i planprogrammets första del. Processen kan beskrivas
som ett sökande, och det vi letade efter var i början något så diffust som ”platsens själ”.
Det vi hittade var en blandning av händelsefragment, idékoncept, engagemang, arkivmaterial, visioner och framtidsoptimism. Men vi fann också likgiltighet. Med tanke på att
Spårområdet tömts successivt på aktiviteter och byggnader – och på senare år dessutom
inneburit en belastning för tätortens centrum då industriverksamheterna i området
medförde restriktioner för omgivningen – var detta en särskilt viktig aspekt. Allteftersom
sökandet pågick utvecklades förståelsen av vad platsen inneburit och – kanske framförallt – dess potential.

”Planområdet är n
umera ett
relativt öde, folkto
mt och till
större delen obeby
ggt område.””

Så småningom mynnade allt arbete ut i en PlanPM som kommunens nämnder och verksamheter kunde lämna synpunkter på i början av 2013. Dialogprocessen visades upp i
en egen utställning på Sjöbos huvudbibliotek (period) där allmänheten hade möjlighet
att lämna fler synpunkter under utställningstiden. Under sommaren 2013 har ytterligare
en bearbetning av materialet gjorts, och sammanställts i ett planprogram som utgår från
ett principförslag.
För att underlätta det fortsatta detaljplanearbetet valde Sjöbo kommun att upprätta ett
särskilt program för Spårområdet där utgångspunkter och mål framgår. Spårområdet
är en ny stadsdel i Sjöbo tätort, och planprogrammets huvudsyfte är att fungera som
underlag för framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär en möjlighet
för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på
planeringsuppgiften till diskussion. Programmet är sammanställt i två delar som beskriver arbetsprocessen respektive programförslaget, och som tillsammans avser att visa
vilka förhållanden som gäller för området och vilka möjligheter som diskuterats hittills.
Programsamråd hålls under hösten/vintern 2013/14.
Efter att de inkomna synpunkterna sammanställts och diskuterats i kommunstyrelsen i
Sjöbo kommun, kommer beslut om vidare planeringsåtgärder att fattas. Planprogrammet omfattar ett stort planområde som troligen kommer att utvecklas i etapper, och
det kommande planarbetet bör därför delas upp i flera detaljplaner. Planprogrammets
genomförandetid uppskattas i nuläget till ca 30 år.
Spårområdet kommer högst sannolikt att vara en plats i ständig förändring under lång
tid framöver. I samband med en förändring av markanvändningen uppstår möjligheter
att skapa attraktiva stadsrum i Sjöbos mest centrala läge. Dialogprocessen har bl.a. visat
att den vidare planeringen av Spårområdet ska ske i dialog med brukargrupper och
byggherrar. Den fortsatta dialogen kan bidra till att den gemensamma visionen för tätortens utveckling blir tydligare, och att Sjöbo får bättre förutsättningar att utvecklas till en
riktigt attraktiv plats att bo på i Öresundsregionen.
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TILLBAKABLICK

1765 Sjöbo tätort – storskifte på åker – Södra Åsums socken.

1910 – 1915 Sjöbo tätort – Häradsekonomisk karta. 1893 stod järnvägen mellan Malmö och Simrishamn, via Sjöbo, klar och 1905
utökades nätet med sträckningen Kävlinge – Sjöbo.

1809 Sjöbo tätort – storskifte på inägor – Södra Åsums socken.

Undersökningsområde 2011 – 2013.

?
1864 Sjöbo tätort – Generalstabskartan.
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Framtid.
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Stadsarkitketdagen är en återkommande mötesplats för
arkitekter och planerare i Skåne. Dagen arrangeras av
Länsstyrelsen och i december 2012 var Sjöbo värdkommun. Temat var ”Lite grann från ovan – översiktsplanen
som verktyg i den kommunala planeringen” och spårområdet presenterades, besöktes och diskuterades.
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En planPM är ett dialogdokument som identifierar frå- 16
geställningar inför t.ex. vidare detaljplanering. Samråd
hölls med kommunala nämnder, bolag och räddningstjänst under perioden november 2012 – januari 2013.
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”Dialogprocessen har bl.a. visat att den vidare planeringen av Spårområdet ska ske i dialog med brukargrupper och byggherrar. Den fortsatta
dialogen kan bidra till att den gemensamma visionen för tätortens
utveckling blir tydligare, och att Sjöbo får bättre förutsättningar att
utvecklas till en riktigt attraktiv plats att bo på i Öresundsregionen.”
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”Gator och torg, parker och andra
allmänna platser är vårt gemensamma
vardagsrum. Rummen kan utvecklas,
fyllas av mer mänsklig aktivitet, om
biltrafiken anpassas till människors
krav på rörelse och vistelse” (ur ”Trafik
för en attraktiv stad”, Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket,
Banverket och Boverket, 2007).

Visionen för Spårområdet 2040
kan sammanfattas så här: Sjöbo
tätorts grönstruktur har utvecklats
och ekosystemtjänster är lätta att ta
tillvara. Vatten tas om hand på nya
sätt, och det skapas nya livsmiljöer
och biotoper i och kring det öppna
dagvattensystemet. Fler mötesplatser
uppstår hela tiden, och fler människor möts i vardagen. Den varierade bebyggelsen riktar sig brett till
många målgrupper, och efterfrågan

på bostäderna ökar eftersom Spårområdet är en trivsam och trygg plats
att bo i. Byggnader och utemiljöer är
tillgängliga för alla, och en bra miljö
för barn att växa upp i med närhet
till lek och äventyr. Säkra gång- och
cykelvägar leder till skolor, förskolor,
natur och fritidsaktiviteter. Sjöbo
centrum är befolkat större delar av
dygnet än tidigare, och rörelsemönstren i tätorten har utvecklats. Spårområdet är en hälsosam livsmiljö i en

stationsnära stadsdel där vardagslivet
är enklare och miljön tystare än på
många andra ställen.
I skrivelsen ”Strategiska utmaningar
– En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling” från mars
2006 redovisas Sveriges strategi för
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Där sätts fyra
strategiska utmaningar i fokus som
även ligger till grund för programförslaget:
1.
2.
3.
4.

Bygga samhället hållbart
Stimulera en god hälsa på lika
villkor
Möta den demografiska
utmaningen
Främja en hållbar tillväxt

Planprogrammet ska visa vilka förutsättningar och möjligheter som finns
för utvecklingen av kommunikationer, resecentrum, bostäder, publika

platser och blandade verksamheter
inom området.
Den planerade utbyggnaden av
Simrishamnsbanan innebär en stor
förändring för samhället. Tåget bedöms (Affärsplan Simrishamnsbanan
2009/2010) jämfört med buss, grovt
sett halvera restiden till Malmö (från
60 till 30 min). Till Lund blir differensen lägre (5 – 10 min) på grund av
bytestid från tåg till buss alternativt
spårväg. Regionalt kan utbyggnaden
innebära att den starka tillväxten
inom Malmö – Lund-regionen sprids
till de östra delarna av Skåne.
En av utmaningarna i utvecklingen
av Spårområdet är att lyckas skapa en
attraktionskraft stark nog att konkurrera med liknande utbyggnadsområden i kranskommunerna kring Malmö/Lund. Spårområdet har fördelar i
den omedelbara närheten till en kollektivtrafikvänlig kommunikationsled

som f.n. trafikeras av direktbussar till
Malmö och täta avgångar till Lund
samt att området omfattar 16 hektar
mark utan att brukbar jordbruksmark
behöver tas i anspråk.
Ett av planprogrammets mål är
att identifiera vilka faktorer som är
relevanta i arbetet med att fylla det
tomrum som uppkommit efter att de
industriella verksamheterna lämnat
Spårområdet för att bl.a. motverka att
nya barriäreffekter uppstår och att de
befintliga barriärerna minskar eller
försvinner.
En annan del av målbilden för planprogrammet är att skapa trygga och
säkra boendemiljöer som inbjuder till
möten mellan människor och skapar
en god utemiljö för barn. En annan
del är att det är viktigt att arbeta
med utemiljöer som ska fungera alla
tider på dygnet och vara inbjudande
för alla oavsett ålder, kön eller fysisk
förmåga.
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Riksintressen
Simrishamnsbanan är ett utpekat
riksintresse för kommunikation som
korsar planområdet i öst-västlig
riktning. Inga åtgärder får vidtas i
järnvägens närhet som kan skada
anläggningens funktion eller utnyttjande. Sjöbo kommun verkar för att
järnvägstrafik ska återupptas på Simrishamnsbanan, sträckan Malmö
– Staffanstorp – Dalby – Sjöbo
– Tomelilla – Simrishamn.
Planområde (svart heldragen linje) och gällande stads- och detaljplanegränser.

Lägesbestämning

Markägoförhållanden

Planområdet gränsar i öster till ett
verksamhetsområde, i norr till ett
handels- och bostadsområde samt till
bostadsområden i söder och väster.

Areal

Sjöbo kommun äger fastigheterna:
•
Laxen 4
•
Sandbäck 2:15 och 10:62
•
Silon 1
•
Sjöbo 3:13, 5:106, 5:107, 5:26,
5:44, 5:71 och 5:72

Planområdet uppgår till cirka 16
hektar.

AB Sjöbohem äger fastigheterna:
•
Sjöbo 5:108 och 5:111
Netto Marknad Sverige AB äger
fastigheten:
•
Laxen 3
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2013-04-24, utpekas området som
utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse och centrumfunktioner.

•

Detaljplaner

•

Planområdet är planlagt sedan tidigare. De gällande stads- och detaljplaner som helt eller delvis omfattas
av planområdet är:

•

•
•

Översiktsplan

1 (Stadsplan för Sjöbo municipalsamhälle, laga kraft 1927-02-18)
129 (Stadsplan för Sydvästra delarna av Sjöbo köping, laga kraft
1967-01-25)
200 (Stadsplan för Kv. Stamhem,
Idrottsplatsen m.fl., laga kraft
1964-04-28)
203 (Stadsplan för Kv. Krabban
m.fl., laga kraft 1953-11-30)

Enligt ”Översiktsplan för Sjöbo kommun, ÖP 2009”, antagen 2009-04-29,
utpekas ändrad markanvändning för
området. I ”Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort”, antagen

•

Pågående
markanvändning

der och handel. I de centrala delarna
finns kollektivtrafik och parkering. I
de södra delarna finns oanvänd, delvis skogsbevuxen industrimark samt
handelsverksamhet.

•

•

•

205 (Stadsplan för Kv. Laxen m.fl.,
laga kraft 1967-04-06)
244 (Stadsplan för Kv. Laxen m.fl.,
laga kraft 1970-08-21)
P155 (Detaljplan för Laxen 3, laga
kraft 2005-01-07)
P222 (Detaljplan för Sandbäck
2:15 m.fl., laga kraft 2007-05-25)
P264 (Detaljplan för Kv. Viljan och
del av Kv. Arbetet m.fl., laga kraft
2011-09-30)

Kommunala beslut i
övrigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KsAu) beslutade 2011-09-07 att upprätta planprogram för Spårområdet i
Sjöbo (Dnr 2009.105-212).

Förenligt med 3, 4 och 5
kapitlet miljöbalken
Planprogrammet bedöms förenligt
med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken
(MB) i enlighet med 5 § förordningen
(1998:896) om hushållning med mark
och vattenområden m.m.

Markanvändning inom planområdet: I norra delen av Spårområdet
finns blandad bebyggelse med bostä-

Markanvändning i angränsande
områden: I öster gränsar planområdet till ett industri-/verksamhetsområde, och i väster till relativt gles
bostadsbebyggelse samt småindustriell verksamhet. Det finns ett natur37

område söder om planområdet i form
av en parkliknande skog med stort
björkbestånd. Norrut finns blandade
centrumfunktioner som bostäder,
handel och service.

Kultur

Vy över planområdet från Södergatan, Silogatan respektive Hotellgatan.
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Planområdet omfattar det gamla stationsområdet med stationsbyggnad
och huvudgator norr om järnvägen,
och industrier på sydsidan. Nordost
om planområdet ligger Gamla Torg
och vägkorset där vägarna som förband Malmö/Lund med Simrishamn
och Hörby med Ystad möttes. Sedan
1700-talet ligger Sjöbo Gästgivaregård på samma plats vid torget
som i dag, och handel och hantverk
utvecklades så småningom i dess omgivningar. Strax norr om planområdet
ligger den 1,2 km långa Västergatan
som innehåller det mesta från affärer
och skola till flerbostadshus och små
gathus. Sjöbo tätorts kulturella utbud
ansluter till Västergatan – Gamla
Torg med bl.a. kulturhus, biograf och
bibliotek.
Det finns ett behov av ett planeringsunderlag för bevarandevärda
kulturmiljöer som utgår frän kontextuella aspekter i bebyggelselandskapet. Avsaknaden av ett sådant
försvårar bedömningar av hur
befintliga byggnader och platser kan
påverkas av t.ex. nya byggnader i
närheten eller förändringar i angränsande befintlig bebyggelse. Därför har
ett kulturmiljöprogram som omfattar
bl.a. Spårområdet, tagits fram parallellt med fördjupningen av översiktsplanen för Sjöbo tätort. Arbetet avses
avslutat kring årsskiftet 2013/14.
I framtiden kan Simrishamnsbanan
komma att åter passera genom Spårområdet och också leda till en barriäreffekt, vilket innebär en risk för att
Sjöbos urbana struktur polariseras till
en ”sovsida” i söder och en ”aktivitetssida” i norr. Om Spårområdet ges möjligheter att innehålla stimulerande
aktiviteter som kompletterar ortens

kulturella utbud och barnomsorg
uppstår nya behov och rörelsemönster som kan motverka polariseringen.
Under dialogprocessen har bl.a. djurpark, skateboardbana, stor lekpark,
parkour, utomhusmotionsanläggning
nämnts som exempel på sådana upplevelsebaserade, kulturella aktiviteter.
Invid planområdets östra sida längs
Södergatan finns en äldre fabriksbyggnad som tillhört en av ortens
äldre industrier. Fasaden har ett industriellt arkitektoniskt formspråk, är väl
bevarad, och representerar en viktig
del av Sjöbos historia. Den innebär
med andra ord en kvalitativ tillgång
för platsen. För att fasadens värde ska
kunna tas till vara, ställs höga krav
på gestaltningen av byggnaderna i
dess närhet samt på utformningen av
gaturummet längs Södergatan.

Fornlämningar
Fornlämningsområdet (Södra Åsum
28:2) beskrivs som ”bytomt/gårdstomt”, d.v.s. en äldre gårdsstruktur.
Detta område kommer i konflikt med
Simrishamnsbanans (riksintresse för
kommunikation) tänkta sträckning,
men riksintresset anses överordnat. I
anslutning till prövningen av detaljplanen för Kv. Viljan & Arbetet (laga
kraft 2011-09-30) gavs tillstånd för
ingrepp i fast fornlämning enligt 2
kap. 12 § lag om kulturminnen mm.
Det finns ett fornlämningsområde
i planområdets östra del. I övrigt
finns inga kända fornlämningar inom
området. Påträffas fornlämningar
i samband med markarbeten skall
dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § lag
om kulturminnen mm, omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Natur och vegetation
Under dialogprocessen som bedrivits
som del i arbetet med att upprätta
planprogrammet för Spårområdet,
har det vid flera tillfällen och i olika

sammanhang lyfts fram idéer med
identitetsskapande inriktningar som
utgått från naturvärden. Det finns
möjligheter att göra detta genom
högt ställda ambitioner i utvecklingen av Spårområdet, t.ex. i skapandet av goda förutsättningar för
nya ekostråk, biotoper samt i hänsynstagandet till och tillvaratagandet
av ekosystemtjänster, och på så vis
bidra till att höja miljöprofilen i Sjöbo
tätort.
Inom delar av planområdet och i
dess närhet finns rekreativa, gröna
värden, exempelvis i den sydvästra
delen som är delvis skogbevuxen
med en dunge innehållande bl.a.
hägg, lönn, bok, ek, lind och björk.
Strax söder om planområdet ligger
Björkhagen som är ett parkliknande
skogsområde med stort björkbestånd, högstammig tallskog och
buskskikt.
Det finns en vacker enkelsidig
lindallé längs Fabriksgatan, och en
nyplanterad, smalkronig allé längs
Södergatan På Västergatans gångfartsdel har en allé planterats med
lind, magnolia- och körsbärsträd.
Vid bussterminalen finns några
vackra bokträd. Flera av bokarna
mår inte bra, vilket visar sig genom
att trädens grenar dör efterhand.
Förmodligen beror detta på skador
som orsakats av tidigare markarbeten. För att förebygga ytterligare
skador, ska trädens hälsa prioriteras
i planeringen och genomförandet
av kommande markarbeten kring
bussterminalen.
Det finns ett stort värde i att
fortsätta utveckla den grönstruktur som är uppväxt. En trädpolicy
bör därför upprättas som stöd i det
långsiktiga arbetet med att tillgodose
tätortsträdens livsbetingelser på
bästa sätt, och ange förutsättningar
för planering och skötsel inför bl.a.
de förändringar i och kring Spårområdet som planeras. En trädplan bör
komplettera policyn där det befintliga trädbeståndet inventeras och
dokumenteras.
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”I dag kan det nedlagda industriområdet
utan vidare beskrivas som ett sår i stadsbilden, men en gång var Spårområdet en
plats som var fylld av liv, aktiviteter, rörelser och mötesplatser.”

Geotekniska
förhållanden
Marken är sandig och genomsläpplig
inom planområdet. I dagsläget är
stora ytor grästäckta, vilket kommer
att förändras vid en exploatering då
andelen hårdgjord markyta kommer
öka. Detta ställer krav på utformningen av dräneringsytor som kan klara
10-, 50- och 100 årsregn.
Enligt ”Radonprogram för Sjöbo
kommun” (2006) ligger planområdet
inte inom kommunens radonriskområde. Då det förekommit industriell
verksamhet inom planområdet
tidigare ska kompletterande miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar utföras i samband med
kommande exploateringsarbeten för
att undersöka eventuella mark- och
grundvattenutsläpp. Geotekniska
markundersökningar kommer att
krävas inför kommande detaljplanearbeten.

Topografi
Höjdskillnaderna är relativt små inom
planområdet. Det skiljer 9 meter i
diagonalt från hörnet Fabriksgatan/
Terrassgatan till Gamla Torg med den
största förändringen i södra delen. I
40

nord-sydlig riktning skiljer det 3 meter med störst skillnad i södra delen,
och i öst-västlig riktning är nivåskillnaden 1 meter.

Bebyggelse
Längs den norra delen av området finns äldre tätortsbebyggelse
med bostäder, småindustri, handel
och service. I direkt anslutning till
planområdet finns en detaljplan
för kvarteret Viljan (korrekt namn +
laga kraft, 2011-09-30). Detaljplanen
ger möjlighet att bygga cirka 135
bostäder (inklusive LSS-boende och
servicelägenheter), handel, och en
vårdcentral. Bebyggelsevolymerna
varierar mellan 3 och 5 våningsplan,
och består av en blandning av radhus
och flerbostadskvarter.
I planområdets centrala del finns
en bussterminal med vänthall och
kiosk/butik, samt en uppställningsplats för kollektivtrafikens fordon. I
södra delen av planområdet finns
en friliggande byggnad med dagligvaruhandel. Söder om planområdet
finns friliggande småhusbebyggelse
i villakvarter, samt vårdcentral och
räddningstjänst. Planområdet har
god tillgång till service och annat
tätortsspecifikt utbud.

Kollektivtrafik
Inom planområdet finns en bussterminal för regionala busslinjer vid
Järnvägsgatan med kollektivtrafikförbindelserna mellan Sjöbo och Malmö,
Lund, Ystad, Tomelilla, Simrishamn,
Hörby och Höör. Skåneexpresslinjerna 5, Simrishamn – Sjöbo – Lund,
och 6, Ystad – Sjöbo – Lund utgör
stommen i kommunens busstrafik.
Restiden till Lund är 35 minuter med
avgångar minst en gång per timme,
men utbudet av resor till Malmö är
mindre och tar drygt 1 timme. Från
oktober 2013 utökades busstrafiken
mellan Lund och Sjöbo till pendellinje, och i december 2013 utvecklades
bussförbindelsen mellan Malmö och
Sjöbo till snabblinje, Skåneexpresslinje 8. Regionbusstrafik finns dessutom mellan Sjöbo – Hörby – Höör.
Terminalen ska framöver utvecklas
till ett resecentrum för järnvägs- och
busstrafik. Detta är en prioriterad
fråga, eftersom ett väl fungerande
resecentrum bidrar till Sjöbo kommuns och Region Skånes hållbara
utveckling.

Bilderna visar järnvägsnätet i Skåne samt stationsområdet i Sjöbo kring 1920. Flygbilderna är från 1940-talet.
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Spårområdet med omgivningar kan
beskrivas som ett pussel med olika
delområden. Kvarteret Viljan profileras av gröna tak, Västergatan av trädplantering och bil under restriktioner,
Centrumpusselbiten av kollektivtrafik
och goda p-lösningar, Sydvästra pusselbiten av lite vildare grönska och
den Södra pusselbiten representerar
den mer exploaterade bostadsdelen.
Centrumpusselbiten står närmast i
tur att utvecklas efter utbyggnaden
av kvarteret Viljan, eftersom den har
ett strategiskt värde för hela Spårområdets framtida attraktionskraft. De
insatser som utförs inom järnvägens
planerade närområde kan anses vara
temporära lösningar fram till utbyggnaden av Simrishamnsbanan.
I Centrumpusselbiten integreras
bebyggelse och gröna strukturer i det
nord-sydliga Grön- och Kulturstråket.
Det skapas fler finmaskiga grönstråk
inom planområdet mellan kvarter,
gårdsrum och längs husen. Den
befintliga vegetationen i de större
grönstråken ska bevaras och utvecklas. Hur detta ska utföras kommer
att utredas vidare under kommande
planarbete.

Simrishamnsbanan
Genomförandet av Simrishamnsbanan inte är tidsbestämt i dagsläget.
Järnvägens läge preciseras i den
pågående järnvägsutredningen, och
först därefter kan den framtida bebyggelsen lägesbestämmas. Plankartan visar en placering av järnvägen
efter de förutsättningar som är kända
efter förstudien av Simrishamnsbanan, och de redovisade avståndslinjerna ska därför betraktas som
principillustrationer.
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persontrafik, men även för enstaka
godsvagnar, s.k. vagnuttag, till Malmö
eller Ystad. Där befintlig bostadsbebyggelse kommer att ligga nära den
nya järnvägen måste åtgärder för att
motverka störningar från framtida
tågtrafik vidtas i samband med järnvägens utbyggnad.

Utdrag ur ”Riktlinjer för
bebyggelseplanering
intill väg och järnväg
med transport av farligt
gods” (RIKTSAM),
Länsstyrelsen i Skåne
län, 2007
Visionsbild av de nya bostäderna norr om Fabriksgatan.Tät kvartersstruktur av miljövänliga hus samt öppen
dagvattenhantering.

I de utredningar som gjorts hittills,
är den grundläggande förutsättningen att tåget ska trafikera sträckan
Malmö – Simrishamn på en timme
med uppehåll i Staffanstorp, Dalby,
Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Ambitionen är att sträckan ska trafikeras
med timmestrafik, det vill säga ett tåg
varje timme. Förutom timmestrafiken
mellan Malmö och Simrishamn kan
en eventuell förtätning av trafiken
till halvtimmestrafik bli aktuell
mellan Malmö och Sjöbo. Tre spår
planeras inom stationsområdet - ett
pendlingsspår, ett växlingsspår samt
ett avställningsspår för eventuella
vagnreparationer och på-/avlastning
av gods.
Det finns i dagsläget fyra principlösningar för hur järnvägen kan passera
Spårområdet: i markplanet, under

marken, över marken, respektive utanför området. Eftersom Sjöbo kommun förordar ett centralt stationsläge
antas det sistnämnda alternativet
inte bli aktuellt.
De tre första principlösningarna
kan utföras inom planområdet med
hänsyn till det horisontella utrymme
som krävs. Avslutade och pågående
utredningar av Simrishamnsbanan
behandlar genomförandet av en
järnväg i markplan. Kompletterande
utredningar kommer därför att krävas
för en järnvägslösning ovan eller
under mark.
Om Simrishamnsbanan inte genomförs kan det vara av intresse ur ett
kulturhistoriskt perspektiv att bevara
den befintliga, oanvända järnvägskorridoren som grönområde, cykelstråk eller liknande för att påminna

Området planeras bland annat för att bli en urban
och levande plats.

om järnvägens tidigare existens
och dess betydelse för Sjöbo tätorts
framväxt.

Etapputbyggnad
Planprogrammet visar en etappvis
utbyggnad inom programområdet.
Området ska delas upp i flera detaljplaner för att uppnå en god markhushållning i enlighet med aktuella
krav och förutsättningar. Etappernas
storlek kan variera i förhållande till
tillväxttakten. I dagsläget finns en efterfrågan på ca 20 bostadsenheter/år.
Trafikverkets strategi är att farligt
gods ska vara möjligt att transportera
på i princip alla banor. Farligt godstransporter på Simrishamnsbanan
kan förekomma i framtiden. Banan
dimensioneras för att främst klara

Nedan visas exempel på vad som kan
vara lämplig markanvändning inom
riskhanteringsområdet.
0 – 30 meter från transportled:
•
parkering (ytparkering)
•
trafik
•
odling
•
friluftsområde (t.ex. motionsspår)
•
teknisk anläggning (som ej orsakar skada på avåkande fordon)
30 – 60 meter från transportled:
•
handel (sällanköp)
•
industri
•
bilservice
•
lager (utan betydande handel)
•
teknisk anläggning (övriga anläggningar)
•
parkering (övrig parkering)
60 – 150 meter från transportled:
•
bostäder (småhusbebyggelse)
•
handel (övrig handel)
•
kontor (i ett plan, dock ej hotell)
•
lager (även med betydande
handel)
•
idrotts- och sportanläggningar

•
•

(utan betydande åskådarplats)
centrum
kultur

Mer än 150 meter från
transportled:
•
bostäder (flerbostadshus i flera
plan)
•
kontor (i flera plan, inkl. hotell)
•
vård
•
skola
•
idrotts- och sportanläggningar
(med betydande åskådarplats)
Annan markanvändning inom de
avstånd som behandlas i riktlinjerna
kräver kompletterande riskutredningar. RIKTSAM omfattar inte buller
och vibrationer!

Ny bebyggelse
Bostäder: Planområdet ska kunna
erbjuda ett varierat utbud av tomtstorlekar, byggnadstyper och upplåtelseformer, och innehålla en mix av
kvartersbebyggelse, fristående huskroppar samt radhus. Spårområdet
utformas bl.a. med fokus på effektiv
markhushållning genom förtätning
av befintlig bebyggelse, och är därför
olämpligt för villabebyggelse. Den
nya bebyggelsens omfattning och
innehåll bör vägas mot både regionala och lokala behov.
Flera olika upplåtelseformer som
enskilt ägande (t.ex. genom tredimensionell fastighetsbildning),
bostadsrätt och hyresrätt eftersträvas
inom området för att öka attraktiviteten för olika målgrupper.
Den tillkommande bebyggelsen
ska ges olika uttryck beroende av var
inom planområdet den placeras. Variationen mellan kvarteren kan vara
stor i fråga om bebyggelsens form43

språk och skala. Ett modernt, varierat
arkitektoniskt uttryck eftersträvas
inom hela Spårområdet. Naturförhållande och bebyggelsestruktur bör
samspela för att skapa en attraktiv
bostadsmiljö.
För att uppnå en god boendemiljö
och en trygg och varierad gatumiljö
är mötet mellan markvåningar och
det publika gaturummet en viktig utformningsfråga. Särskild omsorg ska
dessutom ägnas åt husens baksidor
eftersom de är en betydande del av
miljöerna som man kommer att röra
sig längs till fots eller med cykel.
Kvartersmarken (B-områdena
på plankartan) ska planläggas för
bostäder med ett e-tal (exploateringstal) i nivå 1 vilket innebär en
byggnadshöjd om 4 – 5 våningar
i 60*60m kvarter (ett våningsplan
motsvarar cirka 20 lägenheter), men

bör dessutom medge möjlighet för
mindre verksamheter (t.ex. i form
av enpersonsföretag) som inte stör
grannar, eller ger upphov till större
trafikmängder. Totalt kan Spårområdet bebyggas med upp till ca 750
bostäder.
Det kommer att finnas behov av
förskola samt service för äldre. Kommande detaljplaner bör medge att
kvartersmark för bostäder vid behov
kan användas för förskoleverksamhet.
Resecentrum: Ett nytt resecentrum
för både buss och tåg anvisas på i
huvudsak befintlig plats inom Spårområdet. Något nytt resecentrum
är ännu inte antaget i Trafikverkets
planeringsprocess, och utformning
av detta kommer att ske i samverkan
med Trafikverket.
Stationer, hållplatser och deras standard och kvalitet har stor betydelse

för resenärerna. Bra anslutningar till
kollektivtrafik, taxi, bil- och cykelparkering samt handikappreducerande
åtgärder är viktiga. Bytespunkten ska
vara fräsch med t.ex. moderna och
välstädade toaletter. Personal i någon
form bör finnas.
Ett flertal studier för utformning av
den fysiska miljön kring bytespunkter
pekar på grundläggande funktionsoch utformningskriterier:
•

•
•

•

Enkel, överblickbar disposition av
bytespunkten, lättfunna funktioner
Naturliga funktionssamband och
förflyttningsvägar
Goda, funktionella rörelse- och
vistelseytor, taktila ytor och övrig
funktionsanpassning
Frånvaro av konflikter med andra
rörelseflöden, trafiksäker utformning

•

•

•

•

•
•

Lättfunnen, lättförståelig information inklusive placering för
funktionshindrade och barn
Ljus, upplyst, lätt synbar vistelsemiljö inklusive omgivning och
accessvägar
Närhet till platser där människor
vistas, ”upplysta fönster” inom
synhåll
Frånvaro av skymda, mörka, ej
upplysta vrår och platser inklusive buskage m.m.
Alternativa flyktvägar, inga
”återvändsgränder” får finnas
Ev. nödtelefon/larmknappar,
videoövervakning kan behövas

Resecentrumet är en viktig mötesplats för olika grader av mänsklig
kontakt i tätorten. Dess yttre och inre
miljöer ska vara tydliga och informativa, och upplevas som trygga, trafiksäkra och behagliga. Stationsbyggnaden ska ha en stark, arkitektonisk
identitet och dessutom egenskaper
som gör den till ett lokalt föredöme
för hållbar utveckling.
Handel och kontor: I C-området
finns utpekade delar som är lämpliga
bl.a. med hänsyn till Simrishamnsbanan för hotellverksamhet. Särskild
utredning krävs för uppförande
av parkeringshus i utpekat läge.
Övriga delar inom C-området kan
även användas för bostäder (särskild
utredning krävs), handel, kontor,
idrotts- och sportanläggningar (utan
betydande åskådarplats) och kulturverksamheter.
Övrig bebyggelse: Det finns restriktioner samt fysiska begränsningar
inom planområdet som hänvisar bebyggelse till ett avstånd av 30 meter
från det framtida pendlingsspårets
mittpunkt. I området närmast spåren
kan bl.a. kontor, arbetsplatser, service,
parkering, park, odlingslotter samt
delvis öppen dagvattenhantering
anses vara lämpliga funktioner.

Tidig skiss över markdispositionen inom spårområdet. Vy mot väster.
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Grönområden
Nya grönstråk anläggs i gaturummen i form av t.ex. alléer och gröna
tak i samband med utbyggnaden
av gatunätet och dess anslutande
bebyggelse inom planområdet.
Tekniska lösningar som bidrar till att
den samlade energikonsumtionen
minskar ska prioriteras i planeringen
och genomförandet av Spårområdets
utbyggnad i samtliga skeden.
En skyddad korridor för grönstrukturen skapas i nord-sydlig riktning
med syfte att motverka barriäreffekter mellan tätortens delar på ömse
sidor av Spårområdet. Korridoren har
sin utgångspunkt i Björkhagen, och
sträcker sig i en axel rakt norrut via
kvarteret Elefanten norr om Västergatan och löper vidare till Malenas park/
Möllers mosse.

Rekreationsytor
I ett tätortsområde av planområdets
storlek finns ett behov av lek- och
rekreationsytor som riktar sig brett
till hela befolkningen. Det finns
möjlighet att utnyttja platser inom
planområdet, men även angränsande
naturytor kan nyttjas. Under framtagandet av planprogrammet har bl.a.
skolelever och ungdomsgrupper
varit involverade, och föreslagit bl.a.
gocartbana, djurpark, parkourbana,
samt ett ungdomens hus. För att
utveckla den kulturella upplevelsen
av Sjöbo kan multifunktionella ytor
förläggas inom Spårområdet i eller i
anslutning till bostads- och centrumdelarna. Ytorna kan gestaltas utifrån
naturteman som synliggör t.ex. relationer mellan tätorten, naturvärden
och ekosystemtjänster.
Parkour går ut på att förflytta sig
från en punkt till en annan på ett
så snabbt, effektivt och kontrollerat
sätt som möjligt genom olika sorters
miljöer, och med endast kroppen
som hjälpmedel. Målet är att utifrån
sin förmåga utveckla sin fysiska

och mentala potential. Parkour kan
utövas som motion av personer i alla
åldrar. En parkourbana kan betraktas
som en temporär anläggning som
kan tas bort eller flyttas vid behov,
men får även placeras permanent
0 – 30 meter från en transportled för
farligt gods. Lämpliga placeringar är
t.ex. norr om C-området vid Södergatan eller i Björkhagen sydväst om
planområdet.

Gator och trafik
Utbyggnaden av gatunätet inom planområdet förändrar inte Sjöbo tätorts
huvudstruktur. Södergatan och Västergatan kommer att ha fortsatt betydelse som huvudstråk. När Idrottsgatan ansluter Östergatan flyttas delar
av trafikflödet österut-söderut från
Gamla Torg, och framkomligheten för
kollektivtrafiken till bytespunkten vid
dagens bussterminal blir bättre.
När Simrishamnsbanan anläggs
förändras Södergatans karaktär. En
planskild korsning i mötet mellan
Simrishamnsbanan och Södergatan
kan genomföras på flera sätt. Järnvägen bör ligga i eller under marknivå
för att begränsa bullerspridning
gentemot befintlig och planerad
bebyggelse. Om järnvägen läggs i
befintlig marknivå måste gatunivån
längs Södergatan sänkas, vilket medför ett behov av stödmurar mellan
uppskattningsvis Fabriksgatan och
Hotellgatan. Detta är ett stort ingrepp
som får konsekvenser för utbyggnadsmöjligheterna i Spårområdet
eftersom in- och utfartsmöjligheterna
till området i praktiken begränsas
till Fabriksgatan och Järnvägsgatan.
Om Södergatan sänks till en nivå
som medger passage med tung trafik
(t.ex. kollektivtrafikens bussar) under
Simrishamnsbanan, uppstår samtidigt en barriär längs hela Spårområdets östra sida. En plankorsning med
bommar vid Södergatan bör vara en
fungerande lösning med hänsyn till
mängden tågtrafik (2 tåg/h) och att
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det finns en alternativ färdväg för
biltrafik via Idrottsgatan. En sådan
lösning i markplan skapar goda förutsättningar att skapa ett tillgängligt,
tryggt och attraktivt stadsrum som
förbinder Spårområdet med de östra
delarna av tätorten på ett naturligt
sätt längs Södergatan.
Det pågår ett arbete under
2012 – 2013 med att utveckla en ny
trafikplan vars syfte bl.a. är att ta fram
visioner och mål för trafikstrategier
som främjar en god miljö för den
oskyddade trafikanten i tätorten.
Som underlag för arbetet har bl.a.
planeringsverktyget och handboken
TRAST (”Trafik för en attraktiv stad”,
Sveriges Kommuner och Landsting,
Vägverket, Banverket och Boverket,
2007) använts.
Den nya trafikplanens visioner och
mål för trafikstrategier som främjar en
god miljö för den oskyddade trafikanten i tätorten, stödjer utvecklingen
av ett tystare centrum genom att
bl.a. avlasta Norregatan, Västerga-

tan, Gamla Torg och norra delen av
Södergatan från biltrafik. Inför det
fortsatta planarbetet kommer det att
krävas en utförlig trafikutredning för
att redovisa:
•

•

•
•

storleken av de trafikvolymer
som antas uppkomma till följd av
Spårområdets utbyggnad
omfattningen av de åtgärder
som krävs framöver för att
hantera trafikflödet (t.ex. Södergatans bredd i förhållande till
förväntade trafikvolymer)
tillgänglighetsbehov i anslutning
till resecentrum
alternativ till innovation parkeringslösningar

Infart till med bil till programområdet
sker via Södergatan, Terrassgatan och
Järnvägsgatan. Nya gator anläggs
från Fabriksgatan och norrut. Skogsgatan förlängs och Solgatan får en
ny utformning norr om Fabriksgatan.
Gatorna ska visa på olika grader av
hierarki och framkomlighet beroende

av färdmedel, t.ex. med buss, bil,
cykel eller till fots.
Skogsgatan förses inom programområdet med gång- och körbanor,
och med en trädallé placerad centralt
i gaturummet. Terrassgatan förses
med gång- och cykelbana från Fabriksgatan och norrut.
Gångbanor ska finnas i direkt
anslutning till samtliga husfasader i
B- och C-områdena.
Infart med bil till B-området sker
via Fabriksgatan, Terrassgatan och
Skogsgatan. Det mindre torgrummet
i Solgatans förlängning utformas som
gångfartsområde, vilket innebär att
det kan användas för infart med bil
till fastigheterna längst österut inom
B-området.
Torgrummet utförs med vattenspegel och vegetation samt utan
nivåskillnader i gatuplanet. Det ska
finnas möjligheter för verksamheter
i husens bottenplan att använda sig
av torgrummet för t.ex. entrémiljöer,
mindre serveringar och liknande som

kan bidra till att göra platsen levande.
Korsningen Terrassgatan - Fabriksgatan ligger mellan en utpekad del
inom B-området som (med hänsyn
till avståndet till Simrishamnsbanan)
är lämplig för förskola, och Björkhagens grönområde. Särskild vikt ska
läggas vid korsningens utformning
med avseende på trafiksäkerhet och
tillgänglighet. Hastighetsdämpande
åtgärder längs de anslutande gatorna
bör övervägas.
Infart med bil till hotelldelen i Cområdet sker från Fabriksgatan. Från
torgrummet leds biltrafiken österut
genom C-området.
Inom C-området ska gatorna
utformas med god tillgänglighet för
varutransporter. För att begränsa
bullerspridning till omgivningen ska
infart med lastbil ske mellan husen
via den nya gata som ansluter till Södergatan norr om Fabriksgatan, och
ledas tillbaka till Södergatan längs
C-områdets norrsida.

Gång- och cykelleder

Infarter och gångfartsområden för bilar (västra delen) samt lastbilar (östra delen).
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Gång- och cykelbana finns längs Södergatans västra sida. Denna sträckning förbinds norrut med Gamla Torg.
Inom planområdet anläggs gångoch cykelleder längs Fabriksgatans
norra sida, Terrassgatans östra sida,
norr om Östra Bangatan genom parkområdet och längs Spårgatan över
Simrishamnsbanans sträckning.
Gång- och cykelbana utförs längs
Skogsgatans förlängning och vidare
norrut där den integreras i stationsområdesmiljöns utformning, och fortsätter utanför programområdet mot
Västergatan längs Järnvägsgatan.
Samtliga gator inom B-området,
utom Skogsgatans förlängning, utförs
som gångfartsområden där cykling
får ske på gåendes villkor.
Gångvägar mellan pendlarparkering och kollektivtrafikens avgångsplatser ska vara gena och välbelysta
samt uppfylla kraven för personer
med funktionsnedsättningar. Kan

detta inte uppfyllas, behövs särskilda
platser för funktionsnedsatta personer nära bytespunktens plattformar
och bussplatser.

Oskyddade trafikanter
I den gällande trafikplanen (”Trafikplan Sjöbo tätort”, 2001) står bl.a. att
Sjöbo Centrum ska bli attraktivare
för oskyddade trafikanter, och att
hastigheter ska anpassas till deras
villkor i samhällets centrala delar och
vid konfliktpunkter, samt att framkomligheten för kollektivtrafiken ska
förbättras. De senaste insatserna i
genomförandet av planen omfattar
bl.a. en generell hastighetssänkning
inom tätorten till 40 km/h, ombyggnaden av Västergatans östra del till
gångfartsområde och förlängningen
av Idrottsgatan fram till Östergatan.
Planområdet är flackt, vilket bidrar
till att göra Spårområdets gång- och
cykelstråk och andra allmänna platser
lättillgängliga. Ett grön- och kulturstråk förbinder planområdet med
Västergatan, Flora-biografen, Malenas
park, simhallen, Färsingaskolan och
Möllers mosse i norr, och med Björkbacken och cykelstråken mot Sövde
och Snogeholm i söder.
I en hållbar stadsmiljö ska det vara
enkelt att ta sig fram till fots eller per
cykel. I den nya trafikplanen läggs
fokus på bl.a. att det ska gå snabbare
att cykla än att köra bil inom Sjöbo
tätort. Inom planområdet ska därför
gång- och cykelvägnätet:
•
•
•
•

ansluta till det omkringliggande,
befintliga g/c-nätet
relatera tydligt till målplatser i
och i anslutning till tätorten
utföras med god tillgänglighet
till resecentrum
vara trygga och attraktiva att
använda för alla oskyddade
trafikanter

Parkering
Parkeringsnorm saknas f.n. för Sjöbo
tätort. Kommande och pågående utbyggnadsområden i tätortens centrala delar kommer att genomföras som
flerbostadshus i kollektivtrafiknära
lägen med parkering under marknivå.
Parkeringsbehovet kan differentieras och tillgodoses i fyra kategorier;
pendlar-, besöks- och boende- samt
cykelparkering. Parkeringsbehovet
för aktuella trafikslag inom Spårområdet utreds inför kommande detaljplanearbete utifrån parkeringsnorm eller
motsvarande underlag.
Vid bytespunkten behövs pendlarparkering för att stimulera resenärer
som har långt till bytespunkten att
ställa bilen och åka kollektivt resten
av resan, slippa parkeringsproblem
i trånga stadskärnor mm. Detta gäller särskilt för lokaltågstationer och
frekventa busslinjer till större orter
där omlandet är glest och anslutande
matartrafik är begränsad. Sjöbo tätort
är ett exempel på en sådan plats.
Bilplatserna bör vara upplysta och
synbara på håll för att undvika skadegörelse och stölder. Videoövervakning kan behövas, vilket också bidrar
till den personliga tryggheten.
En inomhuscykelparkering ska
finnas i, eller i direkt anslutning till,
bytespunktens avgångsplatser och
plattformar för varje tillfartsriktning
för att underlätta bytet.
Markparkering ska utformas för att
minimera belastningen på miljön och
minska bilberoendet i kommunen.
Detta kan lösas både via utformning (t.ex. med laddningsstolpar för
eldrivna fordon, markbeläggning
som förhindrar/begränsar spridning
av föroreningar till mark och grundvatten, parkering i skuggiga lägen,
begränsning av antalet p-platser
mm) och drift (t.ex. genom uttag av
avgifter m.m.).
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Funktions- och kvalitetsprogram. De heldragna linjerna visar vad som finns idag och de streckade linjerna visar vad som planeras att tillföras. Sektion (ingen skala).

Parkeringshus kan komma att
behövas framöver, och kan i så fall
placeras inom C-området i anslutning
till Södergatan.
Avlastnings- och uppställningsplatser för leveransfordon ska inom Cområdet anordnas på kvartersmark.

Tillgänglighet för
personer med
funktionsnedsättning
Tillgänglighetskraven i Plan- och
bygglagen (2010:900) ska uppfyllas.
I den nya trafikplanen definieras
tillgänglighetsbegreppet på mikronivå vars definition är ”mötet mellan
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individens funktionella kapacitet och
den fysiska miljöns krav och utformning” (Holmberg et al, 2008). Tillgänglighet på mikronivå används ofta
för att beskriva med vilken enkelhet
personer med funktionsnedsättning
kan röra sig i den fysiska miljön. I den
nya trafikplanen har fokus lagts på
grupperna med nedsatt syn/blindhet,
rullstolsburna och äldre. På nationell
nivå definieras tillgänglighet utifrån
att ”… identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för
flickor, pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning, att förebygga
och bekämpa diskriminering samt
att skapa förutsättningar för själv-

ständighet och självbestämmande”.
Större insatser än de som kommer
att föreslås i trafikplanen kan krävas
för att uppfylla tillgänglighetskraven
framöver.

Vatten och avlopp

Dagvatten

För att Sjöbo tätort ska kunna utvecklas mot att bli en ekologiskt hållbar
plats finns det frågor som måste lösas
genom planering och utformning
av den fysiska miljön, t.ex. hur man
ska arbeta med grönska, dagvattenhantering, trivsel, tillgänglighet, och
energianvändning. Publika platser
bör utformas med mångfunktionella
ytor som bl.a. tar hand om dagvatten.
Kommunen kommer att stå för utbyggnad av huvudledningar för vatten och avlopp, samt anläggningar
för avledande av dagvatten i öppna
och slutna avrinningssystem. Inför
förtätningen av Spårområdet krävs
en utredning som klargör hur den
planerade bebyggelsen ska försörjas
med VA-ledningar och knytas ihop
med befintligt huvudledningsnät.
Kommunen kommer att upprätta separata avtal för anslutning till VA-nät
med varje enskild fastighetsägare för
täckning av kostnader före utbyggnad av VA-ledningar.
Allteftersom Spårområdet bebyggs
och andelen hårdgjord mark ökar,
ökar även behovet av ett dagvattensystem som kan hantera större
regnmängder. Ett öppet system för
dagvattenhantering anläggs som
del av den rekreativa miljön längs
järnvägsspåren söder om resecentrum, och sträcker sig söderut genom
bebyggelsen i B- och C-områdena
och avslutas i en bassäng på norra
sidan av korsningen Fabriksgatan Solgatan. Systemets omfattning och
utförande utreds inför kommande
detaljplanearbete.

Dagvatten i form av nederbörd ska
i första hand tas om hand där den
faller, dvs. enligt LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten
från byggnader och gårdar omhändertas i första hand inom respektive
fastighet. Genom att anlägga gröna
tak kan mängden dagvatten som ska
omhändertas i mark minskas, och flödet kan utjämnas genom fördröjning.
Dagvatten från gator (allmän platsmark) fördröjs innan det omhändertas via det öppna dagvattensystemet
innan det belastar det kommunala
VA-nätet.
Söder om Netto finns en infiltrationsdamm för dagvatten. Denna
funktion flyttas och utvidgas till ett
större område för att bättre kunna
svara mot dagens och framtida behov av att kunna hantera 10-, 50- och
100 årsregn.

Energi/fjärrvärme/värme
Sveriges strategi för en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar
utveckling innehåller fyra strategiska
utmaningar, bl.a. att bygga samhället hållbart. Då krävs en hög ambitionsnivå för t.ex. energiförsörjning.
Bebyggelsen inom Spårområdet ska
därför vara klimat- och energieffektiv.
I likhet med andra, samtida, större
utbyggnadsområden som t.ex. Hyllie
i södra Malmö och Brunnshög i Lund,
kan en del byggnader utföras som
plusenergihus (dvs. huset eller fastigheten producerar mer energi än vad
den gör av med). Energiöverskottet

kan föras över till allmänna ledningsnät, användas i andra byggnader eller
tas tillvara på andra sätt.
Både traditionell infrastruktur för
uppvärmning och plusenergihuslösningar är beroende av säkerställda
möjligheter till sammankoppling
mellan fastigheter, kvarter, huskroppar m.fl. genom planlagd mark som
är tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar, s.k. u-områden.
Dessa områden planeras i samband
med kommande detaljplaner, och primärt förläggas till allmän platsmark.

El
U-områden för transformatorstationer och elledningar ska finnas i anslutning till kommande bebyggelse.
Placeringar, antal och omfattning
utreds i samband med kommande
detaljplanearbete.

Tele
Det kommer att behövas ett väl
utvecklat telenät inom planområdet
för att kunna tillgodose bostäder
och verksamheter med olika sorters
tjänster.
Planområdet bedöms olämpligt för
placering av master för mobiltelefoni
och liknande.

Avfall
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Hur detta ska
ske kommer att utredas och redovisas
i samband med kommande detaljplaner.
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”När en myndighet eller kommun
upprättar eller ändrar en plan eller ett
program, som krävs i lag eller annan
författning, skall myndigheten eller
kommunen göra en miljöbedömning
av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen
eller programmet så att en hållbar
utveckling främjas.” (Miljöbalken 6
kap. 11 §)
Behovsbedömning är den analys
som leder fram till ställningstagandet
om huruvida en miljöbedömning
behöver göras för planen eller inte.
Miljöbedömning står för processen i
vilken miljökonsekvensbeskrivningen
utarbetas. I miljöbedömningen ingår
bland annat att samråd genomförs,
att miljökonsekvensbeskrivning upprättas och att resultaten av den och
samråden beaktas i beslutsprocessen
samt att information om beslutet
lämnas.
I plan- och bygglagen (PBL) används
ordet ”program” för ett underlag för
det fortsatta planarbetet. Ett program enligt PBL är ingen självständig
handling som ska antas av kommunen, utan programmet ingår som en
del i planarbetet. Därför finns inte
något krav på att ett planprogram
ska genomgå en miljöbedömning.
Miljöbedömningen för en PBL-plan
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följer planprocessen från programmet och/eller den första planskissen
fram till antagandet.
Alla detaljplaner ska behovsbedömas utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4:
1.

Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper

c.
d.
e.
f.

I bedömningen skall särskilt beaktas
i vilken utsträckning planen eller
programmet

påverkans gränsöverskridande
art,
riskerna för människors hälsa eller för miljön,
påverkans storlek och fysiska
omfattning,
vilken betydelse och sårbarhet
som det påverkade området har
på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller
speciella särdrag i naturen, och
påverkan på områden eller
natur som har erkänd nationell,
gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Förordning
(2005:356).

anger förutsättningarna för
verksamheter eller åtgärder när
det gäller plats, art, storlek och
driftsförhållanden eller genom
att fördela resurser,
har betydelse för andra planers
eller programs miljöpåverkan,
har betydelse för integreringen
av miljöaspekter särskilt för att
främja en hållbar utveckling,
innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller
har betydelse för genomförandet
av gemenskapens miljölagstiftning.

g.

Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat

Behovsbedömning inför
vidare miljöbedömning

I bedömningen skall särskilt beaktas

Planprogrammet för Spårområdet
visar hur Simrishamnsbanan (en
järnvägslinje avsedd för persontrafik,
men som genom enstaka vagnuttag
kan komma att användas för trans-

a.

b.
c.

d.

e.

2.

a.

b.

sannolikheten, varaktigheten
och frekvensen av påverkan och
möjligheten att avhjälpa den,
påverkans totaleffekt,

Behovsbedömningen sker lämpligen i samband med upprättande av
planprogrammet, och bör utmynna
i ett motiverat ställningstagande.
Översiktsplaner och detaljplaner
som innefattar verksamheter eller åtgärder som kan komma att
kräva tillstånd för påverkan på̊
ett Natura 2000-område ska alltid
miljöbedömas.

port av farligt gods) kan kombineras
med bostads- och verksamhetsbebyggelse i det 16 ha stora, centralt
belägna Spårområdet i Sjöbo tätort.
Programområdet är sedan tidigare
planlagt för trafikanläggningar (järnväg, gator mm), industriändamål och
handelsverksamhet. Ingen järnväg
har funnits sedan 1980-talet, och
det finns inga industriverksamheter
kvar vare sig inom Spårområdet eller
i dess närhet. I dag används platsen
som utgångs- och huvudknutpunkt
för kollektivtrafik, pendlarparkering
och grönområde.
I planprogrammet anges hur bostäder, rekreationsytor och centrumverksamheter kan placeras inom området
i förhållande till en planerad järnvägsdragning genom programområdet.
Programmets innehåll har stöd i den
gällande översiktsplanen (FÖP Sjöbo
tätort, 2013) samt i de gällande stadsoch detaljplaner som omfattar järnvägen och anslutande trafikanläggningar i programområdets norra del.
Programmet strider mot föreskriven
markanvändning i stadsplan 244
(Stadsplan för Kv. Laxen m.fl., laga
kraft 1970-08-21) och detaljplan P155
(Detaljplan för Laxen 3, laga kraft
2005-01-07) eftersom dessa innehåller byggrätter för industri- respektive
handelsverksamheter på mark där
programmet föreslår bostäder respektive centrumfunktioner.

Tidigare redovisade
miljökonsekvenser i FÖP
Sjöbo tätort
I ”Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande fördjupning av översiktsplanen
för Sjöbo tätort” (2013) behandlas utbyggnaden av Spårområdet tillsammans med småhusbebyggelse inom
Sjöbo Väst och Grimstoftaområdet,
verksamhetsutbyggnad inom Sjöbo
Väst och Ommadals industriområde
och utbyggnad av handel och service
vid korsningen av väg 11 och 13 i ut-

byggnadsförslaget. Noll-alternativet
till utbyggnaden utgår från ett scenario där varken Simrishamnsbanan
eller Spårområdet byggs ut.
Nedan refereras de konsekvenser ur
FÖP:en som uppstår eller har kopplingar till den utbyggnad av Spårområdet som diskuteras i planprogrammet, samt vad noll-alternativet
innebär.
Stads- och landskapsbild
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget: Inom de centrala delarna
av Sjöbo har bebyggelsen kring
marknadsplatsen och de anslutande
gatorna, Norregatan, Södergatan,
Östergatan och Västergatan, ett
särskilt värde ur stadsbildssynpunkt.
Stadsbilden kommer att förändras
genom att idag öde rivningstomter
bebyggs, äldre verksamheter förändras och bebyggelsen förtätas och förnyas. Den nya centrumbebyggelsen
kommer att gränsa mot ur stadsbildssynpunkt viktiga stråk och platser.
Gestaltningen av den nya bebyggelsen blir därför mycket viktig som
identitetsskapare för det ”nya” Sjöbo.
Erforderliga planskildheter, bullerplank etc. som förutsätts i samband
med Simrishamnsbanans utbyggnad,
kommer att påverka stads- och landskapsbilden.
Konsekvenser av noll-alternativet:
Stadsbilden kommer i noll-alternativet inte att påverkas av de förändringar som förutsätts i samband med
Simrishamnsbanans utbyggnad
t.ex. utbyggnad av bullerskärmar,
planskildheter och skärningar. Ett
resecentrum för busstrafik ger andra
förutsättningar för bebyggelseplaneringen vilket kommer att återspeglas
i stadsbilden. I övrigt bedöms konsekvenserna av noll-alternativet vara
samma som för utbyggnadsförslaget.
Kulturmiljö
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget: Den kulturhistoriskt värdefulla
miljön i centrala Sjöbo berörs främst

av förtätningen av centrumbebyggelsen och utbyggnaden av Simrishamnsbanan. Genom järnvägstrafikens återkomst kommer samhället
att vitaliseras och området kring
stationen kan på nytt bli en viktig och
publik plats i samhället. Målsättningen är att nuvarande kvartersmönster
ska behållas, att den nya bebyggelsen ska anpassas till ortens speciella
karaktär och att bevarandevärden
ska skyddas genom tillämpning av
varsamhets- och skyddsbestämmelser i detaljplan.
Konsekvenser av noll-alternativet:
Konsekvenserna av noll-alternativet
bedöms huvudsakligen lika som för
utbyggnadsförslaget
Naturmiljö och biologisk mångfald
Inga Natura 2000-, strandskydds- eller
biotopskyddsområden finns inom eller i anslutning till programområdet.
Konsekvenser av noll-alternativet: De
ingrepp i riksintresset för naturvård
inom Sjöbo Ora som kan uppstå till
följd av Simrishamnsbanan (alternativsträckningen) blir inte aktuella
i noll-alternativet. I övrigt bedöms
konsekvenserna av noll-alternativet
vara samma som för utbyggnadsförslaget.
Rekreation
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget: Inga konsekvenser redovisas som
berör Spårområdets utbyggnad.
Konsekvenser av noll-alternativet: I
övrigt bedöms konsekvenserna av
noll-alternativet vara samma som för
utbyggnadsförslaget.
Trafik - barriäreffekter, buller och
luftföroreningar
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget:
Barriäreffekter: Utbyggnaden av Simrishamnsbanan innebär att järnvägen
kommer att upplevas som en fysisk
och visuell (bullerskärmar) barriär i samhället. Ett antal av dagens
förbindelser kommer att stängas av
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och passage medges på ett begränsat antal punkter. Den slutliga
utformningen av banan kommer att
bli avgörande för hur starka barriäreffekterna blir av järnvägen.
Buller och luftföroreningar: I samband
med planerade förändringar av vägar
och järnvägar sker bedömningar av
trafikens omgivningspåverkan, vilket
bl.a. skett i samband med planeringen av Idrottsgatan och Tolångavägen.
Underlag för bedömning av bullersituationen för samhället som helhet
saknas dock i dagsläget.
Den gamla järnvägssträckningen för
Simrishamnsbanan omges inom tätortsavsnittet av bostadsbebyggelse,
verksamhetsområden, stationsområdet och obebyggda friområden. Ett
cirka 50-talet småbostadshus (1-2 våningar) är belägna direkt i anslutning
till banan. Järnvägsutbyggnaden
innebär behov av bullerdämpande
plank inom avsnitt där bostadsbebyggelsen ligger nära banan. Bullersituationen påverkas positivt av
lägre hastighet på grund av stopp
vid stationen samt av att järnvägen
inom vissa avsnitt kommer att ligga i
ett nedsänkt läge. Även samförläggningen med väg 11 öster om samhället innebär fördelar. Tågen förutsätts
bli moderna ”tysta” tåg, men det kan
ändå förutsättas att bullerskyddsåtgärder kommer att krävas längs
spåret (t ex bullerplank och fönsterbyten). Behovet av åtgärder kommer
närmare att preciseras i Trafikverkets
utredningar.
Konsekvenser av noll-alternativet:
De barriäreffekter och den bullerpåverkan som sker till följd av
Simrishamnsbanans utbyggnad
uppstår inte i noll-alternativet. I fallet
att järnvägen inte byggs ut kommer
busstrafiken att fortsätta utvecklas.
I övrigt bedöms konsekvenserna av
noll-alternativet vara samma som för
utbyggnadsförslaget.
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Vatten
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget: Utbyggnaden inom programområdet bedöms inte påverka status
för vattendrag, sjöar, kustvatten eller
grundvatten.
Kommunfullmäktige i Sjöbo har
2011-12-14 beslutat att kommunens
vattenförsörjning primärt ska inriktas
på egna grundvattentäkter. Tekniska
nämnden har fått i uppdrag att ytterligare utreda den egna grundvattenförsörjningen med en utökning av
nya vattentäkter. Säkerhetsaspekterna ska särskilt beaktas i det fortsatta
arbetet.
Konsekvenser av noll-alternativet:
Konsekvenserna av noll-alternativet
bedöms vara samma som för utbyggnadsförslaget, dock med undantag
för Simrishamnsbanans utbyggnad.
Hälsa, risk och säkerhet
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget:
Riskhänsyn, vägar och järnväg:
Genomförandet av gångfartstrafik
på Västergatan är ett exempel på
en åtgärd i väg- och gc-nätet som
förbättrar trafiksäkerheten.
Riskerna i samband med införandet
av tågtrafik på Simrishamnsbanan
begränsas av de relativt låga hastigheter som förutsätts i anslutning
till stationen. De största riskerna för
järnvägsolyckor är i samband med
plankorsningar. Planskilda korsningar
bör därför eftersträvas vid genomförandet av Simrishamnsbanan. I vissa
fall, där det är svårt att rent fysiskt
genomföra planskildheten utan stora
ingrepp i bebyggelsen brukar plankorsningar kunna accepteras. Riskfrågorna kommer närmare att studeras
av Trafikverket i samband med den
nu påbörjade järnvägsutredningen.
Transporter av farligt gods: Riskerna
vid farligtgodstransporter på de större vägarna bedöms relativt små med
hänsyn till att hastigheten på känsliga avsnitt med bostadsbebyggelse

är relativt låg och att bebyggelsen,
med undantag för ett mindre avsnitt
längs väg 11, är belägen på relativt
stort avstånd (mer än 150 m) från
vägen. Vid en eventuell farligtgodsolycka finns risk för förorening av
grundvattenförande lager. I samband
med den planerade ombyggnaden
av Tolångavägen kommer särskilda
åtgärder att vidtas för att minska
riskerna för eventuella föroreningar
ska nå vattentäkten.
Ny bebyggelse planeras i direkt
anslutning till den planerade sträckningen av Simrishamnsbanan. Då
avståndet väsentligt understiger det
70-metersavstånd som rekommenderas enligt RIKTSAM ska en riskutredning genomföras för att bedöma
behovet av skyddsavstånd och tänkbara riskreducerande åtgärder. Ett
säkerställande av riksintresset kan få
betydelse för vad som är möjligt att
bygga i järnvägssträckningen närhet.
Riskerna för en farligtgodsolycka
på Simrishamnsbanan kommer att
belysas av Trafikverket i den kommande järnvägsutredningen. Riskbedömningarna bör omfatta såväl
bebyggelse (befintlig och föreslagen)
som kommunens grundvattentäkter.
Riskbedömningar kommer även att
behöva genomföras i samband med
framtida detalj-planering av utbyggnader i anslutning till banan.
Översvämningsrisker: Några uppenbara problem med översvämningar
finns inte idag i Sjöbo. Även under
2007 då många kommuner drabbades av översvämningar så inträffade
inga källaröversvämningar i Sjöbo
tätort. Då marken till stor del utgörs
av genomsläppliga gruslager och att
Åsumsån ligger relativt djupt i förhållande till omgivande mark så bedöms
riskerna som relativt små.
Översiktsplanen föreslår ett lokalt
omhändertagande av dagvattnet
vilket bidrar till att minska riskerna
för översvämningar i anslutning till
vattendragen.

Konsekvenser av noll-alternativet:
Genom att spårreservatet för Simrishamnsbanan utgår utökas den bebyggbara marken i centrum. De risker
som är förknippade med järnvägstrafiken uppstår inte i nollalternativet.
I övrigt bedöms konsekvenserna av
noll-alternativet vara samma som för
utbyggnadsförslaget.
Miljökvalitetsnormer
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget: Den planerade utbyggnaden bedöms inte medverka till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer
(utomhusluft, fisk- och musselvatten,
omgivningsbuller, vatten).
Konsekvenser av noll-alternativet:
Inte heller noll-alternativet bedöms
leda till överskridande av gällande
miljökvalitetsnormer.

Samlad bedömning

•

Ett genomförande av programförslaget antas leda till betydande miljöpåverkan.

•

Fortsatt
utredningsbehov
Arbetet med planprogrammet har
inneburit att en mängd förslag och
idéer kring Spårområdets framtida
utformning har tillkommit utöver de
möjligheter som berörts i översiktsplanen. Den samlade bedömningen
som Sjöbo kommun gör utöver de
slutsatser som redovisas i FÖP Sjöbo
tätort, är att det inför den kommande
utbyggnaden av programområdet
krävs fortsatta utredningar av:
•

vilka krav som ska ställas för att
förebygga att miljökvalitetsnormer för utomhusluft och vatten
inte ska överskridas

•

•

•

•

•

grundvattnets påverkan av ett
större system för öppen dagvattenhantering
miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar eftersom
det förekommit industriell verksamhet inom programområdet
geotekniska markundersökningar kommer att krävas inför
kommande detaljplanearbeten
den tillkommande bebyggelsens
förhållande till Simrishamnsbanan med avseende på risker, buller samt vibrationsstörningar
hur framtida trafikflöden i och i
anslutning till Spårområdet kan
utvecklas till följd av de olika
etappernas utbyggnad
buller- och vibrationsstörningar
till följd av förändrade trafikflöden
parkeringsbehov i anslutning
till kollektivtrafikanläggningar,
handel, service och bostäder

”Spårområdet kommer
högst sannolikt att vara en
plats i ständig förändring
under lång tid framöver.”
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