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INLEDNING 

Utredningar 

Utredningar som har legat till grund för miljökonsekvensbeskrivningen: 
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ÅF-Infrastructure AB, 2017-10-13, Rev A 2018-02-23 
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Tyréns, 2017-12-08 

• Riskutredning kv Garvaren, Tyréns, 2015-04-01 
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och son Läderfabrik, 2011-02-23 WSP 
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• MIFO 1 undersökning, Fd Industrideponi på Garvaren 3 och 

del av Garvaren 13, 2009-10-23 

• Miljöteknisk markundersökning, Garvaren 3 och 13, 2015-

02-20 Tyréns 

• Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom 

fastigheten Garvaren 3, Simrishamn, 2015-12-18 Tyréns 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom 

fastigheterna Garvaren 3 och Simrishamn 3:1, Simrishamn, 
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• Miljöteknisk markundersökning Garvaren 13, 2018-04-16 

Tyréns. 

• Sammanställning av skrivelser angående deponin på 

Garvaren 3 mm. 1979-1982. Hälsovårdskontoret, 

Länsstyrelsen mfl. 

• Sammanfattning Skansenområdet, 2018-11-07, Tyréns 
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Tidplan 

• samråd sommaren 2018 

• fjärde kvartalet 2018 

• antagande första kvartalet 2019 

Planen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS:2010:900). 

Översiktsplan 

I Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun, som vann laga kraft 2017-03-15, 

beskrivs planområdet, tillsammans med hela Skansenområdet, som ett utvecklingsområde där 

det förespråkas blandstad med bostads- och centrumändamål, kontor och icke-störande 

småskalig verksamhet. 

Tidigt samråd med länsstyrelsen 

Kommunen skickade 2018-04-12 behovsbedömningen till länsstyrelsen för tidigt samråd. 

2018-05-04 inkom länsstyrelsen med sin bedömning att kommunen har gjort en lämplig 

avgränsning avseende miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. 

Plandata 

Planområdet utgör cirka 4,8 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av 

Garvaren 3, Simrishamn 2,77 och 3:1, som ägs av Simrishamns kommun samt del av 

Simrishamn 2:58 som ägs av Trafikverket, Garvaren 13 som ägs av Simrishamns 

Näringslivsutveckling AB, och del av Garvaren 11 som ägs av Klas Hansson Åkeri AB. 

Planen avgränsas i väster av bostadsområden, i norr av stationsområdet, i öster av 

Branteviksvägen och i söder Ehrnbergsvägen, med viss påverkan av befintliga verksamheter 

som inte planläggs.  

FÖRSLAG 

Detaljplanen 

Simrishamns bostäder och Simrishamns näringslivsutveckling har tagit initiativ till planen. 

Inom kvartersmarken tillåter planförslaget bostadsbebyggelse, skola, vårdboende, kontor, 

museum, lager, handel och verksamheter. Totalt cirka 150 lägenheter, 3000 m2 bruttoarea 

(BTA) verksamheter och förskola med 4 avdelningar. Allmän platsmark inom planen 

innehåller natur och parkmark med gångstråk, gång och cykelvägar, torg och gata. 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad 

och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering och 

dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra 

delarna av Simrishamn med stationen.
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Illustration 

 

 

Illustration enligt planerat utförande. Användning inom kvartersmark redovisas med 

röda rutor och användning inom allmän platsmark redovisas i gröna rutor. Gator 

beskrivs inte i textrutor.  

Flerbostadshus 

i fyra våningar 

med förskola i 

bottenvåningen 

Två flerbostadshus 

i tre våningar 

Två flerbostadshus 

i fyra våningar 

Parkering i två 

eller tre plan 

Befintlig byggnad med 

lager, kontor, museum 

och daglig verksamhet 

Radhus i två 

våningar 

Service, lager, 

tillverkning med 

tillhörande 

försäljning, handel 

med skrymmande 

varor och andra 

verksamheter 

Parkmark med 

fördröjnings-

magasin 

Torg med 

cykelparkering 

Gång- och 

cykelväg 

Naturstråk  
Naturområde 

med möjlighet 

till fördröjning 

av dagvatten 

och en befintlig 

fornlämning 

Parkstråk 

Äldreboende i 

tre våningar 

Gång- och cykeltunnel 
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ALTERNATIV 

Alternativ A 

Som alternativ A har valts en mer begränsad utbyggnad av planområdet där flerfamiljshuset 

med förskola i bottenvåningen utgår jämfört med förslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Illustration alternativ A – användning inom kvartersmark redovisas med röda rutor och användning inom allmän 
platsmark redovisas i gröna rutor. Gator beskrivs inte i textrutor. 

Två flerbostadshus 

i tre våningar 

Två flerbostadshus 

i fyra våningar 

Parkering 

i två plan 

Befintlig byggnad med 

lager, kontor, museum 

och daglig verksamhet 

Radhus i två 

våningar 

Service, lager, 

tillverkning med 

tillhörande 

försäljning, handel 

med skrymmande 

varor och andra 

verksamheter 

Parkmark med 

fördröjnings-

magasin 

Torg med 

cykelparkering 

Gång- och 

cykelväg 

Naturområde 

med möjlighet 

till fördröjning 

av dagvatten 

och en befintlig 

fornlämning 

Parkstråk 

Äldreboende i 

tre våningar 
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Alternativ B 

 

Alternativ B – nollalternativ, befintlig verksamhet bibehålls. 
 

Alternativ B är nollalternativet. Ingen förändring av dagens markanvändning.  

BESKRIVNING 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Det finns en känd hällristning inom planområdet (RAÄ nr: Simrishamn 30:1) och ytterligare 

en registrerad fyndplats för fornlämningar (RAÄ nr: Simrishamn 47). För området har 

arkeologisk förundersökning genomförts för att undersöka en eventuell hällristning inom 

fastigheten Garvaren 13 (fd RAÄ nr Simrishamn 46) som påträffades under den tidigare 

genomförda arkeologiska utredningen. Under förutsättning att hällristningen (RAÄ nr: 

Simrishamn 30:1) bevaras finns inga kvarstående hinder mot detaljplaneläggning ur 

arkeologisk synpunkt. 

 
Kulturmiljöstråk 

Planområdet ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet som Länsstyrelsen antog 2006 där 

området Simrishamn – Simrislund är utpekad som innehållande av särskilt värdefulla 
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kulturmiljöer i kommunen och genom de två utpekade kulturmiljöstråken Skånelinjen (Per 

Albin-linjen) samt Malmö-Simrishamn järnväg.  

Särskilt värdefull kulturmiljö  

Hela centralorten och dess närmaste omgivningar är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö 

med en stadsplan som till stor del är medeltida med oregelbundet formade kvarter och 

slingrande gator. Denna stadsplan var vanlig för kuststäderna fram till mitten av 1200-talet. 
 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Området norr om Stenbocksgatan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. I 

Översiktsplanen föreslås att ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram ska tas fram för 

kommunen. Programmet ska visa hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och 

utvecklas.  

 

Flera av kommunens riksintressanta kulturbebyggelsemiljöer har ett hårt exploateringstryck. 

Det är därför av vikt att bevara sammanhängande kulturmiljöer inte bara enstaka byggnader. 

Detta för att skydda och utveckla dessa i ett långsiktigt perspektiv. Simrishamn vill värna om 

sina kulturmiljöer, men också utvecklas.  
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Befintlig markanvändning och bebyggelse 

 

 

Markanvändning inom planområdet 

I planområdets västra gräns (1) finns en klippt gångstig som leder genom uppvuxen 

vegetation (2). Denna vegetation kan vara en lämplig livsmiljö för groddjuren, söder om 

Ehrnbergsvägen i naturområdet Tjuvasten (3). Väster om Lädergatan ligger ett upplag (7) som 

hyrs av Skanska. I den sydöstra delen (4) är marken gräsbevuxen med inslag av enstaka träd 

och slyvegetation. Det finns även berg i dagen i form av hällar. I södra delen i linje med 

industriområdets avgränsning finns en trädrad och en låg stödmur (5). Söder om spåren leder 

en gång- och cykelväg som avslutas i en gräsyta bakom stoppbockarna (6). Den ligger i 

dagsläget undanskymd i anslutning till stationsområdet.  
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Befintlig bebyggelse inom planområdet 

Dynamitförrådet (A) är en liten förrådsbyggnad inom fastigheten Garvaren 13, längs med 

Branteviksvägen. Inom fastigheten finns även, Lyckebyhuset (B), som är den största 

byggnaden i området och byggdes 1950. Byggnaden är i gult tegel och har sågtak. Den har 

tills nyligen använts som lim och färgfabrik med lager och över förvaring i det så kallade 

tältet (C) och ett äldre trähus (D). Fastighetsägare är Simrishamns Industrifastigheter AB. 
 

Befintliga verksamheter i närområdet 

Gladsax flak (E) ligger inom fastigheten Garvaren 7. Verksamheten konstruerar tillbyggnader 

till lastbilar. Byggnaderna består av gula och vita verksamhetslokaler i plåt från 1986. Marken 

är privatägd. 

 

Anamma foods ( ) ligger inom fastigheten Garvaren 6. Verksamheten tillverkar livsmedel. 

Lokalerna, från 1986, består av en huvudbyggnad i främst grått och vitt men med inslag av 

gult och grönt. Byggnaden verkar ha byggts ut i etapper. Fastigheten är privatägd. 

 

A 

B 

C D 

E F 
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Anderssons måleri Keller & 

Glenn AB ( ) ligger på 

Garvaren 4. Verksamheten 

består av en färgbutik, måleri 

och sprutlackering. Lokalerna 

är i vit plåt med grå detaljer 

från 1945. Marken är 

privatägd. 

 

Dansens hus ( ) ligger på fastigheten 

Garvaren 5. I lokalen av rött tegel, från 1988, 

bedrivs dansundervisning. Marken är 

privatägd. 

J.A. Smide AB ( ) ligger inom 

fastigheten Garvaren 9. Verksamheten 

utför smidesarbeten. Lokalerna består av 

en tillbyggd enplansbyggnad i gult tegel 

och vit puts från 1945. Marken är 

privatägd.  

 

Skillinge svets och mekaniska AB ( ) 

ligger på fastigheten Garvaren 10. 

Verksamheten utför arbeten inom 

smide, hydraulik och mekanik. Lokalen 

består av en industribyggnad i vitmålad 

plåt från 1945. Huset ligger med 

långsidan parallell med Lädergatan och 

fastigheten är privatägd. 

 

 

Klas Hansson Åkeri AB ( ) ligger 

på Garvaren 11. På fastigheten 

bedrivs åkeri- och 

lagerverksamhet. Lokalen är en 

stor plåthall i gult med blå 

gavelspetsar och med vita detaljer 

som byggdes 1948. 

 

Hamnområdet ( ), består 

av friliggande 

verksamhetsbyggnader 

från olika tidsåldrar. 

 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

L 
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Det finns två kommunalägda 

förrådsbyggnader ( ) väster om 

Lädergatan vid infarten från 

Ehrnbergsvägen. De används idag 

som inomhusboulehall till 

Simrishamns Bouleförening 

Sillboularna. Längorna är 

rödmålade med svarta detaljer och 

grått tak. 

 

Det ligger en privatägd lagerlokal ( ) inom 

fastigheten Garvaren 12 som för tillfället hyrs av 

Anamma foods. Det är en rödmålad plåtbyggnad 

med svart sadeltak, byggd 1988. Byggnaden på 

fastigheten är taxerad som industri/lagerbyggnad. 

Kulturskolan ( ) bedriver verksamhet i 

det så kallade Godsmagasinet som 2011 

uppfördes som ersättning för den byggnad 

som brann något år tidigare. Fasaderna är 

av rött tegel och röd träpanel, samt rött 

tak. 

Stationsbyggnaden ( ) används inte längre som 

ett resecentrum. Övervåningen hyrs ut till 

föreningsverksamhet och i bottenvåningen 

bedrivs caféverksamhet av kommunens LSS-

verksamhet. Under öppettiderna fungerar 

lokalerna som väntsal för tåg- och bussresenärer. 
 

Kringliggande bostadsbebyggelse 

Det före detta tegelbruksområdet, 

allmänt kallat Bruket ( ), består av 

hyreshus med tre till fem våningar 

och ljusa putsade fasader med röda 

tak. De ägs av Simrishamns Bostäder 

AB, det kommunala bostadsbolaget. 

 

Simrishamns Bostäder AB håller på att bygga 64 

hyresrätter fördelade i två höghus om 6 respektive 8 

våningar. Projektet kallas för Trekanten ( ). 

M 

N 

R 

S 

O 

P 
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Sundsprojekt ( ) planerar att bygga 25 

bostadsrätter på fastigheten Garvaren 14. De 

kallar projektet Stora magasinet och räknar 

preliminärt med inflyttning våren 2019. 

 

 

 

Tätortsnära natur 

Särdrag i naturen 

Inom sydöstra (4) och södra delen (5) av planområdet består marken av gräsmark med inslag 

av berg i dagen, varav en hällristning. Det finns spridd vedartad vegetation i form av träd och 

buskar, inom hela denna del av området.  

Småkuperad igenväxningsmark (2) med omväxlande vegetation med flera trädarter i olika 

åldrar, flera större välutvecklade buskage och öppna ytor med högt gräs.  

I planområdets norra gräns finns en asfalterad gång- och cykelväg med välutvecklade 

björnbärssnår som avslutas i en busk- och trädkantad gräsyta, öster om järnvägens 

stoppbockar (6).  

Biologisk mångfald, djurliv och växtliv 

Ett område inom detaljplanen som kan vara en biotop som möjliggör livsmiljö och 

övervintringsplats för större vattensalamander kommer att exploateras. Större 

vattensalamander har sedan 2014 påträffats vid flera tillfällen i markerad damm i 

naturreservatet Tjuvasten, söder om Ehrnbergsvägen enligt Artportalen (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har tagit avstamp i skadelindringshierarkin enligt Naturvårdsverkets Handbok om 

Ekologisk kompensation. I detaljplanen för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 m fl 

(Skansen etapp I) säkrades den del av planområdet som omfattade biotopen med krav på 

Q 

 

Skadelindringshierarkin innebär att alla 
rimliga åtgärder för att undvika och minimera 
påverkan från en exploatering ska vidtas 
innan behovet av kompensation fastställs. 
Figuren är hämtad från Naturvårdsverkets 
Handbok 2016:1 Ekologisk kompensation. 
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marklov för fällning och röjning av befintlig vegetation med hänsyn till att biotopen kan vara 

en lämplig födosöks- och övervintringsplats. När kommunen nu har valt att gå vidare med 

etapp II så har planområdet andra förutsättningar då biotopen berörs av en miljöförorening 

som behöver saneras. 

“I samband med prövning 

av en verksamhet eller 

åtgärd som påverkar platser 

för fortplantning eller vila 

kan det vara möjligt att 

vidta åtgärder för att 

säkerställa kontinuerlig 

ekologisk funktionalitet hos 

dessa platser.” ...”Om 

åtgärderna säkerställer 

kontinuerlig ekologisk 

funktionalitet krävs inte 

artskyddsdispens.” enligt 

Naturvårdsverkets Handbok 

2016:1 Ekologisk 

kompensation. 

Då området ligger insprängt 

i ett befintligt 

industriområde med 

saneringsbehov enligt 

miljöteknisk utredning vill 

kommunen genomföra 

åtgärder som säkerställer 

kontinuerlig ekologisk 

funktionalitet och ta 

området i anspråk för 

exploatering. 

I anslutning till 

naturreservatet har 

kommunen en fastighet 

Simrishamn 3:1 där cirka 0,5 ha planeras att anpassas med inriktning på lämplig sommar- och 

vintervistelse för groddjur. Konkreta åtgärder ska utföras enligt följande: 

• Gräsklippning upphör med undantag för en 3 meter bred remsa längs tomtgränser i 

söder. 

• Området planteras med grupper av naturligt förekommande hagmarksträd och buskar 

(exempelvis ek, hagtorn, sälg, benved, brakved, slån). 

• Övervintringsgropar med sten, ved och lövkompost anläggs (4 stycken , 3 x 3 meter). 

• Ett stenröse med block och sten anläggs. 

• Död ved i form av lövträdsstammar och ris tillförs, faunadepåer anläggs. 

Det är viktigt att först skapa födosöksytor och övervintringsmöjligheter för groddjuren på 

fastigheten Simrishamn 3:1, innan biotopen inom planområdet tas i anspråk. Biotopen ska 

röjas från vegetation för att marksanering och senare byggnation ska kunna genomföras. 
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Eventuella ingrepp i biotopen ska utföras under perioden 1 maj till 1 september för att inte 

påverka eventuella övervintringsplatser. 

Kommunen bedömer att det inte helt kan uteslutas att biotopen inom planområdet utgör 

livsmiljö och/eller övervintringsplats för större vattensalamander, men inga djur har påträffats 

inom området. Föreslagna åtgärder bedöms säkerställa kontinuerlig ekologisk funktionalitet 

för groddjurspopulationen i naturreservatet Tjuvasten. Livsmiljön för större vattensalamander 

kommer att förbättras och möjligheterna till en livskraftig groddjurspopulation ökar.  

Naturreservat 

Söder om planområdet ligger betesmarken 

vid Tjuvasten som är ett kommunalt 

naturreservat. Inom området finns groddjur 

såsom lövgroda, samt större och mindre 

vattensalamander med skydd enligt 

artskyddsförordningen. 

Rekreationsområde 

Området är till stor del inhägnat och därför 

inte tillgängligt för allmänheten. Den upptrampade stigen längs den västra plangränsen tyder 

på att det finns intresse hos de boende att röra sig igenom området. 

 
Riksintresse för det rörliga friluftslivet och turism 

Planområdet ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet och turism, men detta ska inte 

förhindra tätortsutveckling. 

 
Riksintresse för kustzon 

Planområdet ingår i riksintresse för kustzon, men detta ska inte förhindra tätortsutveckling. 

VA-försörjning 

Planområdet ligger som lägst 10 meter över havet och bedöms därför inte löpa någon risk att 

drabbas av framtida havsnivåhöjning. Det kan dock uppstå problem i området på grund av 

dagvattenavledning då det finns instängda lågpunkter och berggrunden ligger nära marknivån 

vilket minskar möjligheterna till infiltration. 

 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. I 

anslutning till området finns utbyggda vatten- och avloppsledningar med kapacitet att klara 

tillkommande mängder enligt planförslaget. Kommunen har idag ingen dagvattenpolicy eller 

strategi för dagvatten. Som följd av klimatförändringarna förväntas en ökning av kraftiga 

regn. Dessa antas i sin tur påverka dagvattenavrinningen och avloppsnätet negativt. Risken för 

negativ påverkan på grundvatten och ytvatten blir större vid exploatering och förtätning då 

hårdgjorda ytor blir större.  

 

Närmaste vattenrecipient är Östersjön som ligger cirka 250 meter öster om planområdet.  

Stadsbild 

Centrala Simrishamn har generellt en låg kvartersbebyggelse på upp till tre våningar med 

enstaka uppstickare på någon våning till. Det är en småstad med en medeltida karaktär som 

präglats av sjöfart och fiske. Bebyggelsen är tät, småskalig, putsad, huvudsakligen från 1800-

talet och ligger i ett oregelbundet gatunät med medeltida anor. Gaturummen är 

gatstensbelagda, gröna och inramas ofta av det karaktäristiska Simrishamnsplanket.  
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Översikt från Tyréns Skansen Simrishamn - Bullerutredning inför 
nybyggnation, 2017-12-08 som visar beräkningspunkterna. 

Trafik 

Infart till planområdet sker från Stenbocksgatan, Branteviksvägen och Ehrnbergsvägen via 

Lädergatan.  

 

Trafiken inom industriområdet består till stor del av transporter till och från verksamheterna. 

Det finns även en del arbetsresor och vissa besökare till verksamheterna. 

 

GC-vägen används sparsamt då den går från järnvägsövergången till stationen, vilket gör att 

de flesta väljer att cykla på den norra sidan där det finns cykelställ vid stationen och möjlighet 

till fler målpunkter. 

Buller  

Enligt Tyréns Skansen Simrishamn - 

Bullerutredning inför nybyggnation 

2018-11-08 går detaljplaneförslaget 

att realisera, men det finns några 

bullerkällor inom området som kan 

förväntas ge upphov till viss risk för 

bullerstörning.  

• Det är i första hand 

kylanläggningar inom det 

befintliga verksamhetsområdet 

som bullrar och bör åtgärdas. 

• Det förekommer även kvälls- 

och helgarbeten som kan ge 

upphov till viss störning. 

Speciellt gäller det 

åkeriverksam-heten. Buller 

från lastbilar som hämtar och 

lämnar släpvagnar/trailers 

riskerar att ge störningar till 

de boende.  

• Även verksamhet och trafik 

till/från Skillinge Svets & 

Mekaniska vid de tillfällen 

man arbetar utanför ordinarie 

arbetstid kan ge viss 

bullerstörning till närmaste 

bostadshus. 

 

 

 

 

Åtgärdstrappa för bästa ljudnivå 
hämtad från Tyréns 
bullerutredning. 
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Åtgärder som bör genomföras: 

• Varvtalsstyrning, avskärmning och bullerreducerande åtgärder på kylanläggningar 

alternativt att man bygger enligt riktlinjer för industribuller, zon B och utför balkonger 

på västra sidan av hus vid beräkningspunkt 1 med en skärm åt norr, samt uppför husen 

vid beräkningspunkt 2 med god fasadisolering och genomgående planlösning med 

sovrum vända åt söder eller väster. 

• All tung trafik bör styras så att in-/utfart sker på samma lokalgata som idag där 

bullerpåverkan är så liten som möjligt. 

• Trafik på lokalgator innebär att byggnader vid dessa bör ha en gemensam uteplats som 

inte är i direkt anslutning till lokalgatorna. 

 

Trafik på vägar runt om området samt tågtrafik beräknas uppfylla gällande riktlinjer. 

Verksamheter utanför det aktuella området förväntas inte ge upphov till ljudnivåer som 

överskrider gällande riktlinjer.  

 

 

Beräknade bullernivåer utan åtgärder från Tyréns Skansen Simrishamn - Bullerutredning inför nybyggnation, 
2018-11-08. 

 

Det sammanvägda ekvivalenta trafikbullret kommer i samtliga beräkningspunkter att ligga väl 

under gällande riktvärden. I samtliga beräkningspunkter kommer lokalgatorna att ge de största 

bidragen.  

Luktstörningar 

Det finns flera livsmedelsproducenter i hamnområdet och en, Anamma foods, inom 

planområdet. Produktionen ger upphov till dofter. Det bör inte utgöra något problem då den 

förhärskande vindriktningen blåser från väster mot hamnen. Det upplevs inte som något 

problem i dagsläget i bostadsområdet Bruket och inte heller av befintliga verksamhetsutövare 

öster om Anamma foods. 
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Geologi 

Geotekniska förhållanden 

Enligt utförda geotekniska undersökningar utgörs jordlagerföljden inom undersöknings-

området huvudsakligen av friktionsjord ovanpå underliggande berggrund. Grundläggnings-

förhållandena kan överlag anses som goda. 

 

Radon 

Mätning av markradon utfördes under perioden 3:e oktober och 13:e oktober 2017 i fyra 

undersökningspunkter. Mätvärdena tyder på radonhalter inom låg- till normalriskintervallet. 

Baserat på resultat från markradonmätningen görs bedömningen att radonskyddat byggande är 

nödvändigt.  

Förorenad mark 

Inom området Skansen har 

delar av Ehrnbergs och Son 

Läderfabrik varit verksam sen 

1940-talet fram till sent 1900-

tal. Läderfabriken sträckte sig 

över fastigheterna Garvaren 3-

13 och har varit föremål för 

miljöundersökningar i flera 

steg. Undersökningar kopplade 

till läderfabriken har utförts 

med länsstyrelsen som 

tillsynsmyndighet för 

fastigheterna Garvaren 4, 7, 8 

(nuvarande del av Garvaren 

13), 10 och 11. I undersök-

ningarna har bland annat två 

områden förorenade med 

klorerade lösningsmedel och 

petroleumprodukter 

identifierats A och B i kartan på 

följande sida. Området har inte 

efterbehandlats med avseende 

på dessa föroreningar.  

Inom övriga fastigheter har ett 

flertal miljöundersökningar 

utförts. Inom fastigheten 

Garvaren 3 har en deponi med 

restprodukter från läderfabriken 

identifierats och undersökts i 

omgångar D. Deponin innehåller bland annat ftalater, petroleumprodukter och klorerade 

lösningsmedel. Föroreningarna kopplade till deponin har inte efterbehandlats. Inom den del av 

fastigheten Garvaren 3 som idag utgör ett dagvattenmagasin har en markundersökning utförts 

i samband med entreprenadarbetena för magasinet och förorenade massor har schaktats bort 

från området C.  

Planområdet med förorenade områden markerade med 

röda bokstäver som återfinns i texten. 
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Område för vilket marken behöver saneras enligt Tyréns 
miljötekniska markundersökningar. 

Även delar av fastigheten Garvaren 13 har undersökts vid ett par tillfällen men inom 

fastigheten har det aldrig konstaterats någon betydande förorening som har förorsakat behov 

av någon ytterligare utredning. 

 

I januari 2015 utförde Tyréns på uppdrag av Simrishamn Industrifastigheter en miljöteknisk 

markundersökning inom del av fastigheterna Garvaren 3 och 13 i syfte att undersöka 

innehållet och utbredningen av den 

gamla industrideponin D. Vid 

undersökningen påträffades avfall 

innehållande petroleumämnen, 

ftalater och sexvärt krom i halter 

över jämförda riktvärden inom 

deponin. Utbredningen av deponin 

kunde vid undersökningen delvis 

avgränsas i plan då påträffade 

föroreningar inte noterades på 

fastigheten Garvaren 13. Däremot 

kunde deponin inte avgränsas inom 

fastigheten Garvaren 3. Tyréns har 

därför på uppdrag av Simrishamns 

kommun utfört en kompletterande 

miljöteknisk markundersökning 

inom det tidigare 

undersökningsområdet.  

 

Inom deponiområdet på Garvaren 3 

bedöms efterbehandlingsbehov 

föreligga utifrån den utförda 

undersökningen. En större volym 

förorenad fyllnadsjord konstaterats 

innehållande halter av ftalater, petroleumämnen och krom tydligt över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), samt över danska 

riktvärden. Föroreningarna bedöms utgöra en måttlig till hög risk för människor och 

markmiljö vid förändrad markanvändning till bostadsområde. Föroreningens utbredning i sid- 

och djupled har kunnat fastställas med relativt hög säkerhet i de utförda undersökningarna.  

 

Urschaktning av fyllnadsmassorna på hela eller delar av området är tekniskt möjligt och en 

väl beprövad metod. De förorenade massorna ligger dessutom relativt ytligt och är väl 

avgränsade neråt av bergets överyta vilket underlättar vid en schaktsanering. Saneringsarbetet 

för deponin på Garvaren 3 skulle medföra kostnader på cirka 3- 5 miljoner (2015) för schakt, 

deponering och återfyllnad. Denna åtgärd innebär att riskreduktionen för föroreningarna 

minskas från medel-höga till att avlägsna all risk. 

Risker 

Verksamheter inom Skansenområdet 

Tyréns AB har på uppdrag av Simrishamns Bostäder AB upprättat två riskutredningar med 

avseende på olycksrisker med hantering av brandfarliga och explosiva varor samt andra 

kemikalier inom kv. Garvaren, samt undersöka akuta olycksrisker som kan påverka kvarteret 

Garvaren i Simrishamn. Dessutom har dessa rapporter kompletterats med tre PM. 
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• Riskutredning kv Garvaren, Tyréns, 2015‑04-01 

• PM förtydligande om verksamheter längs Branteviksvägen, Tyréns, 2015-09-24 

• Riskutredning verksamheter inom Kv Garvaren, Tyréns, 2015-11-19 

• PM Bemötande av Länsstyrelsens yttrande, Riskutrednin Kv Garvaren, Tyréns, 

2016‑11-21 

• PM Uppdatering Ammoniakberäkningar, Kv Garvaren, Simrishamn, Tyréns, 

2017-12-21 

 

För att undersöka olycksriskernas påverkan identifieras sådana risker som har potential att 

påverka kvarteret Garvaren. De risker som identifierats är: 

• Förekomst av verksamheter inom Kv Garvaren som hanterar brandfarliga och 

explosiva varor samt översiktligt med avseende på större kemikalieutsläpp. Risk för 

olycka utifrån inventering har utretts. 

• Förekomst av ammoniak i närliggande kylanläggningar. Risken för utsläpp med 

efterföljande exponering av kvarteret Garvaren har utretts. 

• Förvaring av kemikalier i hamnen och närliggande industriområde. Utredningen har 

fokuserat på förvaring av brandfarlig vara som vid olycka kan leda till påverkan på 

kvarteret Garvaren. 

• Transport av farligt gods på Branteviksvägen och Ehrnbergsvägen. Risk för olycka 

med farligt gods med påverkan på kvarteret Garvaren har utretts. 

• Transport av farligt gods på järnväg norr om kvarteret Garvaren. Risk för olycka med 

farligt gods med påverkan på kvarteret Garvaren har utretts. 
 

Verksamheter inom kvarteret 

Riskanalyserna visar på lämplig bebyggelse för området och eventuella behov av 

skyddsavstånd för verksamheter. Utredningen visar att en verksamhet inom Skansenområdet 

hanterar sådana mängder brandfarlig gas och brandfarlig vätska att skyddsavstånd mellan 

denna verksamhet och olika skyddsobjekt är motiverat. Den aktuella verksamheten är Gladsax 

Flak AB på Garvaren 7. 

 

Utifrån de rekommenderade avstånden i föreskrifterna för den aktuella hanteringen och den 

planerade bebyggelsen i kvarteret Garvaren finns behov av följande skyddsavstånd från 

Gladsax Flak AB: 

• 6 meter skyddsavstånd till byggnader av obrännbart material och icke brandfarlig 

verksamhet. 

• 9 meter skyddsavstånd till byggnader av brännbart material, brandfarlig verksamhet 

och A-byggnad (byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas 

människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av 

brandfarliga gaser eller vätskor). Detta riskavstånd gäller för ny bebyggelse i form av 

bostäder. 

• 100 meters skyddsavstånd till svårutrymda lokaler (t.ex. samlingslokal, skola, sjukhus 

och förskola). Detta skyddsavstånd avser gashanteringen och med avskiljning i lägst 

brandteknisk klass EI60 behövs inget minsta avstånd. Detta innebär att om avskiljning 

i lägst brandteknisk klass EI60 finns kan skyddsavståndet till svårutrymda lokaler 

minskas till det skyddsavstånd som gäller för den aktuella hanteringen av brandfarlig 

vätska, som är 12 meter. 

 

De angivna avstånden gäller från den byggnad där hantering av brandfarlig vätska och 

brandfarlig gas förekommer. 
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Denna bild kan enligt riskutredning kv Garvaren, Tyréns 2015-04-01, 
visa hur omgivningen drabbas av ett ammoniakutsläpp oavsett 
vindriktning. 

Det planeras ingen byggnation inom 9 meter från den byggnad där hantering av brandfarliga 

ämnen förekommer. Den användning som planen föreslår inom 100 meter är bostadsändamål, 

vilket följer de i riskutredningen föreslagna skyddsavstånden. 

 

Skyddsavståndet som anges i RIB (300 meter) avser ett avstånd som ska beaktas vid 

räddningsinsats. De avstånd som använts i bedömningen i riskutredningen är främst avstånden 

från SÄIFS 2000:4. Avstånden anses konservativa eftersom de avser förvaring i cistern, även 

om det inte är känt hur förvaringen sker. Förvaring i lösa flaskor enligt SÄIFS 1998:7 skulle 

innebära kortare skyddsavstånd. Skyddsavstånden i SÄIFS 2000:4 och SÄIFS 1998:7 avser 

bland annat att ”göra det möjligt att utrymma området kring anläggningen vid brand innan 

kritiska situationer uppstår”. Dessa avstånd bedöms därför lämpliga i planeringssituationen.  
 

Verksamheter i hamnen 

De verksamheter som hanterar 

ammoniak i närheten av 

området är Simrishamns 

fryshus och Appelqvists 

fryseri. Ammoniak är ingen 

tillståndspliktig brandfarlig 

vara vilket innebär att exakta 

mängder inte behöver 

rapporteras till räddningstjänst. 

Det mest troliga scenariot 

bedöms vara att en mindre 

läcka uppstår. Ett sådant 

utsläpp kan initieras av fysisk 

påverkan på anläggningen, 

reparationsarbete eller genom 

långvarig korrosion. Om 

vätskeformig ammoniak släpps 

ut kommer den att förångas 

momentant vid utsläppet och 

spridas med vinden. Gasformig 

ammoniak sprids direkt med vinden. Det är endast vindar med ostliga inslag som bedöms 

medföra att ett eventuellt utsläpp sprids i huvudsak mot området.  

 

Beräkningarna för utsläpp av ammoniak visar att en koncentration som kan leda till dödsfall 

vid en timmes exponering sprider sig 140 meter från kylanläggningarna i hamnen. Ammoniak 

har en starkt stickande doft vilket gör att de som kan förflytta sig kommer att ta sig ur det 

område där det finns risk för allvarligare skador.  

 

Utredningarna för kemikalier i hamnen och närliggande industriområde visar att det endast är 

förvaringen av gasol som bedöms kunna påverka kvarteret Garvaren. Förvaringen av gasol i 

områdets närhet innebär krav på säkerhetsavstånd för svårutrymda lokaler 60 meter in från 

Branteviksvägen. Sällanköpshandel, industri, bilservice och lager betraktas inte som 

svårutrymd lokal och kortare avstånd kan därför användas. Beaktat gasolhantering kan enligt 

”Riskutredning kv. Garvaren” lokaler som ej är svårutrymda tillåtas 10 meter från 

Branteviksvägen. 
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Transport av farligt gods 

Bidraget till risken från transport av farligt gods bedöms behöva tas i beaktande inom cirka 55 

meter från Ehrnbergsvägen. Bidraget till risken från transport av farligt gods på 

Branteviksvägen behöver tas i beaktande inom 20 meter från vägen. Bidraget till risken från 

transport av farligt gods på järnvägen bedöms som litet.  

 

I RIKTSAM (2007) rekommenderas avståndet 30 meter från järnvägen till bostäder och om 

detta upprätthålls är bebyggelse med bostäder söder om järnvägen lämpligt. 
 

Sammanvägning av risker 

A. Inom 30 meter från 

Ehrnbergsvägen och 20 

meter från Branteviksvägen 

kan parkering, förråd, 

miljörum, odling, 

friluftsområde, trafik och 

tekniska anläggningar 

placeras enligt Riskutredning 

Kv Garvaren, 2015-04-01, 

Tyréns. 

B. Mellan 30 och 55 meter från 

Ehrnbergsvägen kan 

bebyggelse uppföras om 

vissa åtgärder genomförs. 

För detta krävs särskild 

utredning enligt 

Riskutredning Kv Garvaren 

2015-04-01, Tyréns. 

C. Mellan 20 och 60 meter från 

Branteviksvägen kan 

sällanköpshandel, industri, 

bilservice och lager anläggas 

enligt PM Förtydligande om 

verksamheter längs 

Branteviksvägen, 

2015-09-24, Tyréns. 

D. Från gashantering på 

fastigheten Garvaren 7 

behöver det vara 100 meter till svårutrymda lokaler och 9 meter till byggnader där människor bor 

(men då gatan är bredare än 9 meter sätts detta avstånd inte ut), enligt Riskutredning verksamheter 

inom Kv Garvaren, 2015-11-19, Tyréns. 

E. Inom zonen kan parkering, förråd, miljörum, odling, trafik och tekniska anläggningar 

placeras.Bebyggelsefritt avstånd till järnväg ska vara 30 meter enligt riskutredning KV Garvaren 

2015-04-01, Tyréns.  

För resterande del av planområdet finns inga restriktioner för bebygglese, utifrån genomförda 

riskutredningar.  
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Ehrnbergsvägen 
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Riskkällorna har behandlats var för sig främst på grund av att olika riskmått används vid 

bedömningen av dem. I de flesta fall har tillämpliga skyddsavstånd använts för att bedöma om 

situationen är betryggande. Skyddsavstånd kopplade till farligt gods är kopplade till beräknad 

individrisk och går inte att sammanväga med skyddsavstånd kopplade till förvaring av 

brandfarliga och explosiva varor eller spridning av ammoniak. Det skulle krävas mycket 

omfattande beräkningar för att bedöma sannolikhet för samtliga olycksförlopp kopplade till 

inkluderade riskkällor. För att ta höjd för osäkerheter kopplade till sammanvägningen av 

risker har konservativa antaganden genomgående använts vid bedömning av skyddsavstånd 

kopplade till de olika riskkällorna. Detta gäller antalet transporter med farligt gods, förvarade 

mängder brandfarlig och explosiv vara (då de maximala mängderna kopplade till de använda 

skyddsavstånden understigs kraftigt) och antagande om förvarad mängd ammoniak i 

kylanläggningar.  

Lokalklimat 

Området är öppet, ljust och vindutsatt i dagsläget.  

Avfallshantering 

I Simrishamns kommun sköts avfallshanteringen av ÖKRAB – Österlens Kommunala 

Renhållnings AB. Som ägs av Simrishamn kommun och Tomelilla kommun. De hänvisar vid 

planering av nya områden till en skrift som heter Transportväg för fordon och 

hämtningspersonal. 150 nya hushåll planeras inom området. 
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KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER 

Kulturmiljö 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Fornlämningar Då hällristningen 

(RAÄ nr: 

Simrishamn 30:1) 

bevaras finns inga 

kvarstående hinder 

mot detaljplane-

läggning ur 

arkeologisk 

synpunkt. 

+/- Då hällristningen 

(RAÄ nr: 

Simrishamn 30:1) 

bevaras finns inga 

kvarstående hinder 

mot detaljplane-

läggning ur 

arkeologisk 

synpunkt. 

+/- Fornlämningar 

kommer inte att 

påverkas 

+/- 

Kulturmiljöstråk Planförslaget 

bedöms inte 

påverka dessa 

värden. 

+/- Planförslaget 

bedöms inte 

påverka dessa 

värden. 

+/- Planförslaget 

bedöms inte 

påverka dessa 

värden. 

+/- 

Riksintresse för 

kulturmiljövård 

Om ny bebyggelse 

utformas utan att 

anpassas till ortens 

struktur finns risk 

att ortens 

kulturmiljövärden 

påverkas. 

+/- Om ny bebyggelse 

utformas utan att 

anpassas till ortens 

struktur finns risk 

att ortens 

kulturmiljövärden 

påverkas. 

+/- Befintlig detaljplan 

saknar krav på 

anpassning av 

utformningen till 

ortens 

kulturmiljövärden. 

- 

 
Åtgärdsförslag 

Ett förslag till gestaltningsprogram har tagits fram och det har fått påverka 

planbestämmelserna för att anpassa exploateringen till den befintliga kulturmiljön. 

 

Befintlig verksamhet 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Upplag Upplag kommer att 

behöva flyttas. 

- Upplag kan vara 

kvar 

+ Ingen påverkan +/- 

Befintliga 

verksamheter 

Befintliga 

verksamheter 

kommer att 

påverkas av 

planområdets 

ändrade 

användning. 

- Befintliga 

verksamheter 

kommer att 

påverkas av 

planområdets 

ändrade 

användning. 

- Ingen påverkan +/- 

 

För befintliga verksamheter kommer påverkan från planförslaget och alternativ A att medföra 

att ökad hänsyn måste visas kringboende vid arbete utanför normala arbetstider, samt att det 
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kan försvåra möjligheterna att utveckla sin verksamhet i en riktning som skulle ha varit lättare 

i ett rent verksamhetsområde jämfört med ett blandat område. 

En positiv påverkan blir att området kommer att ha ögon som ser vad som händer under 

dygnets alla timmar men det kommer inte längre vara möjligt att hägna in 

verksamhetsområdet då det måste vara tillgängligt för de boende. 

Åtgärdsförslag 

Om relevant information går ut regelbundet till boende och verksamhetsutövare i området 

minskar risken för konflikter. 

Tätortsnära natur 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Särdrag i naturen Större delen av 

planområdet 

exploateras 

- Stor del av 

planområdet 

exploateras  

- Ingen påverkan +/- 

Biologisk 

mångfald, djurliv 

och växtliv 

Större delen av 

planområdet 

exploateras 

- Stor del av 

planområdet 

exploateras  

- Ingen påverkan +/- 

Naturreservat Ingen påverkan +/- Ingen påverkan +/- Ingen påverkan +/- 

Rekreations-

område 

Området blir 

tillgänglighets-

anpassat 

+ Området blir 

tillgänglighets-

anpassat 

+ Ingen påverkan +/- 

Riksintresse för 

det rörliga 

friluftslivet och 

turism 

Ingen påverkan +/- Ingen påverkan +/- Ingen påverkan +/- 

Riksintresse för 

kustzon 

Ingen påverkan +/- Ingen påverkan +/- Ingen påverkan +/- 

 
Åtgärdsförslag 

Ett område inom detaljplanen som kan vara en biotop som möjliggör livsmiljö och 

övervintringsplats för groddjuren, som finns i naturområdet Tjuvasten, söder om 

Ehrnbergsvägen, kommer enligt detaljplanen att exploateras. Ska exploatering ske på den del 

av den möjliga livsmiljön och övervintringsplatsen som ligger inom kvartersmark, bör röjning 

och byggnation genomföras inom perioden 15 april till 15 september. Åtgärder som 

säkerställer kontinuerlig ekologisk funktionalitet för groddjurspopulationen i naturreservatet 

Tjuvasten ska vidtas innan marken exploateras.  

Planen ska göra det möjligt att ta sig till och från stationen via området från verksamheter och 

bostadsområden i södra Simrishamn. 

Området bör utformas så att det inbjuder till promenader och annan rekreation, till exempel 

utegym.  
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VA-tillgången och dagvattenhantering 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

VA-tillgången Ett tillskott på 150 

nya bostäder och 

verksamheter 

medför tryck på 

Simrishamns tätorts 

begränsade 

resurser. Det har 

efter beräkningar 

bedömts rymmas 

inom den 

kvarvarande 

överkapaciteten 

som då minskar. 

- Ett tillskott på 120 

nya bostäder och 

verksamheter 

medför tryck på 

Simrishamns tätorts 

begränsade 

resurser. Det har 

efter beräkningar 

bedömts rymmas 

inom den 

kvarvarande 

överkapaciteten 

som då minskar. 

- Gällande 

detaljplan tillåter 

industri inom 

området.  

+/- 

Dagvatten Risken för negativ 

påverkan på 

grundvatten och 

ytvatten blir större 

vid exploatering 

och förtätning då 

andelen hårdgjorda 

ytor blir större. 

- Risken för negativ 

påverkan på 

grundvatten och 

ytvatten blir större 

vid exploatering 

och förtätning då 

andelen hårdgjorda 

ytor blir större. 

- Ingen förändring 

av området 

medför att ökade 

skyfall kan 

påverka 

grundvatten och 

ytvatten negativt. 

- 

Miljökvalitets-

normer för vatten 

Större andel 

ytvattenavrinning 

medför högre 

föroreningsrisk 

- Större andel 

ytvattenavrinning 

medför högre 

föroreningsrisk 

- Ökade skyfall ger 

en större mängd 

ytvattenavrinning 

vilket leder till 

högre 

föroreningsrisk 

- 

 
Åtgärdsförslag 

Prioritera arbetet med att finna kapacitetshöjande utbyggnadsalternativ för Simrishamns 

tätorts VA-anläggningar. 

 

Skapa ytor där dagvatten kan fördröjas så att ytvattnet inte rinner ner mot hamnen utan att 

infiltreras. En förprojektering för VA-utbyggnad har tagits fram som visar på ytor där 

dagvatten kan fördröjas. 

Luktstörningar 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Luktstörning Anamma foods, 

produktion ger 

upphov till dofter. 

- Anamma foods, 

produktion ger 

upphov till dofter. 

- Anamma foods, 

produktion ger 

upphov till dofter. 

+/- 
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Åtgärdsförslag 

Det bör inte utgöra något problem då den förhärskande vindriktningen blåser från väster mot 

hamnen. Det upplevs inte som något problem i dagsläget i bostadsområdet Bruket och inte 

heller av befintliga verksamhetsutövare öster om Anamma foods. 

Stadsbild 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Stadsbild Genom att 

stadsbilden 

förändras kan det 

uppstå nya 

bebyggelsemiljöer 

som påverkar den 

befintliga 

kulturmiljön.  

+/- Genom att 

stadsbilden 

förändras kan det 

uppstå nya 

bebyggelsemiljöer 

som påverkar den 

befintliga 

kulturmiljön. 

+/- Detaljplanen för 

det befintliga 

industriområdet 

saknar krav på 

utformning i 

förhållande till den 

befintliga 

kulturmiljön. 

- 

 

Åtgärdsförslag 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram och har fått påverka planbestämmelserna avseende 

utformning och utseende, för att anpassa bebyggelsen till den befintliga kulturmiljön. 

Ljusförhållanden 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Ljusförhållanden Skuggverkningar 

från 4-våningshuset 

närmast Kv Bruket 

kan påverka 

flerbostadshus 

inom kv Bruket. 

- Bedöms inte 

påverka 

kringliggande 

bebyggelse 

+/- Ingen påverkan +/- 

 

Påverkan på den intilliggande bebyggelsen bedöms vara minimal då avståndet mellan husen 

är åtminstone 2½ gånger längre än höjden på det föreslagna huset.  

Lokalklimat 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Lokalklimat Byggnation 

kommer att bryta 

upp vindarna som 

sveper över 

området i 

dagsläget. 

+ Byggnation 

kommer att bryta 

upp vindarna som 

sveper över 

området i 

dagsläget. 

+ Ingen påverkan +/- 

 

Åtgärdsförslag 

Ingen åtgärd bedöms nödvändig. 
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Trafik 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Gång Underlättar för 

gående att ta sig 

igenom området 

+ Underlättar för 

gående att ta sig 

igenom området 

+ Ingen påverkan +/- 

Cykel Underlättar för 

cyklister att ta sig 

igenom området 

+ Underlättar för 

cyklister att ta sig 

igenom området 

+ Ingen påverkan

  

+/- 

Kollektivtrafik Det blir lättare att ta 

sig till stationen från 

bostadsområden 

och arbetsplatser 

söder om järnvägen 

+ Det blir lättare att ta 

sig till stationen från 

bostadsområden 

och arbetsplatser 

söder om järnvägen 

+ Ingen påverkan

  

+/- 

Fordonstrafik Liten påverkan - Minimal påverkan +/- Ingen påverkan +/- 

Yrkestrafik Påverkan på trafik 

till intilliggande 

verksamheter 

bedöms bli liten 

- Påverkan på trafik 

till intilliggande 

verksamheter 

bedöms bli minimal 

- Ingen påverkan +/- 

 

Åtgärdsförslag 

En enkel redovisning av trafik och parkeringssituationen har tagits fram för att ligga till grund 

för hur gator och parkeringsplatser ska utformas. 

Geologi 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Radon Låg- till normalrisk +/- Låg- till normalrisk +/- Låg- till normalrisk +/- 

 

Åtgärdsförslag 

Baserat på resultat från markradonmätningen görs bedömningen att radonskyddat byggande är 

nödvändigt. Att uppföra byggnader radonskyddade medför inga större kostnader vid 

nyanläggning. 
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Buller  

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Externt 

industribuller 

Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- 

Internt 

industribuller 

Kylanläggningar 

inom Garvaren 6 

och Garvaren 11 

utgör de största 

bullerkällorna, men 

även helg och 

kvällsarbeten inom 

fastigheterna 

Garvaren 10 och 11 

riskerar att ge 

upphov till 

bullerstörningar. 

- Kylanläggningar 

inom Garvaren 6 

och Garvaren 11 

utgör de största 

bullerkällorna, men 

även helg och 

kvällsarbeten inom 

fastigheterna 

Garvaren 10 och 11 

riskerar att ge 

upphov till 

bullerstörningar. 

- Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

för industri 

+/- 

Externt 

trafikbuller 

Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- 

Trafikbuller Om byggnaderna 

placeras nära gator 

kan bullerproblem 

uppstå för 

uteplatser 

- Om byggnaderna 

placeras nära gator 

kan bullerproblem 

uppstå för 

uteplatser 

- Ingen påverkan

  

+/- 

Buller från 

tågtrafik 

Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- Underskrider enligt 

bullerutredningen 

gällande riktvärden 

+/- Ingen påverkan +/- 

 

Åtgärdsförslag 

Om byggnaderna placeras i gatuliv bör de ha en gemensam uteplats som är bullerskyddad.  

 

All tung trafik bör styras så att in-/utfart sker på Lädergatan, som idag, där bullerpåverkan är 

så liten som möjligt. Detta minskar risken för bullerstörningen från Garvaren 11. 

 

Åtgärder bör vidtas för att minska risken för bullerstörning från kylanläggningar inom 

fastigheterna Garvaren 6 och Garvaren 11.  
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Förorenad mark 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Förorenad mark Marken behöver 

saneras. 

+ Ingen riskreduktion - Ingen 

riskreduktion 

- 

Miljökvalitets-

normer för vatten 

En sanering av 

miljöförorening-

arna i marken 

minskar risken för 

utsläpp till 

Östersjön 

+ Fortsatt 

föroreningsrisk 

- Fortsatt 

föroreningsrisk 

- 

 

Markmiljön bedöms idag inte utgöra ett skyddsobjekt då det på området idag bedrivs 

industriverksamhet med asfalterade ytor och uppställda bodar vilket ger en markmiljö 

begränsade möjligheter att existera. Skyddsvärdet för markmiljön bedöms därmed som låg till 

obefintlig. Grundvattnet bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt då grundvattnets bedömda 

strömningsriktning är mot det f.d. Läderfabriksområdet i nordost där en förorening i 

grundvattnet konstaterats sen tidigare och därmed inte kan anses vara skyddsvärt.  

 

Att välja alternativ A eller B-nollalternativet innebär att de övergripande åtgärdsmålen inte 

uppfylls det vill säga att ingen risk reduceras.  
 

Åtgärdsförslag 

Marken behöver saneras. Urschaktning med extern deponering – Denna åtgärd innebär att 

riskreduktionen för föroreningarna minskas från medel-höga till att avlägsna all 

föroreningsrisk i marken. Omfattningen av en sådan sanering beskrivs i planbeskrivningen.   

Om området omvandlas till bostadsområde kommer markmiljön att få bättre möjligheter att 

frodas. Skyddsvärdet för markmiljön bedöms i framtiden som måttlig till högt.  
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Risker 

Intresse Planförslaget +/- Alternativ A – 

begränsat 

planområde 

+/- Alternativ B - 

nollalternativ 

+/- 

Verksamheter 

inom Skansen-

området 

Skyddsavstånd 

krävs till Gladsax 

flak 

- Skyddsavstånd 

krävs till Gladsax 

flak 

- Ingen påverkan +/- 

Verksamheter i 

hamnen 

Hantering av 

ammoniak och 

gasol medför 

skyddsavstånd 

- Hantering av 

ammoniak och 

gasol medför 

skyddsavstånd 

- Hantering av 

ammoniak och 

gasol medför 

skyddsavstånd 

- 

Transport av 

farligt gods 

Riskavstånd 

behövs från 

Ehrnbergsvägen 

och Branteviks-

vägen. 

- Riskavstånd 

behövs från 

Ehrnbergsvägen 

och Branteviks-

vägen. 

- Riskavstånd 

behövs från 

Ehrnbergsvägen 

och Branteviks-

vägen. 

- 

 

Åtgärdsförslag 

Gladsax flak AB 

Utifrån de rekommenderade avstånden i föreskrifterna för den aktuella hanteringen och den 

planerade bebyggelsen i kvarteret Garvaren finns behov av följande skyddsavstånd från 

Gladsax Flak AB: 

• 6 meter skyddsavstånd till byggnader av obrännbart material och icke brandfarlig 

verksamhet. 

• 9 meter skyddsavstånd till byggnader av brännbart material, brandfarlig verksamhet 

och A-byggnad (byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas 

människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av 

brandfarliga gaser eller vätskor). Detta riskavstånd gäller för ny bebyggelse i form av 

bostäder. 

• 100 meters skyddsavstånd till svårutrymda lokaler (t.ex. samlingslokal, skola, sjukhus 

och förskola). Detta skyddsavstånd avser gashanteringen och med avskiljning i lägst 

brandteknisk klass EI60 behövs inget minsta avstånd. Detta innebär att om avskiljning 

i lägst brandteknisk klass EI60 finns kan skyddsavståndet till svårutrymda lokaler 

minskas till det skyddsavstånd som gäller för den aktuella hanteringen av brandfarlig 

vätska, som är 12 meter. 

Ammoniak 

De angivna avstånden gäller från den byggnad där hantering av brandfarlig vätska och 

brandfarlig gas förekommer. 

 

Låga halter av ammoniak uppfattas genom dess starka lukt och är inte akut farlig vilket 

innebär att evakuering av utsläppsområden kan vara möjlig innan skadliga halter uppnås. 

Detta förutsätter att de människor som finns i utsläppsområdet har goda möjligheter till 

förflyttning. Vid lukt av ammoniak förflyttar sig människor ofta utan ytterligare varning, 

eftersom lukten är så stark och obehag uppfattas. 

 

En åtgärd som skulle kunna användas är att installera gasdetektorer på Kv. Garvaren som vid 

detekterad ammoniak ger signal som gör att boende förflyttar sig in i byggnaden. Detta kräver 
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att ventilation i byggnaderna stänger vid detekterad ammoniak samt att boende på området 

informeras och övas i hur de ska agera vid gaslarm (dvs. ta sig in, stänga fönster och dörrar 

och hålla sig informerad via ex. radio eller kommunens hemsida). 

 

En annan åtgärd som inte är möjligt att införa i detaljplanen är möjligheten att gå ut med ett 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten så fort SOS får kännedom om ett utsläpp av 

ammoniak. Detta kan göras via tutor men även via SMS till alla som befinner sig inom ett 

visst område. VMA meddelande är ett väl inarbetat varningssystem i Sverige. 

 

Med dessa aspekter och åtgärder sammantaget görs bedömningen att riskerna med hantering 

av ammoniak på intilliggande fastigheter kan accepteras. 

Gasol 

Förvaringen av gasol i områdets närhet innebär krav på säkerhetsavstånd för svårutrymda 

lokaler 60 meter in från Branteviksvägen. Sällanköpshandel, industri, bilservice och lager 

betraktas inte som svårutrymd lokal och kortare avstånd kan därför användas. Beaktat 

gasolhantering kan enligt ”Riskutredning kv. Garvaren” lokaler som ej är svårutrymda tillåtas 

10 meter från Branteviksvägen. 

Transport av farligt gods 

Bidraget till risken från transport av farligt gods bedöms behöva tas i beaktande inom cirka 55 

meter från Ehrnbergsvägen. Bidraget till risken från transport av farligt gods på 

Branteviksvägen behöver tas i beaktande inom 20 meter från vägen. 

 

I RIKTSAM (2007) rekommenderas avståndet 30 meter från järnvägen till bostäder och om 

detta upprätthålls är bebyggelse med bostäder söder om järnvägen lämpligt. 

 

MEDVERKANDE 

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av planarkitekt Linda Larsson, därutöver har 

följande tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit i planarbetet: 

lantmäteriingenjör Mikael Ferngård, enhetschef plan- och exploatering Anna Eliasson, 

enhetschef mark- och exploatering Henrik Olsson, trafikingenjör Camilla Nilsson, planerings- 

och exploateringsingenjör Malin Alm, VA-chef Johan Persson, VA-ingenjör Magnus 

Mårtensson, miljöstrateg Mattias Müller, kommunekolog Bengt Bengtsson, kommunekolog 

Maria Adolfsson, landskapsarkitekt Anna Bartels och projektingenjör Anders Andersson. 
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