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1 INLEDNING 

1.1 Fysisk planering 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har kommunen huvudansvaret för bebyggelse
utvecklingen inom kommunen, hur mark- och vattenområden används, samt tillsyn 
av den befintliga bebyggelsen och att hänsyn tas till kulturvärdet i denna bebyg
gelse. För att detta skall kunna ske på ett tillfredsställande sätt, med bland annat 
gott medborgarinflytande, fordras att fysisk planering bedrivs. De medel som PBL 
anvisar för detta är översiktsplan, detaljplan och bygglovgivning. 

Hässleholms Kommunfullmäktige har gett Byggnadsnämnden i uppdrag att ansva
ra för att fysisk översiktsplanering bedrivs i kommunen. Detta sker i nära samarbe
te med Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och förvaltningar. Den po
litiska ledningen av översiktsplanearbetet sker genom samarbetsgruppen för fy
siska plan- och byggfrågor. Samarbetsgruppen består av kommunstyrelsens ar
betsutskott samt presidierna i byggnadsnämnden, miljönämnden samt tekniska 
nämnden. 

1.2 Vad är en översiktsplan? 

Kommunen är enligt Plan- och bygglagen (PBL) skyldig att ha en aktuell över
siktsplan som omfattar hela kommunens yta. översiktsplanen kan vara olika detal
jerad i olika delar av kommunen. Som de flesta kommuner har Hässleholm valt att 
göra en kommuntäckande plan och därefter detaljera eller fördjupa den ort för ort. 
Den kommunomfattande översiktsplanen för Hässleholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige i december 1990. Nu aktuell fördjupning över Tyringe tätort är 
alltså avsedd att utgöra en del av den kommuntäckande översiktsplanen och revi
derar alltså denna i den del som berör Tyringe tätort. 

översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. PBL och de 
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid efterföljande beslut 9m användningen 
av mark- och vattenområden. Riksintressena enligt naturresurslagen (NRL) skall 
anges särskilt översiktsplanen ska innehålla kommunens ställningstaganden be
träffande användningen av mark- och vattenområden och den byggda miljöns ut
veckling och bevarande samt hur de redovisade riksintressena ska tillgodoses. 

översiktsplanen är vägledande men inte bindande för efterföljande beslut Slutligt 
ställningstagande, i detaljplan. ett bygglov, ett täkttillstånd osv, ska vara en av
vägning mellan enskilda och allmänna intressen. Översiktsplanen utgör då kom
munens ställningstagande vad gäller allmänna intressen och deras avvägning mot 
varann. 

Innan översiktsplanen kan antagas av Kommunfullmäktige skall den först ha varit 
ute för samråd med berörda statliga- och kommunala myndigheter, intresseorga
nisationer mJL samt efter eventuell revidering därefter varit utställd för allmän 
granskning under minst två månader. 

1.3 Uppdraget 

I den av Kommunfullmäktige 1990-12-17 antagna kommuntäckande översiktspla
nen, anges att en fördjupad översiktsplan ska utarbetas för Tyringe tätort Samar-
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betsgruppen och Byggnadsnämnden antog under 1993 ett program för hur över
siktsplaneringen skulle bedrivas framöver. Tyringe tätort gavs hög prioritet efter
som tätorten helt saknar en fördjupning. Den gamla områdesplanen från 1977, 
togs vid beslutet 1990 om den kommuntäckande översiktsplanen inte in i denna, 
såsom var fallet för övriga då befintliga områdesplaner för andra tätorter. Anled
ningen var att den ansågs vara alltför inaktuell. Byggnadsnämnden gav Stadsarki
tektkontoret 1996-02-13 det formella uppdraget att upprätta förslag till fördjupning 
av översiktsplanen för delen Tyringe tätort. 

1.4 Arbetsformer 

Som tidigare nämnts utgör Samarbetsgruppen för plan- och byggfrågor den poli
tiska ledningsgruppen. Byggnadsnämnden har det formella handläggningsansva
ret intill dess planen är färdig att föras upp till Kommunfullmäktige för antagande. 
Byggnadsnämndens presidium har utsett en lokal referensgrupp av politiker från 
Tyringe med omnejd att följa och deltaga i planarbetet. 

Projektledare för Tyringe översiktsplan är stadsarkitekt Leif Berg i samarbete med 
planingenjör Annica Halmberg. I det inledande arbetet har också arkitekt Christer 
Jarnlo deltagit. I arbetsgruppen har medverkat företrädare för energibolaget, fas
tighets-, fritids-, gatu-, miljö-, planerings- samt stadsbyggnadskontoret. 
Viktiga samrådspartner, förutom referensgruppen och T yringeborna själva, är lo
kala grupper i Tyringe bestående av köpmän, företagare eller föreningar. 
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2 PLANENS FÖRUTSÄTININGAR 

2.1 Målsättningar för planarbetet 
Som tidigare nämnts under avsnitt 1.2 skall översiktsplanen enligt PBL vara aktu
ell. Detta fordrar att översiktsplanearbete ständigt bedrivs. Vid vissa tidpunkter 
måste emellertid avstamp göras och beslut tas, så att ett reviderat planförslag kan 
föras upp till Kommunfullmäktige för antagande. översiktsplanering utgör med 
andra ord en så kallad "rullande" planering. Detta innebär då också att en revide
ring av översiktsplanen inte kan omfatta allt som kanske skulle vara aktuellt för ny 
prövning i planen. Vi tvingas till att välja ut vad som kan anses som viktigast och 
"moget" vid detta revideringstillfälle att behandla i planen. Övrigt får anstå till 
nästa revidering. 

För detta planarbete är målsättningen att i översiktsplanen främst behandla ned
anstående områden och faktorer i ett 15- årigt perspektiv: 

• Målsättning för Tyringes framtida utveckling. 

• Anpassning till en långsiktig hushållning av naturresurser samt miljöförbättrande 
åtgärder 

• Nya utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter samt kompletteringar i 
befintlig bebyggelse 

• Vägfrågor med bl.a. väg 21:s framtid. Ny sträckning eller förbättrat befintligt lä
ge? 

• Viktiga gång- och cykelstråk 

• Plankorsningar med järnvägen 

• Bevarande av äldre bebyggelsemiljöer 

• Bevarande av kulturmiljöer 

• Rekreations- och grönområdena 

• Vattenresursfrågor 

2.2 Målsättningsfrågor för Tyringes utveckling 
översiktsplanen förutsätter en framtida befolkningsutveckling och ökad syssel
sättning. Detta innebär ett samhälle i tillväxt, både avseende ekonomin och servi
ceutbudet. Detta betyder då också en fysisk expansion, alltså att mer mark kom
mer att behöva tas i anspråk. Planen skall därför stimulera och möjliggöra nä
ringslivsutveckling, befolkningstillväxt och lämplig bebyggelseutveckling. I över
siktsplanen behandlas därför förslag till nya områden för verksamheter, bostäder, 
vägar mm. Grundläggande för planen är emellertid, att först och främst, i så stor 
utsträckning som möjligt, nyttja och effektivisera användningen av redan ian-
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språktagen tätortsmark. Detta i en awägning mellan miljöhänsyn och resurshus· 
hållning. Kommunfullmäktige har i "Strategi för 1996 • 2005" angivit målen för be· 
folkningsutveckling mm. Dessa mål ligger i planen som grund för dimensionering 
av förväntad markåtgång. 

Målsättningen i planen är också att den traditionella verktygs· och verkstadsindu· 
strin i Tyringe skall kunna leva kvar och utvecklas. Tyringe som attraktiv bostads· 
ort och rekreationsort är en god grund att bygga vidare på och utvecklas med. Ty. 
ringa skall fortsätta vara servicecentra för sin kommundel, med avseende både på 
offentlig och kommersiell service till sina invånare. 

2.3 Läge och natur 

Tyringes ligger mycket vackert i direkt anslutning till stora ströv· och rekrea· 
tionsområden i söder, Sanatorieskogen och Stenberget. De centrala delarna av 
Tyringe är beläget i en nivåsvacka och awattnas av Svartevadsbäcken mot Fin· 
jasjön. Tätorten "klättrar" i norr, söder och i väster uppför höjderna. Det centrala 
området ligger på ca +65-70 m medan det i utkanterna av villaområdena ligger på 
ca +90-100 m. Naturen i form av skogs- och betesmarker tar vid där tätorten slu
tar. I öster är förhållandena annorlunda, marken är mer flack och odlad mark tar 
vid utanför villaområdena. 

2.4 Något om Tyringes historia 
Tyringe var fram till dess järnvägen drogs genom orten 1875 endast en liten by 
med ett fåtal gårdar. För hundra år sedan, 1896, startade verktygsfabriken och 
blev startskottet till en industriell utveckling av Tyringe. På ett par decennier kom 
ytterligare en handfull verktygsindustrier, vilka i hög grad kom att prägla samhäl
lets 1900-talshistoria. Under de senaste årtiondena har denna industri genomgått 
stora förändringar. 

. 
Tyringe_har gamla traditioner som kurort och vid seklets början var Tyringe sana
torium, senare Kurhotellet, mycket populärt. Tack vare detta växte en rad privata 
vårdhem upp av skilda slag. Några av dessa finns fortfarande kvar. Idrotten kom 
igång redan på 1910-talet och på 30-talet utvecklades friluftslivet. 1971 invigdes 
samhällets stora idrottsanläggning Tyrs Hov. Tyringe har en stark ställning som 
centrum för sport· och fritidsaktiviteter. 

Tyringes historia och näringslivsutveckling har givetvis även satt sin prägel på 
bebyggelsens utformning och karaktär. De flesta tidsstilarna från sent 1800-tal till 
nutid finns representerad i Tyringes byggnadsbestånd. Den kommersiella- och 
offentliga servicen har utvecklats kring järnvägen och stationsområdet. Söder där
om ner mot kurhotellet finns de äldre villatomterna med ofta stora och tidstypiska 
hus. Hyreshusen från 60- och 70- talen har vuxit upp i huvudsak längs väg 21. 
Som liten tätort dominerar villabebyggelsen. Norr väg 21 från 50 och 60-talet och i 
söder och sydost från 70- och 80 talet. Tyringe som kurort avspeglas i de många 
vårdhemmen, vars byggnader finns insprängda bland annan bebyggelse i tätor
ten. Verktygsindustrins ofta stora lokaler dominerar stadsbilden där de finns. Ett 
modernt industriområde har utvecklats utmed väg 21 i öster. Motsättningarna 
mellan industrilokaler och bostäder ur miljösynpunkt är små i Tyringe. Bebyggel
sen i Tyringe ger som helhet ett vårdat och välplanerat intryck. Bebyggelsekarak· 



tären i den äldre bebyggelsen kring och norr Kurhotellet har ett bevarandeintres
se för framtiden. 

Stadsplanen från 1947 har till stora delar styrt Tyringes bebyggelseutveckling. 
Denna stadsplan har en sådan ytmässig omfattning, att den närmast har karaktä
ren av en generalplan från samma tid. Planen gäller fortfarande i stora delar av 
tätorten. 

2.5 Befolkning och bostäder 

Befolkningen i Tyringe var4.877 invånare 1995-12-31. Ar 1986 hade Tyringe 
4. 997 invånare och 4.959 invånare år 1990. 

Denna översiktsplan utgår dock liksom "strategi för 1996 -2005" från att Tyringe 
bör få en positiv befolkningsutveckling sett över en 10-årsperiod. T yringe bör ha 
en planberedskap på 300 bostäder/ 10 år, dvs 30 per år. 

Kommunen har ca 40 lediga tomter i tätorten. I området södra Tvärskog finns 20 
st bygg klara tomter och i Gäddan - Mörtenområdet över 10 st. Därtill kan det fin
nas en del privata tomter. 

2.6 Näringsliv 

Näringslivssituationen i Tyringe har under några år präglats av nedläggningar. 
brist på arbete och lediga företagslokaler. Den traditionella näringen med verk
tygstillverkning föreföll vara över. Men de senaste åren har en viss nyetablering 
skett inom denna näring, med nyanställningar som följd. Arbetstillfällen finns bl.a. 
inom handel, service, skola, vård, sjukhem och hotellverksamhet. I Tyringe finns 
numera även företag som utvecklas med modern IT-teknik. 
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En utveckling mot ökad turism, inte minst internationell, bedöms kunna vara en del 
av Tyringes framtid, med tanke på ortens fina läge i vacker natur med rekreations
och sportmöjligheter. 

Trots befintliga lediga lokaler måste beredskapen på ny industrimark finnas. Detta 
kräver att översiktsplanen anvisar ny industrimark. Enligt "strategi för 1996 - 2005" 
skall beredskapen alltid vara så god att kommunen med kort varsel kan upplåta 
minst en industritomt på 10 000 m'. 

2. 7 In· och utpendling 

Tyringe har enligt befintligt statistikmaterial, Arsys 92, totalt ca. 1300 förvärvsar
betande. Av dessa är ca. 700 boende i Tyringe, ca. 450 inpendlare från kommu
nen samt ca. 120 inpendlare från annan kommun. 
Totalt pendlar ca. 1350 tyringebor till arbeten utanför tätorten, av dessa ca. 950 
inom kommunen och ca. 400 utanför kommunen. 



2.8 Service 
Tyringe fungerar som servicecentra för sin kommundel, och skall fortsätta att Ut· 
vecklas som detta. Tyringe är som serviceort väl utvecklad och har därför en god 
grund att bygga vidare på. 

I fråga om kommunal service beaktas i denna översiktsplan de kommunala mål· 
sättningarna för barnomsorgen. äldreomsorgen, skolan, fritiden och kulturen. Den 
sociala servicen till invånarna i Tyringe omfattar bamomsorgslokaler, fullstadie· 
skola och äldreomsorgsanläggning samt landstingets vårdcentral. 

För idrotten finns kommunens största sporthall, Tyrs Hov med bl.a. inomhusbad 
och ishall. Dessutom finns idrottsplatsen Tyrs Hage, en ridanläggning samt tenni
sanläggning utomhus. Dessa anläggningar utgör samling för ortens många före
ningar. 

Det gamla stationshuset har byggts om till modernt bibliotek. 
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Kollektivtrafik i form av tågstopp och buss finns väl utbyggt, för Tyringebor och be
sökare, att ta sig till och från tätorten. 

2.9 Teknisk försörjning 

Elnätet är väl utbyggt i Tyringe och är projekterat att klara efterfrågan. Uppvärm
ningsformen idag är blandad dvs ved, olja och elvärme. 

Hässleholms Energi AB har tittat på framtida uppvärmningsformer i Tyringe tätort. 
Bi,de fjärrvärme och naturgas har studerats och fjärrvärme kan vara ett realistiskt 
alternativ. Möjligheten att leverera biogas, från gamla soptippen vid Hörjavägen, 
bedöms inte bli aktuellt. Men med i framtiden ändrade förhållanden, med bl.a. 
högre energipriser för el och olja, kan förutsättningarna ändras. Så även orn för
utsättningarna för statliga energibidrag ändras. 

Tyringe har kommunens bästa vattenläkt, som förser stora delar av kommunen 
med dricksvatten. 

Tyringes avloppsvatten pumpas genom en överföringsledning till reningsverket i 
Hässleholm. 

2.10 Trafik 

Trafiken i Tyringe är störande, och har hög olycksrisk både för väg 21 och Malmö
vägen. 

På väg 21 genom Tyringe är trafiken omfattande, och medför olägenheter i fråga 
om trafiksäkerheten, buller och avgaser. Dessutom utgör vägen en barriär, som 
delar samhället i två delar. Väg 21 har av Vägverket klassats som en viktig regio· 
nal väg. 

Trafiken på Malmövägen medför också olägenheter för trafiksäkerheten och stör
ningar. Vägen är bred, rak och lång och inbjuder till höga hastigheter. En del åt-
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gärder har dock redan vidtagits för att öka trafiksäkerheten främst där vägen pas
serar förbi skolan. Mest störningar orsakas av den tunga genomfartstrafiken. 

2.11 Fornlämningar 

Inom planområdet finns kända fornlämningar, de flesta i form av odlingsrösen. 
Dessutom finns inom planområdet också ett större område mellan Värgap och 
Augustenborg vilket utpekas som platsen för Mjölkalångaslaget på 1300-talet, 
Massgravar finns troligen i området. En arkeologisk undersökning måste utföras, 
innan exploatering av Augustenborgs utbyggnadsområde påbörjas. Så även för 
Skyrupsvägens tänkta ombyggnad. 

2.12 Vattenresurs 

Kommunen har i samarbete med SGU låtit upprätta en geohydrologisk karta. Har
vid har konstaterats att under stora delar av Tyringe finns en riklig och mycket be
tydelsefull vattenresurs för dricksvattenuttag. Kvaliten är dessutom mycket bra. 



-

I 

Q) 
"C ,ro .... 
E 
0 

/ 



12 
3 PLAN FÖRSLAGET 

3.1 Plankarta 

Plankartan utgör översiktsplanens viktigaste del. Den redovisar sådant som bör 
åtgärdas inom några år samt pekar på möjligheter på längre sikt. Planen har ett 
15-årigt perspektiv. Plankartan finns längst bak i denna beskrivning. Den finns till
gänglig i större skala på stadsbyggnadskontoret. 

3.2 Bevarandeområden 
översiktsplanen pekar ut två områden i Tyringe som bevarandeområden. Syd
västra Tyringe och Norregårdsområdet. 

3.2.1 Kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 

I den sydvästra delen av Tyringe finns en del av ortens "själ". En inventering har 
här genomförts, med avseende på bebyggelsens bevarandevärden. Området be
gränsas i norr av järnvägen, i väster av Verktygsdammen, i söder av Sanato
rieskogen och i öster av Bödkaredalen, Radiumkällan och Kollingedammen (se 
karta). 

Som skäl för bevarandeintressena är Tyringes historia som kurort, och den i 
byggnaderna till stora delar bevarade tidstypiskheten. Om inget görs nu kommer 
"gamla" Tyringe att så sakteliga försvinna. Det är viktigt att uppmärksamma det 
kulturhistoriska värdet i området så att fastighetsägarna får insikt om värdet och 
därmed också förståelse för varsamhetsbestämmelserna. 

Inom angivna området har 416 hus studerats. Spridda över hela området har mer 
än hälften någon form av bevarandevärden. Väster om Sanatorievägen finns flest 
hus av den högsta klassen (klass 1) enligt inventeringen. öster om Malmövägen 
finns minst andel hus med någon form av bevarandevärden. I detta område finns 
också flest andel hus byggda före 1950, men som är kraftigt förändrade, och som 
endast delvis är tidstypiska (klass 6). Inventeringen finns tillgänglig på stadsarki
tektkontoret och utgör underlagsmaterial för översiktsplanen. 

Generellt kan sägas att de högsta bevarandevärdena finns väster om Sanatorie
vägen, därefter kvarteren mellan Sanatorievägen och Malmövägen och sedan 
kvarteren öster om Malmövägen. 

Förutom själva bebyggelsen finns det givetvis stora värden i den omgivande mil
jön. Såsom markbeläggning, vegetation, häckar, murar, tomt- och kvartersav
gränsningar, gatudragningar, torg, parker och grönområden. översiktsplanen för
utsätter. att bebyggelsemiljön inom det analyserade området, inte skall förändras i 
sådan omfattning, att områdets bevarandevärda karaktär och tidstypiskhet för
svinner. 

Det är angeläget att på sikt ändra de gamla detaljplanerna där bevarandevärden 
konstaterats. I detaljplanerna skall införas skyddsbestämmelser för bevarandein
tressena. I avvaktan på att detaljplanerna ändras, skall nedan angivna riktlinjer 
beaktas vid bygglovgivning. 
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Som riktlinjer för varsamhet och bevarande inom ovan angivna område gäller: 

• Hus som bedömts vara oförändrat eller tidstypiskt, i klass 1-4 i tillhörande in
ventering, får inte rivas. 
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• Den ursprungliga exteriörens volym, takvinkel, takmaterial, takfärg, fasadmate
rial, fasadfärg, fönsterutformning, fönstermaterial, fönsterfärg och andra tidsty
piska detaljer, ska bevaras eller om möjligt återställas. 

• Eventuell tillbyggnad bör ske åt det håll där förändringen påverkar bebyggel
semiljön minst, och bör vara måttligt stor i förhållande till ursprungsbyggnaden. 

• Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart 
och skall anpassas i sin utformning och storlek till denna. 

• Befintliga kvartersavgränsningar bör bibehållas. 

• Eventuella avstyckningar för nybebyggelse skall utformas till sin storlek så, att 
områdets karaktär inte förändras. Nybildade fastigheter för bostadsändamål bör 
inte understiga 1500 m'. 

• Nya eller ändrade gatudragningar bör undvikas, om de förändrar områdets ka
raktär negativt. 

3.2.2 Värdefull kulturmiljö 

Norregård är det andra bevarandeområdet som uppmärksammas i denna över
siktsplan. För området föreslås skydd för kulturmiljön, med särskild hänsyn och 
varsamhet vid komplettering av befintlig bebyggelse. 

Myckel värdefullt småskaligt odlingslandskap som utgör livsmiljö för många olika 
växter och djur. Denna miljö blir alltmer sällsynt, särskilt i Skåne, vilket innebär att 
de arter som är beroende av den stressas alltmer. Den gamla torvjärnvägen utgör 
en mycket artrik och varierande ekologisk korridor, med många äldre ädellövträd. 
Mycket värdefull livsmiljö för många växter och djur. 

Förändringar får ej göras som påverkar områdets kultur- och naturmiljö negativt. 
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3.3 Förändringsområden inom befintlig tätbebyggelse 
Förtätningar och förändringar inom tätbebyggelse föreslås i följande områden: 
Centrala Tyringe, kv Turbinen, område kring kv Chucken, del av kv Flygmaskinen 
samt befintligt industriområde inklusive kv Mosebacke och kvarteren Kooperatö
ren och Timmergården. 

Centrum: 
Det är viktigt att stärka befintligt centrum, men även centrumkänslan för Tyringe
borna. Komplettering av befintlig bebyggelse med inriktning på handel bör priori
teras. 

Turbinen: 
Området bör finnas kvar som reservområde för skolans eventuella utbyggnad i 
framtiden. Under tiden kan marken användas tillfälligt för exempelvis camping för 
de årliga idrottssommarlägren. 

Chuckenområdet: 
Helheten i området bör ses över. Skall industrin flyttas, eller kan den vara kvar så 
nära bostäderna? Detaljplanen tillåter småindustri här, dvs verksamheter som ej 
är störande för omgivande bostäder. Området är insprängt i ett stort bevarande
värt område "sydvästra Tyringe". 

Del av kv Flygmaskinen: 
Om frågan om bullerskydd kan lösas utmed befintlig väg 21, kan de obebyggda 
delarna lämpligen kompletteras med bostäder. Miljön på och utmed väg 21 påver
kar i stor utsträckning kvarteret. En ombyggnad av vägen med inriktning mot miljö
och säkerhetsprioritering, skulle ge kvarteret en välbehövlig statusförbättring. 

Befintligt industriområde norr stationsområdet: 
Industriområdet bör planmässigt ses över. Ett flertal bostäder ligger inom området. 
Skall området utvecklas för bostäder, eller skall området även i framtiden inrymma 
verksamheter? Gällande detaljplan föreskriver industri, men i den nordligaste de
len föreskrivs småindustri. 

Möjligheter finns till förtätningar i bostadskvarteren öster om industriområdet på, 
några tomma tomter i kv Kooperatören och kv Timmergården. Det vore lämpligt i 
dessa centrala delar, med tätare bebyggelse exempelvis radhus eller annan 
gruppbebyggelse. 
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3.4 Nya områden för bostäder 

För föreslagna ulbyggnadsområden ha antag ils en exploatering på 10 bostäder 
per hektar. 

Ö Tvärskog 
VTvärskog 
Norregård 
Ekebacken, 
S Furugatan 

120 
110 
35 
15 

5 
---------------------
Totalt 285 bostäder 

Dessa nya bostadsområden är aktuella inom en 10-års period. 
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Augustenborg, med ca 165 bostäder, föreslås vara utbyggnadsområde för bostä
der på lite längre sikt. 

F astighetskontoret, Galukontoret och Hässleholms Energi har arbetat fram en 
exploateringsanalys med respektive förvaltnings kommentarer till utbyggnadsom
rådena, och med bedömningar om bl a exploateringsekonomi, investeringsstor
lek, tröskelvärden mm. Denna analys finns på stadsbyggnadskontoret, och utgör 
underlagsmaterial till översiktsplanen. 

Tyringe tätort har utbyggd källsorteringssystem för hushåll och verksamheter. De 
planerade utbyggnadsområdena kommer att ingå i detta system. 

Utbyggnadsområdena är följande: 

ö Tvärskog _ · 
ca 120 bostäder. Har cykelavstånd till centrum, via villagator och befintlig väg 21, 
avstånd ca 1,5 km. Nära till verksamhetsområden söder om befintlig väg 21. Plan
skild korsning för gång- och cykeltrafik kan behövas under befintlig väg 21. 
Bostadsområdet ska trafikmatas från befintlig väg 21. Åtgärder måste vidtagas för 
att sänka hastigheten på vägen, och trafiksäkerheten måste prioriteras. Befintlig 
väg 21 kan bullerstöra södra delen av området. hastighetssänkning kan dock lind
ra detta. 
Cykelväg österut behövs för bef Tvärskogsområde, för att få behålla anknytningen 
till naturen. Delar av det nära grönområdet försvinner för befintligt område när ö 
Tvärskog byggs. 
Naturområdet kring befintlig bäck har stort värde, och fodrar stor hänsyn vid ex
ploateringen. 
Exploateringsanalys: Relativt fördelaktigt att exploatera området. Arkeologisk un
dersökning bör göras innan exploatering. 

V Tvärskog 
ca 11 O bostäder. Har cykelavstånd till centrum ca 1 km. Befintlig planskild kors
ning finns i bra läge under väg 21. Separat gång- och cykelväg utmed stora delar 
av sträckan. En planskild korsning för gång- och cykelväg norrut, under ev framti
da väg 21 bör anordnas. Här bör ny väg 21 utformas så att så låga bullernivåer 
som möjligt når bostadsområdet. 



19 

Området trafikmatas via Grönlandsgatan, som då får en trafikökning. Trafiksäker· 
heten måste ses över på denna sträcka, samt även korsningen mot befintlig väg 
21. 
Byggnationen innebär att bel Tvärskogsområdet blir av med ett nära grönområde. 

Exploateringsanalys: En del av gatu· och elnätet är redan utbyggt i området. Om
rådet är därför ekonomiskt mycket fördelaktigt att bebygga. Dock kan förekomst 
av organiskt material fördyra en del. En kompletterande geoteknisk undersökning 
måste göras av området. Arkeologisk undersökning bör göras innan exploatering. 

Norregård 
ca 35 bostäder. Endast viss komplettering av befintlig bebyggelse är lämplig. Cy· 
kelavstånd till centrum. Men ganska långt, ca 1, 5 - 2 km via villagator och väg 21. 
Planskild korsning eller annan säker korsningspunkt för gång- och cykeltrafiken 
bör anordnas. 
Trafikmatning av området sker bland annat via Norregårdsvägen. Denna väg bör 
ses över p.g.a. att vägsträckningen är lång, rak och relativt bred, och därmed 
lockar till för höga hastigheter. Trafikbelastningen ökas endast marginellt av den 
föreslagna utbyggnaden. Befintlig väg 21 kan bullerstöra området, varför buller
skyddsåtgärder eventuellt måste vidtagas. 
Bevarandevärdena är stora i området och utbyggnaden måste anpassas till den 
befintliga miljön. Även landskapsbilden är mycket känslig. 
Exploateringsanalys: Exploatering relativt fördelaktig. 

Ekebacken 
ca 10-15 bostäder. Har cykelavstånd till centrum, ca 1 km men med plankorsning 
med järnvägen. 
Trafikmatning via Holländarevägen och Elisabet Olssons väg • Ekebacksvägen, 
ger ingen större trafikökning här. 
Området kan bullerstöras av befintlig väg 21, vilket kan vara svårt att åtgärda. 
Naturmiljön i närområdet påverkas ganska mycket. Området ligger inom zonen för 
yttre skyddsområdet för vattentäkten (befintlig täktområde). 
Exploateringsanalys: Ekonomiskt fördelaktigt att bebygga, enkelt att koppla på 
befintligt nät av gata, va och el. 

Söder om Furugatan 
ca 5-6 bostäder. Cykelavstånd till centrum via villagator, bl a Höjdgatan
Flyktinggatan som lång rak gata med väldig nivåskillnad kan ge mycket hög fart 
med cykel och farliga korsningar. 
Eftersom området kommer att ligga nära i höjd med vattentornet, fordras 
tryckstegring för vattnet. Detta kommer att innebära extrakostnader för fastighets
ägaren. Tomterna ligger i södersluttning med rejäla höjder i norr, detta innebär 
sämre uteplatsförhållande. Bebyggelsens lämplighet måste prövas i en detaljplan. 
I övrigt finns bel nät av gata, va och el. 

Augustenborg 
ca 165 bostäder. Föreslås läggas som strategiskt utbyggnadsområde, om och när 
utbyggnad ska ske kan inte anges. Osäkerhet råder fortfarande kring frågan om 
hur försvaret avser använda Mjölkalångafältet. Miljöprövningen är ännu inte avslu· 

tad. 
Har långt till centrum, per bil ca 2 • 3 km. Cykelavståndet kortare och med hög 
trafiksäkerhet . Nära till idrottsområdet och även skolan. Detta område kan kan-
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ske vara lämpligt för kommande ny teknik vad gäller vatten, avlopp och dylikt, och 
då med lokalt omhändertagande. 
Trafikmatas via Skyrupsvägen och Ametistvägen. 
Naturmiljön utmed de två bäckarna bör bevaras, och området utmed dessa bör 
lämnas orört som gröna korridorer. Fornlämningar finns troligen inom området i 
form av gravfält. Mjölkalångaslaget år 1318 stod troligtvis häromkring. Arkeologisk 
undersökning måste därför göras. 
Kraftledning mellan befintliga Stenbergsområdet och nytt område. ljudstörningar 
från det intilliggande militära övningsfält kan eventuellt tidvis komma att upplevas 
tydligare här än på andra håll i Tyringe. 
Exploateringsanalys: Exploatering relativt fördelaktigt. Eventuella utgrävningar 
kan komma att fördyra området. 



Ö INDUSTRIOMRÅDET 

V INDUSTRIOMRÅDET 

Industriklassning enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, "Bättre plats för 
arbete" 

Skyddsområdesgräns 

Klass I, 50 m skyddsavstånd 

Klass Il, 200 m skyddsavstånd 
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3.5 Nya verksamhetsområden för industri och handel 

Näringslivets utveckling skall som nämnts tidigare stimuleras och möjliggöras ge
nom bland annat atl hålla en god plan- och markberedskap. 

ö Industriområdet omfatlar 
V Industriområdet omfatlar 

30 ha = 300.000 m' 
10 ha= 100.000 m2 

Östra industriområdet prioriteras på grund av dess läge vid väg 21, och med god 
anknytning till det framtida övergripande vägsystemet. En del av området kan 
byggas ut redan idag, antingen väg 21 flytlar norrut eller inte. Båda områdena har 
goda annonslägen, också mot en framtida ny väg 21. Arkeologiska undersökning
ar bör dock göras innan exploalering. 

Industriområdena föreslås klassas med skyddsavstånd, enligt boverkets allmänna 
råd 1995:5, "Bätlre plats för arbete". Se delkarta. 
Behov av atl ange olika "skyddsindex" för industri och lager för att tillgodose krav 
på miljö, hälsa och säkerhet. Detla ger bl a möjlighet att etablera storn,ngsfna 
verksamheter närmre bostäder, men även att förebygga olyckor och begransa 
konsekvenser. 

Fastighetskontoret, Gatukontoret och Hässleholms Energi har arbetat fram en 
exploateringsanalys med kommentarer till utbyggnadsområdena med bedomn,ng
ar om bl a investeringsstorlek mm. Denna analys utgör underlag för övers1ktspla~ 
nen, och finns tillgänglig på Stadsbyggnadskontoret. 

3.6 Service 
översiktsplanen förutsätler att Tyringe skall utveckla sin roll som serv,ceort för sitt 
närområde. Den offentliga servicen i Tyringe är väl utbyggd när det gäller sjuk
vård, barnomsorg, utbildning och äldreomsorg. För skolans del föreslås att kv. 
Turbinen tillsvidare skall utgöra ett reservområde för en eventuell framtida ut
byggnad av skolan. I övrigt har ingen ytterligare mark i planen reserverats för of
fentlig service. 

Tyringe centrum bör stimuleras till att även i framtiden ulgöra Tyringes kommer
siella cenlrum. Befintliga affärslokaler bör förbli affärslokaler. Vid nybebyggelse i 
de cenlrala delarna bör möjligheten prövas atl uppföra nya affärslokaler. 

3. 7 Parkering 

Parkeringsmöjligheterna i centrum är relativ! goda. En komplettering för de tillfäl
len då efterfrågan är som störst, saml för arbetsplatsparkering erfordras. över
siktsplanen föreslår därför, att området söder om centrum vid Aparken iordning
ställs som parkeringsområde. 

3.8 Gång- och cykeltrafik 

Befintligt gång- och cykelvägnät är väl ulbyggt. Nuvarande väg 21 och järnvägen 
ulgör dock barriärer främst för gång- och cykellrafiken. 

översiktsplanen föreslår att antalet trafiksäkra gång- och cykelöverfarter som 
passerar väg 21 utökas. översiktsplanen föreslår också att en gång- och cykelväg 
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anläggs utmed befintlig väg 21. Oberoende av om väg 21 flyttas norr om tätorten 
eller ej, är det ur trafiksäkerhetssynpunkt behov av denna gång- och cykelväg. 

Möjligheterna till en planskild korsning med järnvägen för gång- och cykeltrafik 
vid Lantmannagatans förlängning, har studerats av Gatukontoret. Någon lösning 
redovisas inte nu i översiktsplanen, men planen förutsätter att frågan kommer att 
kunna lösas. Banverket vill stänga befintlig plankorsning för gående. 

Framtida gång- och cykelväg till Finjasjön utmed Svartevadsbäcken - Mjölka
långaån skall göra Mjölkalångabadet och sjön tillgänglig för Tyringeborna. Denna 
ge-väg kommer att gå över framtida militära övningsfältet, men bäcken är ju redan 
ett permanent hinder för militären så ge-vägen endast förstärker detta. 

En ge-väg utmed Finjavägen, från kyrkogården till Finja kyrkby, har visat sig vara 
av väldigt hög prioritet. Vägsträckan är mycket trafikerad av bilister och cyklister 
och p.g.a. att vägen är smal och krokig uppstår ofta konflikter. Översiktsplanen 
föreslår att denna ge-väg prioriteras, så att den så snart som möjligt kan byggas 
ut. 
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3.9 Vägar 

3.9.1 Väg 21 

Frågan om väg 21 :s framtida sträckning har länge varit föremål för diskussion i 
Tyringe. Redan i områdesptan för Tyringe från år 1976, fanns ett vägreservat norr 
tätorten redovisat. I den kommunövergripande översiktsplanen, antagen av Kom
munfullmäktige år 1990, finns vägintresset redovisat som "intressezon för framtida 
väg". 

Under januari - februari 1997 har en förstudie från Vägverket varit föremål för re
missbehandling. Denna förstudie behandlar vägsträckan från Hässleholm till 
Åstorp. För sträckan genom Tyringe redovisar förstudien: 

• Trafikmängderna räknade är 1993 är strax öster Tyringe 7730 fordon per dygn 
(ÅDT), och strax väster 5320 fordon. 

• Målstandard för vägen är 13 meter och hastigheten 90 km/lim. Genomfarten är 
idag 11 meter bred och hastigheten skyltad 50/70 km/lim. 

• Vägverket strävar mot den så kallade nollvisionen när det gäller trafiksäkerhe
ten. Den som vistas i trafiken skatt inte riskera att bli dödad etter svårt skadad. 
Under perioden 1991-1995 har 18 personskadeotyckor redovisats i etter strax 
intill Tyringe. Korsningen med Malmövägen har fördubblad olycksrisk. 14 cyke
lolyckor har inträffat som medfört att 6 personer skadats och 3 personer har 
dödats. 

• 200 hushåll i Tyringe har bullervärden över det av naturvårdsverket rekom
menderade riktvärdet på 55 dBA utomhus vid fasad . 

. 
• Gränsvärdet för god luftkvalitet överskrids inte längs vägen. 

I förstudien rekommenderas, att för sträckan förbi Tyringe, bör Jörstudien följas av 
en vägutredning. Först efter denna vägutredning är Vägverket berett att ta ställ
ning titt om väg 21 i framtiden skall flyttas ut norr Tyringe, eller om den skall tigga 
kvar i nuvarande läge. I länets investeringsplan för nya vägar, ute på remiss nu, 
visar att väg 21 inte ska satsas på inom de närmaste 10 åren. 

översiktsplanen tar för närvarande inte heller ställning till om vägen skall ligga 
kvar eller flyttas ut i framtiden. Översiktsplanen redovisar två alternativ: 

1. 0-alternativet innebär att vägen tigger kvar, men upprustas vad gäller trafiksä
kerhet och miljö. 
Under överskådlig tid kommer nuvarande väg 21 ligga kvar som genomfarts
väg. Vägen bör därför i 0-alternativet snarast rustas upp, en utredning får klar
göra vad som krävs. 
Barriäreffekterna måste mildras. Hastighetsdämpning, rondeller, separata cy
kelvägar med planskilda korsningar, eller andra säkra överfarter kan t.ex. bidra 
till detta. De boende efter vägen måste få sin när - och inomhusmiljö åtgärdad 
med bl.a. bullerskydd. Om skyddsområdet för befintlig vattentäkt kommer att 
utvidgas, kommer täta diken för väg 21 att aktualiseras, där vägen passerar 
igenom skyddszonen. 
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2. Det andra alternativet innebär en ny ca 6 km lång förbifart norr om Tyringe. Av
och påfarter i östra respektive västra delen av Tyringe, ansluter till den gamla 
vägen som sedan leder trafiken in i samhället såsom idag. De två av- och på
farterna föreslås placeras strategiskt, där vägarna till Hörlinge respektive Härja 
korsar förbifarten. Båda korsningarna bör lämpligen bli planskilda. 
Detta nordliga vägalternativ redovisas i översiktsplanen som vägkorridor på ca 
100 meters bredd. Exakt var vägen kommer att dras fram kan inte bestämmas, 
förrän i samband med att en arbetsplan för ny väg eventuellt tas fram. Detta 
gäller även utformningen av vägen och hur korsningar kommer att se ut. 

Översiktliga konsekvenser: 

• 0-alternativet: Avsteg från målstandarden för vägen måste göras avseende 
vägbredd och hastighet. Barriäreffekten genom samhället kvarstår. Acceptabla 
miljöförhållanden för de som bor och vistas vid vägen blir svårt att uppfylla. 
Risken för trafikolyckor gentemot genomfartstrafiken kvarstår för de oskyddade 
trafikanterna. 

• Alternativ norr Tyringe: Kommer att upplevas som en barriär mellan tätorten 
och det omgivande landskapet, men innebär samtidigt att barriäreffekterna 
minskar i samhället. Trafiksäkerheten ökar, främst för de oskyddade trafikan
terna, och miljön förbättras för de boende längs befintlig väg. En ny väg leder 
till intrång i tidigare orörd mark, och storleken på intrånget är beroende på hur 
känslig omgivningen är. Verksamheter i Tyringe, som är beroende av genom
fartsvägen, kommer att få sämre lönsamhet. En ny vägsträckning i norr innebär 
att befintlig väg 21 genom tätorten ändå måste åtgärdas beträffande miljö och 
säkerhet. 

3.9.2 Ny väg i söder/öster 

Översiktsplanen föreslår en helt ny väg som kopplar samman Malmövägen och 
Skyrupsvägen i södra Tyringe, och en delvis ny sträckning av Skyrupsvägen i 
öster, som ansluter till väg 21. Inga korsningar i plan mellan väg och järnväg ska 
på sikt finnas kvar. Syftet med denna väg är främst att avlasta Malmövägen för 
genomfartstrafik och då särskilt från tung trafik. Malmövägens trafikmängd strax 
utanför Tyringe i söder uppgår till 2500 ADT. 

I översiktsplanen redovisas vägen som en vägkorridor med 100 meters bredd. I 
söder redovisas alternativa korridorer. Avsikten är att vägen vid efterkommande 
detaljprojektering i huvudsak skall hamna innanför dessa korridorer. Söder om 
Tyringe kommer vägen att innebära en ny vägsträcka drygt 2 km lång. Skyrup
svägen förbättras och byggs delvis om i ny sträckning och förlängs därvid norrut, 
passerar järnvägen planskilt och når fram i närheten av Öraholmakorset. Den nya 
hopkopplade vägen i söder utformas så, att den tillsammans med Malmövägens 
fortsättning söderut och Skyrupsvägens fortsättning norrut blir bekväm för genom
gående trafik. Därigenom hänvisas särskilt den tunga genomfartstrafiken till att ta 
denna väg söder och öster om Tyringe. 
Arkeologisk utredning bör utföras i samband med vägens projektering. 
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översiktliga konsekvenser: 

Den nya vägen kommer att på en sträcka av ca. 3.5 km passera igenom tidigare 
ur exploateringssynpunkt orörd mark, i huvudsak skogsmark. Några befintliga bo
städer kommer att påverkas genom ökat trafikbuller. Barriäreffekten bedöms vara 
liten, med tanke på den relativt ringa trafikmängden. I gengäld minskar buller och 
miljöolägenheterna för bostäderna utmed Malmövägen. Trafiksäkerheten utmed 
skolan ökar väsentligt. Beroende vad arkeologiska utredningen visar kan utgräv
ningar fördyra eller förändra vägen. 

3.9.3 Åtgärder befintliga gator 

Trots den nya vägen bedöms det vara mycket angeläget, att ge Malmövägen ge
nom centrala Tyringe, en miljöprioriterad utformning för att dämpa hastigheten, 
öka trafiksäkerheten och förbättra miljön längs vägen. Det kan bli tal om smalare 
körbana, separat gång- och cykelväg, gatuförträngningar, trädplanteringar, sär
skild utformning av gatukorsningarna mm. Detta får närmare utredas vid detaljpro
jekteringen. 

Men även andra långa raka gator med lång siktlinje behöver förändras. Genom att 
"inreda gaturummet" och bryta siktlinjen kan trafikrytmen sänkas. En del gator kan 
också komma att kompletteras med separata gång- och cykelvägar. Miljön blir inte 
bara säkrare utan också trivsammare, tryggare och mindre bullerstörd. 

3.10 Järnväg 

Tyringes läge utmed Skånebanan Kristianstad - Helsingborg knyter Tyringe till det 
regionaltågnät som finns i Skåne och Blekinge, och som framöver även kommer 
att knyta samman Skåne med Själland. Stationen ligger nästan mitt i tätorten, och 
de flesta Tyringebor har gång- eller cykelavstånd till stationen. Föreslagna nya 
bostadsområden har i detta avseende samma förutsättningar. 

För närvarande är det enligt uppgift inte aktuellt för Banverket att planera in dub
belspår för järnvägen genom Tyringe, men däremot planeras hastighetshöjningar 
från 140 till 160 km /h. Stängning av plankorsningar väg • järnväg kan bli aktuellt i 
tätorten, dels vid kyrkogården, dels vid Enedalens sjukhem. En ny planskild kors
ning föreslås öster om kyrkogårdskorsningen i Skyrupsvägens föreslagna för
längning, över eller under järnvägen.(se avsnitt 3.9.2) 

översiktsplanen har inte redovisat något verksamhetsområde med direkt anslut
ning till järnvägsspår, då det under överskådlig tid inte bedömts vara realistiskt att 
genomföra. Om situationen skulle förändras, finns det emellertid möjlighet längs 
järnvägen i Tyringes östra del, att bygga ut ett sådant verksamhetsområde. Tills
vidare kan omlastning av gods till järnvägstransport ske på stationsområdets nor
ra sida. 

Med tanke på all transport av farligt gods som sker på järnvägen genom vatten
täktsområdet, måste riskerna, enligt kommunens mening, minskas genom att täta 
diken och täta spåröverbyggnader anläggs. 
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3.11 Grönstruktur, rekreation, fritid samt övrig mark 
Gröna korridorer för fauna, flora och djurliv finns redan idag väl utbyggt i den söd
ra delen av tätorten, beroende av bl a Svartevadsbäckens sträckning. Däremot 
bör de gröna stråken betonas mer i den norra delen av tätorten. 

Den tätortsnära skogen, av stor betydelse för ströv- och rekreation, finns i söder 
inom Sanatorieskogen och Stenbergsområdet. Inom dessa områden finns förutom 
en vacker varierande natur även motionsspår med och utan belysning. Ett för Ty
ringeborna mycket välbesökt område. Delar av dessa skogsområden har i över
siktsplanen redovisats som: "Tätortsnära grönområden. Betydande rekreations
och strövområden." Områden med denna beteckning, som inte redan idag är i 
kommunal ägo, bör på sikt förvärvas av kommunen. 

Aven andra naturområden intill bostadsområdena, har mycket stor betydelse för 
sitt närområde. Det är viktigt att bevara dessa områden. Tyringes läge. storlek och 
omgivning gör, att var man än bor i tätorten, har man nära till naturen. 

Det är viktigt att det tas särskild naturvårdshänsyn enligt skötsellagarna 
(skogsvårdslagen, lagen om skötsel av jordbruksmark) inom alla tätortsnära om
råden. För kommunägd skogsmark utanför detaljplan, somt ex Sanatoneskogen, 
finns en skogsbruksplan för hur skogen skall skötas. För skötsel av den tätortsnä
ra skogsmarken hänvisar översiktsplanen till denna skogsbruksplan. Ansvaret för 
innehållet i skogsbruksplanen, och att sedan planen följs, har Kommunstyrelsen 
och kommunens Fastighetskontor. 

Vid den s.k. nyckelbiotopsinventeringen har påträffats objekt eller områden med 
höga naturvärden inom översiktsplanens gränser. Närmare bestämt 3 st nyckelbi
otoper samt 10 st objekt med naturvärden som ej riktigt når upp till nyckelbiotops
standard. Se delkarta "Grönstruktur". 

Tyrs Hov är kommunens största idrottshall den ligger centralt och nära skolan. 
Tyrs Hage är friluftsanläggning med gångavstånd från skolan, anläggningen har 
ett par fotbollsplaner, löparbanor mm. Utbyggnad av en träningsplan är aktuellt. 
På den återkommande sommarlägerskolan har campingen lagts på Tyrs Hages 
mark. Eftersom dessa läger oftast handlar om hockey och träning och tävlingar 
sker på Tyrs Hovs is, har kv Turbinen kommit upp som ett bra alternativ på tillfällig 
campingplats. Idrottshallen kan då nyttjas för hygienskötsel. 

Ridhuset är etablerat inom bostadsområde där framtida konflikter kan uppstå, be
fintlig anläggning utan utvidgning kan accepteras. På sikt, med utbyggnadsplaner
na som finns, måste annan plats hittas, särskild utredning får titta på detta. Detalj
plan fordras förmodligen. 
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3.12 Grustäkter 
I Tyringes västra delar, norr järnvägen, har grustäktsverksamhet bedrivits sedan 
länge. Numera har det konstaterats, genom SGU:s geohydrologiska karta, att un
der Tyringe finns en betydande grundvattenresurs (se 2.12). Det bör klarläggas, 
vilken betydelse kvarvarande grusåsar i Tyringes närområde har, för denna 
grundvattenresurs. Detta bör ske innan nya grustäkter startas upp. 

Skyddet av vattentäkten är mycket viktigt. Grusåsarna har förmodligen mycket 
stor betydelse för dels som vattenhållande zon, dels som vattenresursens infiltra
tion och därmed rening. Ingrepp i marktäcket försämrar denna infillration. 
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4 Hälsa och säkerhet (Miljö- och riskfaktorer) 

En viktig förutsättning vid fysisk planering är att förebygga risker för ohälsa och 
störningar av olika slag. Det är därför angeläget att risker för hälsa och säkerhet: 
• beaktas under hela planerings- och beslutsprocessen 
• tas upp på ett samlat sätt 
• handlar om både liv, egendom och miljö 
• avser såväl fred, kris och krig 

Nedan följer en beskrivning av risktyper som kan vara aktuella för Tyringes del. 

4.1 Vattentäkt 

Torsjö vattentäktsområde är en del i den stora grundvattenresursen som finns un
der Tyringe (se 3.12). En områdesjustering är aktuell av täktens skyddsområde 
och skyddsbestämmelser. Befintlig vattentäkt servar en stor del av Hässleholms 
kommuninnevånare med vatten som har väldigt god kvalite. Skyddet av detta om
råde är därför mycket viktigt. 

Gatukontoret planerar att undersöka möjligheterna att etablera en eventuell ny 
framtida vattentäkt öster om Tyringe. 

4.2 Naturrisker 

Radonhalten har undersökts översiktligt i hela kommunen. I Tyringe har analyser 
av radonhalten i omgivningarnas bäckvattenväxter visat låga värden. Fjorton raa 
donmätningar i orten, visar enbart mätpunkter med låga värden. Krav på radonsä
kert byggande ställs normalt vid bygglovprövningen i kommunen. Ingenstans i Ty
ringe bedöms.radonhalten vara av sådan betydelse, att den har inverkan på 
översiktsplanens utformning, eller föranleder några försiktighetsåtgärder utöver 
vad som är normalt. 

En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts i norra Tyriiige, delen väster om 
Tvärskogsområdet. Inom området har grundvattenobservation utförts inom de 
låglänta partierna. Vattenytan påträffades från O till 0,8 m under markytan. Pro
blem med högt grundvatten finns således inom utbyggnadsområdet "Västra 
Tvärskog". Inom delar av området kan, med hänsyn till risken för skadliga sätt
ningar, särskild grundläggningsteknik behövas. Inom detta området förekommer 
organisk jord och/eller lera som måste schaktas ur eller grundläggning nedföras 
till underliggande jordlager. Även för de andra utbyggnadsområdena bör geotek
niska undersökningar göras innan exploatering, för att bedöma kostnader och vil
ken grundläggningsteknik mm som skall väljas. Inom områden med högt grundvat
ten bör vid byggandet även särskild uppmärksamhet fästas vid risken för fukt
problem i den färdiga byggnaden. 
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4.3 Industri, lager, "sopor' 
Enligt Miljökontoret bör dagens aktuella lagar vara tillräckligt för att hantera och 
förvara kemikalier och dylikt inom befintliga industrier. Men en försiktighet inför 
framtiden behövs vid nyetableringar, eller vid förändrad verksamhet vid befintliga 
förlag. Detta med tanke på risken för förorening av grundvattenresursen under 
Tyringe. Enligt miljöskyddsprogrammet skall en kommunal riskanalys genomföras. 

Det bör övervägas om industriell verksamhet är lämplig att bedriva i de befintliga 
äldre industrilokalerna, gamla SVA och Chuckfabriken, söder om järnvägen, då 
med tanke på eventuella miljöstörningar för kringliggande bostäder. På sikt är det 
kanske bättre att denna verksamhet koncentreras till det nya industriområdet i Ty
ringes östra del? 
Den lokala återvinningsgården vid Hörjavägen är utbyggd, men ev flyttning av in
fartsvägen kan bli aktuell. Används idag för företagens sortering av sopor i con
tainrar, samt av kommunens sopbilar som omlastningsstation för transport till 
Vankiva avfallsanläggning eller till privata skrot- och pappersåtervinnare. 

Tyringe tätort har utbyggd källsorteringssystem för hushåll och verksamheter. 

4.4 Transport av farligt gods 

Stora mängder farligt gods transporteras på väg 21 och Helsingborgsjärnvägen. 
Båda dessa stråk går rakt igenom tätorten. 

Enligt Banverket planeras för närvarande inte dubbelspår på Helsingborgsjärnvä
gen. Däremot är vissa plankorsningar aktuella att stängas eller åtgärdas, för att 
kunna höja hastigheten på sträckan från 140 till 160 km/h. 

Med tanke på all transport av farligt gods som sker på järnvägen genom vatten
täktsområdet, måste riskerna, enligt kommunens mening, minskas genom att täta 
diken och täta spåröverbyggnader anläggs som skydd för grundvattnet. 

Skyddsåtgärder kan även bli aktuellt utmed väg 21 inom vattentäktsområdet. 

4.5 Skjutbanor 

Lämpligheten av befintliga skjutbanor norr om Enedalen, bl a Hemvärnets bana, 
bör utredas med anledning av risken för förorening av grundvattentäkten. Härvid 
är det skötseln av skjutvallarna viktig. Dessa bör bytas ut så ofta, att det inte blir 
nån blyutlakning till grundvattnet • 
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5 Riksintresse 

Befintlig väg 21 är inte av riksintresse. Däremot utpekas vägen som väg där rik
sintresse kan komma att hävdas, enligt Vägverket. Den ingår i väg som har sär
skild betydelse för regional eller interregional trafik och är viktig västlig förbindelse 
Kristianstad - Hässleholm -Helsingborgsområdet. 

Kommunen delar denna Vägverkets syn, när det gäller riksintressena. Översikts
planen tar i samrådsförslaget inte ställning till om vägen skall flyttas ut, eller ligga 
kvar. Om vägen skall flyttas ut, föreslår emellertid översiktsplanen, att ny väg 21 
skall förläggas norr Tyringe. I översiktsplanen redovisas därför vägreservat norr 
Tyringe. 

Kommunen tolkar det så, att Helsingborgsjärnvägen, Skånebanan, enligt Banver
ket är av riksintresse, samt att Banverket anser, att alla befintliga järnvägar är av 
riksintresse. 
Riksintresset för Skånebanan är delvis i konflikt med det allmänna intresset, att 
skydda grundvattenresursen under Tyringe. Järnvägen passerar igenom detta 
område, som dagligen trafikeras med ett stort antal tågvagnar innehållande farligt 
gods. Med tanke på all transport av farligt gods som sker på järnvägen genom 
vattentäktsområdet, måste riskerna, enligt kommunens mening, minskas genom 
att täta diken och täta spåröverbyggnader anläggs. 

översiktsplanen gränsar i öster till område för framtida militära övningsfält. Detta 
militära riksintresseområde påverkar delvis översiktsplanen och dess avgräns
ning. 
Enligt Försvarsmaktens yttrande i samband med översiktsplan, för Hässleholms 
tätort m fl, angående Mjölkalångafältet, sägs att "företrädarna för garnisonen är i 
full medvetenhet om de miljökrav som kan komma att ställas i samband med ut
vidgning av övningsområdena och på verksamheten i sin helhet". Enligt vår be
dömning innebär detta. att Försvaret är medvetna om att skyddsområden måste 
skapas inom framtida övningsområde, tiil skydd för bebyggelsen i Tyringe. Mil
jöprövriing pågår för närvarande av dessa övningsområden. 

I övrigt bedöms det inte finnas några andra riksintressen inom eller strax intill pla
nområdet. 
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Allmänt informationsmöte hölls på Församlingshemmet i Tyringe den 19 mars 1997. 
Planen har varit uppsatt i Tyringe bibliotek samt stadshusets foaje, samrådet 
annonserades i Norra Skåne. Den formella samrådstiden 17 mars - 16 maj 1997. 
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Länsstyrelsen 
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Övriga myndigheter, verk, bolag 
Skogsvårdsstyrelsen 
Telia 
Försvarsmakten Norra Skånes 
Dragenregemente, P6/Fo14 
Vägverket 
Banverket 
Riksantikvarieämbetet 

Kommunala nämnder 
Ks:au 
Fritidsnämnden 
Miljönämnden 
Kulturnämndens au 
Perstorps Kommun, Byggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden au (TN 12 juni) 

Politiska partier 
Miljöpartiet de gröna 
Moderaterna i Tyringe 
Tyringe socialdemokratiska förening 
Centerpartiet i Hässleholms kommun 
Folkpartiet, liberalerna i Tyringe 
Vänsterpartiet, Hässleholm 
Tyringe centeravdelning 
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Övriga organisationer 
Saxtorps samfällighetsförening 
Tyringe Ridhusklubb 
Finja Kyrkorådets au 
LRF:s kommungrupp 
Göingebygdens biologiska förening 
Företagarna i Tyringe (+ köpmännen) 

Enskilda 
Margaretha Paulsson, Tyringehus 1 
Söderberg, Andersson och Kristensson, 
Tyringe 4:90, 4:33 samt 4:65 
Gun Johansson, Torsjö 1: 41 
Anna-Greta Johansson, Tyringe 4: 19 
Bo och Sara Magnusson, Finja 5:36 
Eivor Persson 
Hans Samevik m fl, 6 fastighetsägare 
Värgap, Södra Tvärskogsområdet 
Elsa och Lennart Johansson, Tyringe 4:31 
Angela och Heide Obst, Saxtorp 
Karl-Erik Klang, Hallonslingan 
Tommy Söderberg, O'lacy's 
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VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR 

Nedan redovisas ett mindre antal viktiga frågeställningar som kommit till uttryck 
bland de inkomna skrivelserna. Se också vidare under sammanfattningen av 
inkomna synpunkter. 
På nästa sida följer även en förteckning i tabellform av de viktiga frågeställningarna 
samt vilka skrivelser som tagit upp dessa. 

1. Väg 21 Befintlig väg eller ny nordlig sträckning. Många vill ha miljö- och 
säkerhetsanpassning av befintlig väg. Om ny väg, förordas det nordliga förslaget. 

2. Ny väg söder/öster De flesta synpunkter är positiva och anser vägen nödvändig, 
men även ett par negativa skrivelser. Ser Malmövägens avlastning som viktigt. 

3. Bostadsområden Augustenborg, bör detta bebyggas så nära framtida militära 
övningsområde? Arkeologisk undersökning behövs. ö Tvärskog ligger för nära 
industri samt väg 21. V Tvärskog för hög grundvattennivå. Ekebacken för nära 
väg 21. Norregårdsområdet konflikt med bevarandeskyddet. 
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-
4. Industriområden ö industriområdet ligger för nära bostadsområden, en klassning 

bör göras med skyddsavstånd. V industri-området finns osäkerhet angående nytt 
skyddsområde för vattentäkten. 

5. Gång- och cykel behov av ge-vägar utmed väg 21, nya ge-tunnlar under väg 21 
och järnvägen. Ny ge-väg till Finjasjön. 

6. Militärt övningsområde riksintresse, konsekvenser av utbyggnaden av militära 
övningsområdet, påverkar negativt T yringe som attraktiv bostadsort. 

7. Vattentäkt Skyddsåtgärder, skyddstäta väg 21 genom yttre skyddsområdet, ev 
järnvägsskydd. Grustäktverksamheten i väster bör begränsas eller helst upphöra. 

8. Annat såsom planens konsekvenser, rekreationsområden, förändringsområden, 
samt bevarandeområden. 
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Folkpartiet. liberalerna i Tyringe 

Vänsterpartiet, Hass!eholm 

Tyrmge centeravdelning 

Saxtorps samfällighetsförening 

Tyringe Rldhusk!ubb 

Fin1a Kyrkoradets au 

LRF s kommungrupp 

Gomgebygdens biologiska förening 

Foretagarna i Tyringe (+ köpmännen) 

Margaretha Paulsson, Tyringehus 1 . 

Söderberg, Andersson och Kristensson 

Gun Johansson, Torsjö 1: 41 

Anna-Greta Johansson, Tyringe 4:19 
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SAMMANFATINING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 
1. Översiktsplanen behöver utvecklas avseende planens konsekvenser. 
2. Skyddsåtgärder för vattentäkten och att föreslagen ny byggnations ev inverkan på 

vattentäkten bör belysas. Även grusåsarnas betydelse för grundvattenresursen 
bör klargöras. 

3. Det bör också framgå att Skånebanan, dvs järnvägen, är riksintresse. 
4. Planen bör ange skyddsområden enligt "Bättre plats för arbete" för 

industriområde. 
5. Störningar från militära övningsfältet -Augustenborgsområdet, bör närmare 

undersökas och redovisas. Totalförsvarsobjekt skall beaktas, översiktsplanen bör 
beskriva konsekvenser av ett utökande av militära övningsområdet. 

6. Det kan ifrågasättas om V Tvärskog är lämpligt att bebygga eftersom grundvatten
nivån är hög. 

7. Motiven att flytta väg 21 utanför Tyringe bör beskrivas närmare. För bel väg 21 
bör belysas möjligheter med bullerskyddsåtgärder för att få acceptabel miljö. För 
att få helhetsbild av trafikstörningarna bör järnvägsbuller tas med, samt åtgärder 
mot detta. ÖP bör också belysa behov av passager för ge-trafik och gröna 
korridorer, tvärs en utflyttad väg 21. 

8. Motiven bör beskrivas närmare av upprustning av Skyrupsvägen samt ny väg i 
söder. Kopplingen mellan natur och kulturmiljö bör belysas närmare. 
Skyrupsvägens föreslagna sträckning går delvis genom öppet landskap, vilket är 
mer känsligt för ingrepp. Området kan beröra flera fornlämningar. 

9. I översiktsplanens bevarandeområde med riktlinjer föreslår länsstyrelsen 
komplettering med punkt om husets placering på tomten. Beskrivningen av 
värdena inom bevarandeområdet Norregård bör kompletteras med kulturland
skapets betydelsebärare samt ev strukturer och samband. Det är ur kulturmiljö
synpunkt olämpligt att lägga nya bostadsområden söder och öster om Norregård. 
Bevarandeintressena bör även innefatta gårdarna och landskapet i anslutning till 
gamla landsvägen. ÖP bör redovisa på vilket sätt områdets värde kan 
säkerställas. 

Skogsvårdsstyrelsen 
1. Översiktsplanen bör kompletteras med de objekt eller områden med höga 

naturvärde, som påträffats vid de s.k. nyckelbiotopinventeringen (1996-04). Man 
bör känna till objekten och i största möjliga utsträckning skydda dessa mot 
skadliga åtgärder. 

Telia 
1. Har inget att erinra mot översiktsplanen. 

Försvarsmakten N Skånes Dragonregemente P2/Fo14 
1. Augustenborg bör bedömas som mindre lämpligt att bebyggas. 
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2. Ny föreslagen ge-väg till Finjasjön inte finns redovisad på kartan. En eventuell 
cykelväg till Mjölkalånga badplats bör följa befintlig väg över Spångängen. Denna 
cykelväg kommer att gå över militärt intresseområde. 

3. Ny väg i söder/öster gränsar till militära övningsfältet och kan skapa trafikproblem. 
Bör beaktas med hänsyn till militära behov. 

4. översiktsplanen påverkas delvis av det militära intresseområdet (riksintresse), 
vilket måste beaktas. 

Vägverket 
1. Vägverket håller på med en vägutredning som skall lägga fast var väg 21 skall 

ligga, vägutredningen beräknas vara klar runt årsskiftet 1997 /98. 
2. Vägverket har inkommit med kompletterande skrivelse 971002 där de skriver att 

de har valt att avbryta utredningen p.g.a. osäkerheten i framtida väginvesteringar. 

Banverket 
1. Har inget att erinra mot översiktsplanen. 

Riksantikvarieämbetet 
1. Utbyggnad av Augustenborgsområdet bör föregås av arkeologiska insatser. 
2. Fornlämningar bör även utredas inom området för framtida förbindelseleden 

Malmövägen - Skyrupsvägen. 
3. Ur geologiska och topografiska förhållanden kan arkeologiska utredningar 

behövas även inom andra området som V och ö T värskog samt V och ö 
industriområdet. En översiktlig arkeologisk utredning skulle ge ett gott underlag 
för beslut om vidare insatser. 

Ks:au 
1. Har för närvarande inget att erinra mot planförslaget. 

Fritidsnämnden 
1. Översiktsplanen bör kompletteras mer detaljerat vad berör Hässleholms Fritids 

diskuterade idrotts- och friluftsområden. 

MiHönämnden 
1. Förändringsområdena, industriområdena i centrum bör ses över. önskvärt att ha 

mer renodlade verksamhets- och bostadsområden. kv Flygmaskinen är olämpligt 
för bostäder. 

2. Utbyggnadsområden, bostäder: ö Tvärskog ligger för nära bel industriområde och 
nära bel väg 21. Är V Tvärskogområdet lämpligt att bebygga, markens höga 
innehåll av lera, sill och organiskt material får till följd en hög grundvattennivå. 
Ekebackenområdet ligger för nära bel väg 21. Augustenborgsområdet gränsar till 
framtida militära övningsfält, risk för störningar. Ett skyddsområde bör tillskapas. 

3. ö industriområdet planeras endast 30 m från bel bostadsområde, är för kort 
skyddsavstånd och begränsar industriområdets användningsmöjligheter. Med 
tanke på att skyddsområdet för vattentäkterna är under översyn, finns osäkerhet 
om det V industriområdets utbredning. 

4. Tillstyrker att väg 21 byggs ut till 13-metersväg och flyttas utanför Tyringe. Vägen 
tangerar vattenskyddsområdet för den kommunala vattentäkten och längs hela 
sträckan genom Tyringe finns bu\lerstörda bostadshus. Angeläget att Vägverket 



snarast och i första hand bygger om befintlig väg genom Tyringe med tanke på 
bullerdämpande åtgärder. 
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5. Ny väg i söder/öster ställer sig nämnden positiv till för att främst avlasta 
Malmövägen från tung trafik. Anslutningen vid bef väg 21 måste utformas så att 
det självklara valet blir att fortsätta på den nya vägen, om man ska vidare söderut. 
Bullersituationen för bostäder längs markerad vägkorridor bör klarläggas. 

6. Inga fler täkttillstånd skall medges i Tyringes närområde avseende faktorer som 
grundvattenresurs och föroreningsrisk av grundvattnet. 

7. Skjutbanor, ur bullersynpunkt har de inget att erinra mot dess placering. Risken 
för urlakning av bly i grundvattnet bör dock utredas vidare. Åtgärder kan dock bli 
aktuellt. 

Kulturnämndens au 
1. Instämmer att området mellan Värgap och Augustenborg bör undersokas av 

arkeologer. 
2. Bra att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i sydvästra Tyringe bevaras samt 

även Norregårdsområdets småskaliga odlingslandskap. 

Byggnadsnämnden. Perstorps kommun 
1. Har inget att erinra mot översiktsplanen. 

Barn- och utbildningsnämnden 
1. korsningen Hörlingegatan - väg 21 har akut behov av reglering av traf,kl1us 
2. Korsningen Tvärskogsvägen - väg 21 bör utrustas med ge-tunnel enligt BUN 

Cyklister har svårt för att korsa vägen, fler skolbarn att behöva korsa vagen har 
när utbyggnad skett enligt översiktsplanen. 

3. Dessutom föreslår de att hastighetsregleringen på väg 21 öster om Tyringe på 
"70" resp "50" bör flyttas ca 200 - 300 m österut, eftersom bilar ofta har för hög 
hastighet vid framkomsten till korsningen. 

Tekniska nämnden au 
1. Föreligger goda skäl ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt att på sikt flytta väg 21 

utanför tätorten. 
2. Föreligger goda skäl ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt att på sikt flytta nord

sydlig genomfartstrafik utanför tätorten. 
3. Kollektivtrafikens utformning inom och i anslutning till tätorten borde bättre 

klarläggas. 
4. lndustriverksamhet i sydväst bör på sikt flyttas, så att tung trafik genom centrum 

reduceras. 
5. Järnvägen borde utnyttjas bättre för godstransporter. Möjligheter bör finnas till 

lastning/lossning av gods i Tyringe ev i anslutning till järnvägsstationen men på 
sikt med godsspår till östra industriområdet. 

6. Stort behov att utföra planskild korsning för ge-trafik dels vid Lantmannagatan -
SJ, dels med väg 21 i östra delen av tätorten. 

7. Befintliga skyddsområdet för vattentäkten kommer troligen att utökas, utredning 
pågår. Med hänsyn till grundvattenbildning bör grustäktsverksamhet väster om 
samhället starkt begränsas eller helst upphöra. Vattenplanen som skall upprättas 
bör ha högsta prioritet. 



Miliöpartiet de gröna 
1. Förändringsområden, både Chuckenområdet och bel industriområde norr 

järnvägsstationen har näraliggande bostäder/bostadsområde där framtida 
motsättningar kan uppstå, bör planmässigt ses över. Flygmaskinen är ur 
bullersynpunkt olämpligt för bostäder. 
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2. Nya bostadsområden, ö Tvärskog ligger för nära bel och framtida väg 21, med 
störningsproblem som följd. Området ligger även för nära bel industriområde, 
skyddsavståndet bör uppgå till minst 100 m. V Tvärskog är ett mycket lämpligt 
bostadsområde. De avstyrker områdena Norregård och Ekebacken med tanke på 
närheten till väg 21. Augustenborg är ett mycket lämpligt framtida bostadsområde. 
Betonar vikten av att nya bostadsområden tillskapas väl avskilda från väg 21, 
utan bullerstörningar och avgaser. 

3. Nya industriområden, Ö området planeras endast 30 m från bef bostadsområde, 
vilket är för kort avstånd, och begränsar industriområdets användningsmöjligheter. 
I V området finns en osäkerhet med anledning av skyddsområdet för vattentäkten, 
bör invänta resultatet av den geografiska utredningen. 

4. Väg 21 och järnvägen utgör barriärer för ge-trafiken, antalet överfarter bör utökas. 
En ge-väg utmed väg 21 bör anläggas. · 

5. Föreslår upprustning av bef väg 21, som miljöprioriterad genomfart, i stället för en 
förbifart. Föreslår även trafiksäkerhetshöjande punktinsatser på de mest 
olycksdrabbade sträckorna och korsningarna, i stället för breddning av vägen. 

6. Malmövägen, här förordas bel väg. Möjligt att sänka vägbanan under järnvägen 
och därmed kan all trafik, även tung, kanaliseras till Malmövägen. En ny 
sträckning i öst kan försvåra en ev framtida exploatering av Tyringe. En ny väg 
medför kraftig barriär och att ny mark onödan tas i anspråk. 

7. Fler täkttillstånd för grus ska inte medgivas i tätortens närområde p.g.a. 
grundvattnet och föroreningsrisk. 

8. Med tanke på all farligt godstrafik på väg 21, bör denna skyddstätas genom det 
y1tre skyddsområdet (därmed även genom det inre). Denna åtgärd är av yttersta 
vikt. 

9. Skjutbanor, bedömer risken för utlakning av bly till grundvattnet som stor och 
åtgärder måste vidtas. 

Moderaterna i Tyringe 
1. Augustenborg bör strykas i sin helhet p.g.a. närheten till utvidgat militärt 

övningsområde. 
2. Föreslår en viss utbyggnad av del av Sanatorieskogen (område närmast 

Furegatan - Malmövägen). Området är redan styckat i tomter och en mindre del 
bör kunna exploateras utan att rekreationsområdet påverkas nämnvärt. 

Tyringe socialdemokratiska förening 
1. Dröjer innan väg 21 norr om samhället blir verklighet, och understryker vikten av 

att trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder utförs på nuvarande sträckning. En rondell 
behövs i korsningen med Malmövägen anser socialdemokraterna, ev även en 
rondell i östra infarten samt höjning av säkerheten i korsningen med Hörjavägen. 

2. Mycket angeläget att ny väg öster om samhället byggs inom en snar framtid, 
trafiken på Malmövägen förbi skolorna är alltför stor. 



3. Augustenborg bör tas bort ur planen, eftersom militärens övningsfält ligger nära 
och blir störande för de boende. 

4. Bebyggelsen i centrala Tyringe inte får omges av stränga bevaranderestriktioner, 
utan detta måste ske på frivillig grund. 

5. Långtradare och bussar bör få en uppställningsplats över nätter och helger 
stället för att som nu parkera lite varstans i gatorna. 

Centerpartiet i Hässleholms kommun 
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1. Ny sträckning av väg 21 ger samhället god tillgång på mark för framtida 
industriexpansion och utökad handel. Tyringes läge och struktur är gynnsamt med 
tanke på en växande EU-marknad. Centern anser att en ny väg utanför tatorten 
gör att Tyringes nuvarande karaktär av trivsam bostadsort med karaktär bibehålls 

2. Gränsen för strövområdet i söder bör gå utmed kraftledningsgatan, detta skulle 
underlätta nyttjandet och inte ställa krav på inlösen och restriktioner. 

3. Ny väg söder-öster ett måste då den ska avlasta Malmövägen, bl a på tung trafik 
förbi skolan. 

4. Kan befaras att ny väg 21 icke kommer att byggas inom en nära framtid, därför är 
det angeläget att rusta upp den bel 21:an. Föreslår en trafiksanering för att 
minska olyckor, tillbud och trafikbuller. 

Folkpartiet liberalerna i Tyringe _ 
1. P.g.a. byggnationen med Oresundsbro är trafikutvecklingen osäker för väg 21. 

Detta kommer troligen att resultera i mindre mängd transporter, farligt och tungt 
gods, genom Tyringe. Även det totala trafikflödet kommer att minska. Påpekar att 
åtgärder för bullerreducering bör vidtas omgående utmed bef väg 21. Detta är 
viktigt även om kringleden kommer under överskådlig framtid. 

2. Olycksrisken i korsningen väg 21 - Malmövägen minskas, föreslår en rondell 
3. önskvärt med en ge-tunnel vid Tvärskogsvägen under 21:an. 
4. Utbyggnaden av förbindelsen öster om Tyringe är mycket angeläget, trafikflödet 

förbi skolan skulle minskas, men också på Järnvägsgatan och Finjagatan. Detta 
är viktigt ur olycks- och miljösynpunkt. 

Vänsterpartiet, Hässleholm 
1. Delar inte Vägverkets bedömning om ökad biltrafik i framtiden och finner ingen 

anledning till ny sträckning av vägen. Vp skriver att de är medvetna om problemen 
med nuvarande väg, men detta går att lösa utan stora åtgärder. Om den tunga 
trafiken i större utsträckning använder spårbunden trafik och kollektivtrafiken 
byggs ut skulle trafikproblemen minskas. Bullerstörda fastigheter längs vägen kan 
åtgärdas med bullervallar som förses med buskar och träd. 

2. Skyrupsvägen, de anser att ombyggnad är onödig. Trafikbelastningen vid skolan 
är främst bilar till och från Stenbergsområdet och denna trafiken skulle inte 
minska även om Skyrupsvägen byggdes ut. Man kan istället göra skolvägen 
säkrare, förändra övergångsställe mm. Den tunga trafiken, ganska få timmerbilar, 
kan ledas via N Rörum till väg 23. 

3. Man bör utreda om järnvägsunderfarten vid Malmövägen kan sänkas. 
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4. Föreslår att trafikljuset på väg 21 tas bort vid Tyrehallen och ersätts av ge-tunnel i 
närheten av Hästhagsvägen som sen ansluts till bef. Ge-väg vid Stenbocksgatan. 
När järnvägsöverfarten stängs vid Torupsvägen, kan ge-väg anläggas till 
Lantmannagatan där övergången bör ersättas med ge-tunnel. 

5. Utredning bör göras om skydd för vattentäkten, då järnvägen går rakt igenom. 
6. "Stenlängan" vid f d tvätteriet föreslås användas till allaktivitetshus. 

Tyringe Centeravdelning 
1. Trafikmiljön-säkerheten, reducering av tung trafik på Malmövägen genom 

centrum, trafiksäkerheten ökas i korsningen Malmövägen - väg 21 samt underlätta 
utfart från anslutande gator. 

2. Planskild ge-väg genom järnvägsområdet till torget, samt lösning av trafikflödet 
när Torupsvägens plankorsning stängs. 

3. Miljön måste förbättras för de boende utmed väg 21. 
4. Fortsatt utbyggnad av ge-väg Finja -Tyringe. 
5. Vattenvård, skyddsanordningar utmed järnvägsområdet St Torsjö. 

Dagvattenrening som ett led i restaurering Finjasjön, med våtmarksanläggning 
utmed Svartevadsbäcken vid S Tvärskog. 

6. Naturområde i anslutning till tätorten bör säkerställas, så att ortens karaktär 
bibehålles. 

7. Dessutom utbyggnad av campingplats, förutsättning för turism, idrottsläger mm 
detta gynnar näringslivet 

Saxtorps samfällighetsförening 
1. De upplever att trafikbullerstörningarna har ökat de senaste åren. Befarar att ny 

förbifart för Tyringe kommer att öka problemet Hoppas att vi tar hänsyn till deras 
område om vägen byggs, genom åtgärder som lägga vägen lågt och 
bullerreducera .med växtplanteringar. I första hand ser de dock att det finns en 
lösning så att väg 21 inte flyttas. 

2. De saknar en säker cykelväg från Saxtorp till Tyringe, och föreslår att ge-väg 
anläggs utmed bef väg 21. 

Tyringe Ridklubb 
1. Har inget att erinra under förutsättning att deras verksamhet får fortsätta och 

planen tar hänsyn till deras behov av planskilda korsningar/säkra passeringar för 
deras ridvägar. De vill att vi tittar på klubbens långsiktiga behov, om de kan 
utvecklas ytterligare på befintlig plats. Eller om de behöver omplaceras, i så fall 
vill de ha besked om detta snarast 

Finia Kyrkorådets au 
1. Befarar att den tänkta anslutningsvägen till mellan Malmövägen - Skyrupsvägen 

vid delen som ligger intill Värgap 1 :11 (fd Tvärskogs skola) skall bli starkt 
trafikerad. Fastigheten är ämnad för framtida utökning av kyrkogården. Det vore 
olyckligt att placera en starkt trafikerad väg strax intill. 

LRF:s kommungrupp 
1. förordar 0-alternativet för väg 21, dvs nuvarande sträckning. 



2. Det kan vara motiverat med en förbindelseväg mellan Malmövägen och 
Skyrupsvägen. Då i första hand kan man rusta upp någon av de befintliga 
förbindelsevägarna. 

Göingebygdens biologiska förening 
1. Tycker att översiktsplaneförslaget är välgjort. De menar att de gröna aspekterna 

beaktats på ett tilltalande sätt och de vill understryka denna syn på Tyringes 
framtida utveckling. 

Företagarna i Tyringe (+Köpmännen ang väg 21} 
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1. Tror att tunga transporter kommer att minska genom Tyringe efter att öresunds
bron byggts. Lastbilarna blir miljövänligare, bättre avgasrening, tystare bilar, däck 
och vägbeläggning. De hus som är mest utsatta för buller utmed väg 21 har inte 
fönster som uppfyller krav för modern bostad vad gäller såväl energi som buller. 
Även om vägen flyttas kommer miljöpåverkande utsläppen påverka samhället, när 
naturområden förstörs. I korsningen med Malmövägen kan en minirondell 
anläggas och minska olycksriskerna, andra åtgärder kan vara filmarkeringar och 
stängning av korsningar. De tror att både sysselsättning och service kommer att 
försämras om köpkraft utifrån minskar. vilket kan vara resultatet om vägen flyttas. 
De anser att man bör vänta med beslut tills man ser effekterna av öresundsbrons 
påverkan på trafiksituationen på väg 21. 

2. Ny väg söder-öster är en angelägen åtgärd som bör prioriteras. 
3. Hänsyn bör tas till bel. företag utmed Skyrupsvägens sträckning. 
4. Järnvägen är det största miljöproblemet i tätorten, vad avser buller och barriär. 

Järnvägsbullret påverkar större delen av invånarna och kommer att öka när 
hastigheterna höjs. Samhället är delat och har endast ett fåtal korsningar, blir 
dessa färre är det mycket olyckligt. De tycker att om flyttning av väg 21 eller 
järnvägen skulle göras har järnvägen störst prioritet. 

5. övningsområdet kommer att påverka Tyringe negativt som attraktiv bostadsort, 
skriver företagarna, närliggande bostadsområden påverkas mest. 

6. Parkeringen i centrum är i minsta laget, tidigare beslutade Aparksparkeringen 
borde åtgärdats. 

7. Företagarna ser positivt på att det planerats ny industrimark och nya 
bostadsområden, även bevarande av äldre bebyggelse. 

Margaretha Paulsson 
1. Vill att vi upphäver planen för industriområde i norra Mosebackeområdet, där nu 

ett par hus rivs. Vill ej ha utsikt över industrin och den miljöförstöring som uppstår. 
Området skulle passa bra till park tycker hon. 

Söderberg, Andersson, Kristensson 
1. Förordar det nordliga alternativet av vägkorridorerna. Norregårdsområdet är 

värdefull kulturmiljö, välbesökt av Tyringebor, bevaras bäst om det nordliga 
vägalternativet väljs. 

Gun Johansson, Torsjö 1 :41 
1. Vägkorridoren för den framtida vägen slutar ca 300 m väster om avfarten till 

Torsjö. Johanssons fastighet ligger vid denna avfart och gränsar direkt till 
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vägkorridoren. Föreslår att vägkorridoren ändras något och avslutas ca 300 m 
innan avfarten till Torsjö. Detta skulle ge fördelar till hennes fastighet, att inte 
utsättas för ökade trafikbuller eller avgaser, men även fördelar för projektet genom 
att anläggningskostnaderna minskas. 

Anna.Greta Johansson, Tyringe 4: 19 
1. Ny väg 21 :s sydliga vägkorridor kommer att gå rakt över hennes boningshus, hon 

protesterar mot detta. Det nordliga alternativet passar norregårdsområdet bäst. 

Bo och Sara Magnusson, Finja 5:36 
1. Ny väg 21, de bor på hästgård och är mycket upprörda över att vägkorridoren 

längst i öster kommer rätt igenom deras gård. De ber om att vägen inte skall 
komma för nära deras bostadsmark eftersom de inte vill behöva flytta. 

Eivor Persson 
1. Planen sägs bygga på omfattande underlagsmaterial, att man skall bevara 

gammal bebyggelse mm. Att vi sedan kommer rasera byggnader som är 
kulturhistoria är anmärkningsvärt. I vägkorridorerna för ny väg 21 finns två 
backstugor. Att det "omfattande underlaget" har missat dessa är anmärkningsvärt, 
troligen finns ytterligare backstugor inom tänkt vägsträckning. 

2. Titta på orsakerna till olyckor på bel väg 21 och åtgärda, samt anlägga cykelbanor 
som är avskilda från vägbanan. Korsningen med Malmövägen behöver 
stoppmarkering, vid rödljus, så att bilarna vet var de skall stanna. 

3. Malmövägens heldragna linjer för cykel räcker inte, skyltar måste också markera 
cykelbanorna. 

Hans Samevik m fl 
1. Grönområdet mellan järnvägen och Finjavägen, öster om Tvärskogs kapell samt 

område öster om kv Åskådaren används flitigt av de boende. Detta område 
kommer att splittras upp av föreslagen väg i öster. Däremot om vägen flyttas 
längre österut kvarstår ett större sammanhängande grönområde nära 
bostadsområdet.. 

Elsa och Lennart Johansson, Tyringe 4:31 
1. På deras fastighet, som ligger inom vägkorridoren för väg 21, finns en backstuga 

som inte ska raseras. De undrar om någon inventering gjorts om hur många 
backstugor som finns kvar i kommunen. 

2. De vill att väg 21 ska ligga kvar där den ligger, då detta gynnar samhället bäst. 

Angela och Heide Obs!, Saxtorp 
1. Väg 21, de upplever att trafikbullerstörningarna har ökat de senaste åren. De 

befarar att med ny förbifart för Tyringe kommer problemet att öka, p.g.a. högre 
hastighet. Dessutom förstör vägkorridoren landskapet på en längd av 6 km och 
100 meters bredd, vilket blir en stor barriär för folk och djur. Hoppas dock på en 
lösning utan förbifart. 

2. Stängningar av järnvägsövergångar, de använder mest överfarten vid skjutbanan 
när de cyklar till Tyringe torg för att handla eller till stationen. Eftersom de två 



västligaste överfarterna stängs på sikt undrar de hur de kommer till torg och 
station utan lång omväg eller farlig trafik. 

Karl-Erik Klang, boende Hallonslingan 
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1. ö industriområdets södra del ligger för nära villaområdet och bör inte vara 
industriområde. Dessutom är förlängningen av Tvärskogsvägen helt förkastlig, då 
det kommer bli störningar för de boende p.g.a. mycket lastbilstrafik. Risk för att 
samma problem uppstår som för villaområdet på Kaptensgatan i Hässleholm, där 
utfarter fick flyttas till gamla väg 21. 

2. När järnvägsplankorsningen vid brandstationen stängs vore det lämpligt med ge. 
tunnel strax intill denna plats, så att de boende i denna del av Tyringe enkelt kan 
nå ge-vägen. 

Tommy Söderberg, O'lacy's 
1. Är oroad av om företag som måste flytta p.g.a. att tillfart av tung trafik omöjliggörs. 

Satsar man ej på företagen dör samhället, då även intresset och attraktionen 
försvinner. Han hänvisar till Hurva och Hästveda hur nya vägdragningar utanför 
samhället negativt påverkat handel, företagsamhet och inflyttning. Man bör dra 
nytta av dessa erfarenheter. 

2. För att skapa bättre och säkrare miljö runt skolan och vid "Tyrehallskorset" bör 
beslut tas om ny väg i öster, som ska avlasta Malmövägen. 

3. Vill att man möjliggör för mindre företagsverksamheter (mekaniska) att ligga kvar 
och bibehålla pulsen i byn. 

4. Avvakta beslut om vägflyttning tills man sett hur Öresundsbron förändrar trafik
flödet på väg 21 genom Tyringe. 
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KOMMENTARER I RUBRIKFORM AV SAKFRÅGOR 

Allmänt 
Nedan kommenteras de viktiga frågeställningarna som redovisas på sidan 3. Vi har 
valt att inte göra kommentarer i samband med redovisningen av respektive enskild 
skrivelse som inkommit. Då de flesta skrivelserna behandlar vissa gemensamma 
sakfrågor, ger detta förfarande en bättre överblickbarhet av kommentarerna. 

1 Väg 21 
Motiv till förändring av väg 21 finns under rubrikerna Trafik 2.1 O samt Vägar 3 9 1. 
En del förtydligande kan dock göras. 
Vägverket har arbetat parallellt med stadsbyggnadskontoret för en lösning med vag 
21-problematiken. Efter framtagande av förstudie, dec -96, var Vägverkets avsikt att 
arbeta fram en vägutredning med MKB. Detta arbete har nu avbrutits av Vagverket 
p.g.a. osäkerheten i framtida väginvesteringar. Väg 21 ligger inte längre med I listan 
i länets investeringsplan för de kommande 10 åren. Denna plan är för narvarande 
ute på remiss, och väntas fastställas under våren -98. Därmed kommer Vagverket 
under överskådlig tid, inte att ta ställning till om väg 21 skall ligga kvar i nuvarande 
sträckning eller flyttas utanför tätorten. 
Översiktsplanen föreslås därför att inte heller ta ställning till detta. Logiskt sett 
kommer inte någon ny väg på mycket länge utanför Tyringe, men vägkorndoren ar 
viktig att ha kvar. Detta visar att översiktsplanen har en längre framförhållning i 
planeringen. Vi föreslår att det nordliga alternativet av vägkorridorerna redovisas i 
översiktsplanen, medan det södra tas bort. Detta verkar ge minst konflikter 

Vägkorridoren föreslås revideras vid den ösVvästliga anslutningen till befintlig väg. 
Kommande vägutredning får i framtiden mera exakt klargöra vägens slutliga läge. 
Vägkorridoren är 100 meter bred, för att ha ett spelrum för att hitta den rätta 
vägsträckningen. Förutom vägen, diken och en liten frizon blir det verkligt 
ianspråktagna området· ca 20 m i brett, beroende på dikets/bankens bredd. 

0-Alternativet. Under överskådlig tid kommer alltså nuvarande väg 21 ligga kvar som 
genomfartsväg. Vägen bör därför i nuvarande sträckning snarast rustas upp. En 
utredning får klargöra vad för upprustning som krävs, vad gäller trafiksäkerheten och 
miljön. Vägverket bör starta upp en sådan utredning snarast. Barriäreffekterna måste 
mildras och hastigheten dämpas. Detta med hjälp av smalare partier, rondeller, 
separata GC-vägar samt fler planskilda GC-korsningar. De boendes miljö måste 
också förbättras. Olika lösningar får studeras beroende på vilka utrymmen som finns 
längs vägen. Någon form av bullerskydd måste till, i form av dämpande fönster, 
bullerskärm eller planterad bullervall. 
Upprustning av säkerheten med GC-tunnlar, eller andra säkra överfarter för GC 
trafik erfordras. 
0-Alternativ innebär även att Vägverket måste göra avsteg från målstandarden 
beträffande bl. a. vägbredder och hastigheter. 
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2 Ny väg söder/öster 
Motiv till ny väg söder/öster finns under rubrikerna Trafik 2.10 samt Vägar 3.9.2. 

Vägen söder/öster, utmed det framtida övningsfältet, följer befintlig Skyrupsväg och 
utgör därvid endast en upprustning av denna väg. Någon större trafikökning 
förväntas ej. De timmerbilar som idag färdas Malmövägen genom Tyringe avses 
dock att ledas denna väg. 

Arkeologisk undersökning bör utföras i samband med vägens projektering. 
För framtida utökning av kyrkogården österut, bör detta vägförslag vara positivt. 
Vägen flyttas österut och gatan mellan kyrkogården och den framtida utökningen 
försvinner, och därmed också trafiken i området. När ny planskild korsning byggts 
längre österut stängs befintlig plankorsning med järnvägen. Grönområdet är enligt 
Finja Kyrkoråd tänkt som utvidgningsområde för kyrkogården, men under tiden fram 
till att detta blir aktuellt, bör det vara tätortsnära grönområde. 

Att flytta vägen längre österut, såsom boende vid läktargatan föreslår, bedöms 
innebära alltför stora intrång för pågående jordbruksverksamhet, samt komma i 
konflikt med naturvårdsintressen. I samband med vägens projektering bör övervägas 
om bullerskyddsåtgärder blir nödvändiga. 

3 Bostadsområden 
De olika utbyggnadsområdena föreslås ses över avseende konsekvenser. 

För O Tvärskog är avståndet mellan planerade bostäder och bef. industris byggrätt 
c:a 70 menligt plankartan. Detta avstånd kan ökas i samband med 
detaljplanearbetet då avgränsningar görs och byggfria zoner fastställs." 

För V Tvärskog får den föreslagna kompletterande geotekniska undersökningen ge 
svar på var byggnation är lämplig/olämplig, och om särskild grundläggning behövs. 

Byggnationen inom Augustenborg föreslås läggas längre fram i tiden då den militära 
verksamheten på Mjölkalångafältet bättre kan bedömas. Enligt Försvarets yttrande i 
samband med översiktsplan för bl.a. Mjölkalångafältet sägs att verksamheten skall 
bedrivas med hänsyn till bebyggelsen i Tyringe. Enligt vår bedömning innebär detta, 
att skyddsområden kommer att skapas inom framtida militärt övningsområde. 
Arkeologisk undersökning bör utföras innan exploatering görs. 

Området söder Furegatan mot vattentornet, Utsiktsområdet, har mycket stor 
betydelse för Tyringeborna som ströv- och rekreationsområde, och är mycket 
välbesökt. Det är viktigt att bevara detta område, och översiktsplanens intentioner att 
utveckla Tyringe som attraktiv bostads- och rekreationsort, bygger bl a på denna fina 
naturresurs. Utmed södra sidan av Furugatan föreslås ändock att några tomter, 5-6 
st, bör kunna bildas och bebyggas. Eftersom dessa tomter kommer att ligga nära i 
höjd med vattentornet, fordras tryckstegring för varje fastighet. Detta för att 
vattentrycket skall bli acceptabelt, och kommer därmed att medföra extrakostnader 
för fastighetsägaren. Bebyggelsen lämplighet måste prövas i ny detaljplan. 



- . 

4 Industriområden 
Industriområdena föreslås klassas med skyddsavstånd, enligt boverkets allmänna 
råd 1995:5, "bättre plats för arbete". Detta ger möjlighet att etablera störningsfria 
verksamheter närmre bostäder. 

Arkeologisk undersökning bör utföras innan exploatering görs. 

För Västra Industriområdet råder det osäkerhet om utbredningen av framtida 
skyddsområde för vattentäkten, och därmed om detta industriområdets lämpliga 
omfattning. Det framtida skyddsområdet bör snarast klarläggas. 
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För Östra Industriområdet och dess närhet till bostadsområdet, föreskrivs i detalJplan 
från 1991-02-12 bullervall, som skydd mellan industri och bostäderna i söder 

5 Gång- och cykel 
Framtida GC-vägen skall göra Mjölkalångabadet tillgängligt för Tyringeborna och är 
planerad att följa Svartevadsbäcken mot sjön. Bäcken är ju ett befintligt hinder, för 
militärområdet, så det blir inget nytt hinder som tillskapas. Fortsatt diskussion får 
dock ske med försvarsmakten. Den föreslagna GC-vägen föreslås markeras på GC
kartan i beskrivningsdelen. 

Antal planskilda korsningar under järnvägen bör bli fler. Så även under befintlig väg 
21. GC-tunnel planeras under järnvägen vid Lantmannagatan mot torget. 
Gatukontoret arbetar med att hitta en lösning denna GC-tunner. men förhållandena 
är här komplicerade. 

6 Militärt övningsområde 
översiktsplanen berör/berörs inte direkt av militärens område. Under rubriken 5, 
Riksintresse, föreslås skrivas in att planområdet i öster gränsar till framtida militärt 
övningsfält. 

Enligt Försvarsmaktens yttrande i samband med översiktsplan för bl.a. 
Mjölkalångafältet, sägs att "företrädarna för garnisonen är i full medvetenhet om de 
miljökrav som kan komma att ställas i samband med utvidgning av övningsområdena 
och på verksamheten i sin helhet". Enligt vår bedömning innebär detta, att Försvaret 
är medvetna om att skyddsområden måste skapas inom framtida övningsområde, till 
skydd för bebyggelsen i Tyringe. Miljöprövning pågår för närvarande av dessa 
övningsområden. I övrigt hänvisas till utlåtandet för översiktsplanen för Hässleholms 
tätort som inkluderar Mjölkalångafältet. 

7 Vattentäkt 
Skyddet av vattentäkten är mycket viktigt. Grusåsarna har förmodligen mycket stor 
betydelse för vattenresursens infiltration och därmed rening. Ingrepp i marktäcket 
försämrar denna infiltrationen. Byggnadsnämnden har i samband med 



grushushållningsplanen föreslagit undanta stora områden i Tyringes närhet som 
olämpliga grustäkter för skydd av vattenresursen. 

Diskussioner har dessutom inletts mellan Miljönämnden och Banverket angående 
skydd utmed järnvägen. 

8 Annat 
Konsekvenser har beskrivits inom varje rubrik, en del förtydligande föreslås. 

Sanatorieskogen, har mycket stor betydelse för Tyringeborna som ströv· och 
rekreationsområde och är mycket välbesökt. Det är viktigt att bevara detta område, 
och översiktsplanens intentioner att utveckla Tyringe som attraktiv bostads- och 
rekreationsort bygger bl a på denna fina naturresurs. Den södra gränsen för detta 
betydande strövområdet föreslås flyttas norrut till kraftledningsgatan för att bättre 
anpassas till naturliga gränser i landskapet. 
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En revidering av beskrivningen föreslås med tillägg om idrotts· och friluftsområden. 
För Tyrs Hovs del behöver parkering och utfarter studeras, men detta måste göras i 
en detaljplaneutredning. 

För kv Flygmaskinen föreslås byggnation av bostäder endast om trafikbullerfrågan 
kan lösas. 

Industriområdena i centrum och område norr om stationsområdet föreslås ses över i 
detaljplan. Härvid får prövning ske om verksamheterna skall vara kvar och i så fall 
vilka åtgärder som erfordras. 

För bevarandeområdet "sydvästra Tyringe" anser vi inte föreslagna restriktioner 
vara alltför stränga. Det viktiga är dock att uppmärksamma det kulturhistoriska 
värdet i området så att fastighetsägarna får insikt om värdet och .därmed också 
förståelse för varsamhetsbestämmelserna. • 
En inventering av äldre bebyggelse bl a backstugor gjordes 1980 av 
Byggnadsvårdskommitten (Torsten Karlsson). Detta står inte med i 
underlagsmaterialet till översiktsplanen, vilket skall rättas till. Aktuella backstugor 
ligger inte inom vägkorridoren, men dock ca 30 m sydöst om detta område. 

Ridanläggningen vid Södra T värskogsområdet bedöms i detta läge inte ha 
möjligheter att för framtiden utvecklas. Omlokalisering av verksamheten bör därför 
övervägas. 



REDOGÖRELSE AV FÖRÄNDRINGAR I ÖP MED ANLEDNING AV 
BLAND ANNAT INKOMNA SYNPUNKTER 

1. Den sydliga vägkorridoren samt anslutningsvägen i öst föreslås tas bort. Den 
nordliga vägkorridor läggs som utredningskorridor för framtida väg 21 samt 
justeras i ösUväst vid anslutning till bel väg 21. 

2. Förändra vägkorridor för ny väg söder/öster så att anslutning sker till bel väg 21, 
0-alternativet. 

3. Industriområdena föreslås klassas, och skyddsområde anges för de olika 
klasserna, enligt Boverkets allmänna råd, 1995:5 "Bättre plats för arbete". 

4. Den södra gränsen för det betydande strövområdet i söder föreslås flyttas norrut 
till kraftledningsgatan. 

5. Augustenborg läggs som strategisk utbyggnad för framtida bostäder, om och när 
utbyggnad ska ske kan inte anges. 

6. Bostadsbyggnation utmed Furugatan tillkommer. 

7. Kryssmarkering på kartan vid plankorsningen T orupsvägen - järnvägen tas bort. 
Text till kvarvarande kryssmarkeringar ändras. 

8. Redovisa idrotts- och friluftsområden och ev planer för dessa i beskrivningen. 

Samt diverse andra redaktionella justeringar i beskrivningen. 

STADSBYGGNADSKONTORET i november 1997 · 

Leif Berg 
stadsarkitekt 

Annica Halmberg 
planingenjör 
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UTLÅTANDE 

tillhörande 

ÖVERSIKTSPLAN för TYR.INGE tätort 

Planen har varit utställd i Tyringe Bibliotek samt i stadshusets foaje, Hässleholm. 
Kungörelse om utställningen har skett i tidningen, Norra Skåne. Den formella 
utställningstiden har varit 18 mars - 20 maj 1998. 

FÖRTECKNINGAR ÖVER INKOMNA SKRIVELSER UNDER UTSTÄLLNINGEN 

Länsstyrelsen 
Granskningsyttrande 

Övriga myndigheter, verk, bolag. 
Försvarsmakten 
Vägverket 
SJ 
Banverket 

Kommunala nämnder och förvaltningar 
Barn- och utbildningsnämnden BUN 
Ks:au 
Hässleholms Energi AB 
Tekniska nämnden 

Övriga organisationer 
Göingebygdens biologiska förening 
Finja kyrkliga samfällighet 

Enskilda 
Hans Samevik, m.fl. 6 fastigheter 
Värgap, S Tvärskog 

Kommentarer allmänt 

synpunkter 

synpunkter 
" 

ingen erinran 
" 

ingen erinran 
" 

synpunkter 
" 

ingen erinran 
synpunkter 

synpunkter 

De flesta frågor har redan behandlats i samrådsredogörelsen, se även denna. Detta 
ledde till revidering och justering i ett antal punkter innan utställningen. 
Vissa kommentarer har här fått ett förtydligande. 

Länsstyrelsen prövar hur riksintressena blir tillgodosedda samt hälsa och säkerhet 
för boende och övriga. 
De påpekar att de delar kommunens uppfattning, om vilka riksintressen som finns 
inom planen. 
Det militära intresset kan medföra att Augustenborg är mindre lämpligt att bygga ut. 
Beslut härom måste vänta tills det är klargjort om den militära utvidgningen är aktuell 



och i så fall omfattningen av denna. Riksintresset består av ett inre område som 
behövs för anläggningens funktion och utvecklingsrnöjligheter. Därtill berörs omgi
vande markområde av riksintresset i den mån restriktioner i markanvändning mm är 
nödvändiga för att verksamheten inte ska försvåras. Omgivande markområde berörs 
p,g.a. behovet av bullerskyddszoner. 

Försvarsmaktens intressen måste även beaktas i den fortsatta planeringen av före
slagna nya vägen i sydost. 

Frågor angående hälsa och säkerhet är beroende av miljösituationen i det enskilda 
området, i den skala ÖP:n redovisas och den sparsamma beskrivningen av konsek
venser, kan de inte på förhand precisera vad som kan beröras. Det som kan beröras 
med störningar är bl. a. planerade bostadsbebyggelse utmed bef. väg 21, Ekeback
en,. ö Tvärskog och komplettering av kv Flygmaskinen. 
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En utflyttning av väg 21 innebär en väsentlig förbättring av bullersituationen langs bef 
väg, men de planerade bostadsområdena blir utsatta för viss bullerbelastning. Detta 
gäller i första hand ö Tvärskog. · 
De kan ej ta ställning till utflyttning av väg 21, men menar att det är riktigt att lägga in 
ett-reservat i ÖP:n för framtida behov, flexibiliteten måste dock finnas när slutlig 
lokalisering görs. Det är angeläget att genomföra trafik- och miljöfrämjande åtgärder 
på bef. väg 21. Då Vägverket inte har pengar till detta i sin verksarnhetsplan ( 1998-
2000), bör frågan tas upp på nytt i den fortsatta planeringen av satsningar på in
frastruktur i länet 

Eftersom det troligen inte kommer att finnas pengar till att genomföra den nya vägen 
i sydöst, bör kommunen i det fortsatta planarbetet studera åtgärder som ökar trafik
säkerheten och minskar miljöstörningen på Malmövägen. 

Länsstyrelsen stöder de tankar i översiktsplanen om att se över centrala industriom
råden nära bostäder, ev. konflikter kan då åtgärdas. 

Angående vattenhushållning, är det viktigt att ÖP:n behandlar frågorna om grund
vatten och vattenförsörjning, men även grusåsarnas betydelse för grundvattnet och 
vilka konsekvenser en fortsatt utvinning av bef. grustäkter får. 

Det arbete som beskrivs i planen, angående åtgärder till skydd mot olyckor vid 
transport av farligt gods bör intensifieras. Dessa frågor bör utredas i samråd med 
Banverket och Vägverket. 

övrigt: Länsstyrelsen anser att ÖP:s konsekvenser borde redovisas mer utförligt, 
såsom sociala, ekonomiska samt miljökonsekvenser. 
Utbyggnaden vid Norregård bör utredas vidare, hur den bör ta hänsyn till kulturmiljö
intressena. 
Dessutom tycker de att det är av stort värde att ÖP:n har en redovisning av 
grönstruktur samt förslag till förbättringar. Illustrationer och beskrivning bör dock mer 
konsekvent behandla möjligheterna att fortsätta grönstråken och ge-vägnätet ut i 
landskapet. 



Försvarsmakten finner det angeläget att understryka skillnaden i övningsfältets 
fysiska utsträckning och omfattningen av riksintresset som kan komma att hävdas 
med anledning av tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen. 
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Kommentar 
Kommunen delar inte länsstyrelsen och försvarets syn på riksintressets omfattning, 
om det innebär att bullerzon läggs in över befintliga bebyggda områden i Tyringe. Se 
även samrådsredogörelsen. Vattenförsörjningsfrågor och grushushållningsplan 
kommer att behandlas i den kommande revideringen av den kommuntäckande 
översiktsplanen. Konsekvenserna för utbyggnadsområdena har kompletterats efter 
samrådet, men dessa kommer att behandlas mer utförligt när detaljplanering sker i 
områdena. I övrigt se samrådsredogörelsen. 

Vägverket skriver att vägutredning för väg 21 avbrutits p.g.a. objektet ej kunnat 
inrymmas i regional plan för åren 1998-2007. 
Utbyggnad av ny väg som kopplar ihop Malmövägen med Skyrupsvägen, kommente
rar de med att Vv inte har medel för en sådan ny länk i den regionala planen. 

Ett antal bostadsområde hamnar inom väg-trafikbullerstörd zon, de förutsätter att 
områdena utformas så att problem kan åtgärdas utanför vägområdet. Ett antal 
planerade bostäder längs bel väg 21 har i planen konstaterats vara svåra att buller
åtgärda, dessa bör utgå ur planen anser Vv. 

Planen förutsätter att ett antal planskilda ge-förbindelser med väg 21 kan genomfö
ras. Detta måste dock särskilt penetreras i fortsatt planarbete. 

Vv påpekar att trafik- och miljöfrämjande åtgärder, på bef väg 21, har inte kunnat 
inrymmas i deras verksamhetsplan för åren 1998-2000. 

Kommentar 
Se samrådsredogörelsen ang väg 21. En utredning bör klargöra vilka åtgärder som 
behövs för att främja trafiksäkerheten och miljön på befintlig väg 21. Dessa åtgärder 
är mycket angelägna, detta påpekar också länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande. 
Stora mängder av farligt gods går på väg 21 som går utmed Torsjö vattentäkt, vägen 
ligger inom infiltrationsområdet till täkten. Täta diken bör anläggas, speciellt viktigt på 
den södra sidan. 

Banverket har ingen erinran, men vill påpeka att godstrafiken på Skånebanan 
genom Tyringe kommer att minska inom något år, eftersom rangeringen i Helsing
borg till stor del kommer att slopas. 
Banverket skriver att ett centralt direktiv kommit som anger att BV ytterligare ska 
aktivera sig i att slopa plankorsningar i tätorter. 

Kommentar 
Beträffande stängning av kvarvarande plankorsning vid Torupsvägen har vi i över
siktsplanen ej kunnat finna något godtagbart planskilt alternativ. Banverket har inte 



nämnt något om skydd för grundvattenresursen, vilket översiktsplanen betonar som 
mycket angeläget. 

4 

Hässleholms Energi AB skriver att förutsättningarna har ändrats sedan de lämnade 
synpunkter till planen. De vill ändra i avsnitt 2 Planens förutsättningar, punkt 2.9 
Teknisk försörjning. "Både fjärrvärme och naturgas har studerats och fjärrvänme kan 
vara ett realistiskt alternativ". 

Kommentar 
Justering görs i textdelen. 

Tekniska nämnden betonar fortfarande vikten av att förändra huvudtrafikfiödena 
g_enom tätorten. 
Påpekar behovet av att detaljplanelägga industrimark. I plankorsningen Torupsvägen 
• Järnvägen finns problem som borde lösas i planen. 
Allmänna ledningsnätet är delvis i mycket dåligt skick det är av stor vikt att detta 
åtgärdas. 
Revidering av Torsjö vattentäktsområde pågår, den yttre skyddszonen blir större och 
hänsyn måste tas. Tekniska nämnden menar att man ej skall belasta området med 
mer verksamhet. Med anlednir,g av detta föreslår de att ny industri lokaliseras till 
östra industriområdet. Angående ny vattentäkt öster om Tyringe har utredningsar
betet visat att möjligheterna är mycket goda, men arbetet awaktar riktlinjer från 
kommande övergripande vattenplan. 
Tekniska nämnden skriver att vid etablering av nytt rid centrum bor anslutningsvägar 
för ge-trafik och ridvägar säkerställas för att undvika konflikter med biltrafik. 
Radiumkällan inklusive omgivande grönområde borde särskilt beaktas vid utveckling 
av tätortens rekreationsvärde p.g.a. historiska aspekter som "dricka brunn". 

Kommentar 
Justering föreslås av vattentäktens avgränsning på plankartan. 

Finja kyrkliga samfällighet vill att översiktsplanen ska visa tänkt kyrkogårds
utbyggnad, på Värgap 1 :11 öster om bef kyrkogård. De vill att det planeras för 
bullerdämpande åtgärder mellan tänkt kyrkogårdsutvidgning och den nya vägen i 
öster. 

Kommentar 
Se samrådsredogörelsen. Markering föreslås göras på kartan om tänkt kyrkogårds
utvidgning. 

Hans Samevik, m.fl. De vill att ny väg söder/öster flyttas längre österut vid deras 
område, bl a med tanke på befarade buller- och avgasproblem. De påpekar också att 
grönområdet öster om Tvärskogs kapell samt öster om kv Åskådaren kommer att 
splittras av den föreslagna vägsträckningen. 



Kommentar 
Enligt samrådsredogörelse: "Att flytta vägen längre österut, bedöms innebära alltför 
stora intrång för pågående jordbruksverksamhet, samt komma i konflikt med natur
vårdsintressen. I samband med vägens projektering bör övervägas om buller
skyddsåtgärder blir nödvändiga". Grönområdet öster om kapellet är tänkt som 
utvidgningsområde för kyrkogården, se yttrande från Finja kyrkliga samfällighet. 
Skyrupsvägen går idag genom bostadsområdet S Tvärskog, där Hans Samevik m fl 
bor, den planerade flyttningen av vägen borde vara positiv för området. 

Beslutsförslag: 

Kommunen delar inte länsstyrelsen nch försvarets syn på riksintressets omfattning, 
om det innebär att bullerzon läggs in över befintliga bebyggda områden i Tyringe. 

Ett par mindre justeringar görs på kartan, som gäller vattentäktens avgränsning och 
kyrkogårdens utvidgningsområdet samt även en justering i textdelen enligt Hässle· 
halms Energi. 

översiktsplanen för Tyringe tätort förestås godkännas och översändas till kommun
fullmäktige för antagande. 

STADSBYGGNADSKONTORET i Hässleholm i september 1998. 

LEIF BERG 
Stadsarkitekt 

ANNICA HOLMBERG 
Planingenjör 
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Utställning av fördjupning av översiktsplanen för Tyringe tätort, 
Hässleholms kommun 

Granskningsyttrandet redovisar de förhållanden som Länsstyrelsen kan komma 
att ingripa i eller pröva enligt 12 kap plan- och bygglagen (PBL) dvs: 
• ställningstaganden till om förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 

naturresurslagen (NRL) 
• sådana frågor rörande användning av mark~ och vattenområden som angår 

två eller flera kommuner och som inte samordnats på ett lämpligt sätt 
• frågor rörande om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och 

övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

Riksintressen 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning avseende vilka n"ksintressen som 
finns inom planområdet. 

Väg 21: Länsstyrelsen har 1998-04-06 yttrat sig till Vägverket och därvid 
tillstyrkt att bl a väg 21 bör tillhöra det vägnät där riksintresse kan komma att 
hävdas. 

Militärens intressen: Tyringe gränsar·i öster till område för framtida militärt 
övningsfält. Det militära intresset kan medföra att bostadsområdet 
Augustenborg är mindre lämpligt att bygga ut. I fördjupningen av 
översiktsplanen anges området som strategisk utbyggnad för framtida 
bostäder. Länsstyrelsen anser att beslut om det är lämpligt med bostäder inom 
området måste vänta tills det är klargjort om en utvidgning av det militära 
övningsområdet är aktuellt och omfattningen av densamma. Riksintresset för 
totalförsvaret består av ett avgränsat inre område på marken vilken behövs för 
anläggningens funktion och utvecklingsmöjligheter. Därtill berörs omgivande 
markområde av riksintresset i den mån restriktioner i markanvändning mm är 
nödvändiga för att totalförsvarets verksamhet inte ska försvåras. Omgivande 
markområde berörs p g a behovet av bullerskyddszoner. Försvarsmaktens 

Besöksadress 
Kungsgatan 13 

Teh>fon Telefax 
040·25 23 25 

E-post 
!ansstyrelsan@lm,lst.se 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 
040-25 20 00 vx 
044-25 20 00 vx 

Poslgiro/Bankgiro 
68811-9 
5050-3739 

..., .. H. .. 



LÄNSSTYRELSEN 
!SKÅNE LÄN 
SarnhäHsbyggnadsenheten 
Lena Gerdtsson, 040-25 23 21 

GRANSKNINGSYTTRANDE 2(4) 

201-6519-98 
93-A-0001 

intressen måste även beaktas vid den fortsatta planeringen för den föreslagna 
nya vägen i sydöst. 

Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen anser att frågor om hälsa och säkerhet är i hög grad beroende av 
miljösituationen inom enskilda områden. Den skala som översiktsplanen 
redovisas i och den sparsamma beskrivningen av miljökonsekvenser gör det inte 
möjligt att på förhand precisera alla de tänkbara situationer där sådana aspekter 
kan beröras. Det går därför inte heller att ge någon garanti för att 
prövningsgrunden hälsa och säkerhet inte kan komma att tillämpas i det enskilda 
fallet i den kommande detaljplaneläggningen. Nedan pekar Länsstyrelsen på 
vissa föreslagna bebyggelseområden mm där risken för störningar av olika slag 
är särskilt tydlig och därför bör uppmärksammas. 

Bebyggelse längs väg 21: Buller från väg 21 kan komma att störa ett antal av 
de planerade bostadsområdena nämligen Ekebacken, Ö Tvärskog och 
komplettering inom kv Flygmaskinen. En utflyttning av väg 21 innebär en 
väsentlig förbättring av bullersituationen längs befintlig väg men också att de 
planerade bostadsområdena blir utsatta för en viss bullerbelastning från den 
nya vägen. Detta gäller i första hand Östra Tvärskog. 

Augustenborgsområdet: Problematiken kring framtida utökning av det militära 
övningsområdet berör även frågor kring hälsa- och säkerhet. 

Länsstyrelsen stöder de tankar som framförs i översiktsplanen om att se över 
vissa centralt belägna områden med industrier i nära anslutning till bostäder, 
tex Chuckenområdet och industriområdet norr om stationen. Eventuella 
konflikter mellan industrierna och omgivande bostäder kan därvid åtgärdas. 
Kommunen har även möjlighet att hitta lägen för bostadsbebyggelse i de 
centrala delarna av Tyringe med närhet till järnvägsstationen. En sådan 
utveckling skulle ge förutsättningar för ett ökat resande med spårbunden trafik 
och därmed vara i linje med de nationella miljömålen. 

Vägar och järnvägen 
Länsstyrelsen kan inte ta ställning till en närmare lokalisering av en utflyttad 
väg 21 förrän en vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning föreligger. 
För närvarande finns inte pengar att genomföra förbifarten. Det är dock 
riktigt att lägga in ett reservat i ÖP:n för ett framtida behov även om 
flexibilitet måste finnas avseende den slutliga lokaliseringen. Det är mot 
denna bakgrund särskilt angeläget att genomföra trafik- och miljöfrämjande 
åtgärder på befmtlig väg 21. Sådana åtgärder ryms dock inte inom Vägverkets 
verksamhetsplan för 1998-2000. Frågan bör tas upp på nytt i den fortsatta 
planeringen av satsningar på infrastruktur i länet. 
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ÖP:n föreslår ett antal planskilda gång- och cykelförbindelser som passerar 
väg 21 liksom en gång- och cykelväg utmed väg 21. Dessa åtgärder som för
bättrar trafiksäkerheten måste utredas vidare i fortsatt planarbete. 

Eftersom det troligen inte kommer att finnas pengar till genomförande av den 
föreslagna nya vägen i sydöst bör kommunen i det fortsatta planarbetet 
nännare studera åtgärder som ökar trafiksäkerheten och minskar 
miljöstörningarna i befintlig sträckning av Malmövägen. Länsstyrelsen kan 
inte ta ställning till den föreslagna nya förbindelsens lokalisering på nuvarande 
underlag. 

Avseende planskildheter under järnvägen har Banverket fått ett centralt 
direktiv att aktivt verka för slopande av plankorsningar i framförallt tätorter 

Vattenhushållning: Det är viktigt att ÖP:n behandlar frågorna om grundvatten 
och vattenförsörjning. Utöver det som finns redovisat, bör särskilt belysas 
grusåsarnas betydelse för grundvattnet och vilka konsekvenser en fortsatt 
utvinning av befintliga grustäkter får. 
Det arbete, som beskrivs i planen, angående åtgärder längs väg 21och 
järnvägen till skydd mot olyckor vid transport av farligt gods bör 
intensifieras. Frågorna måste utredas i samråd med Banverket och Vägverket. 

Övriga synpunkter 
Länsstyrelsen anser att beskrivningen av konsekvenserna av ett genomförande 
av översiktsplanens förslag )orde redovisas mer utförligt. Exempel på 
aspekter som kan utvecklas är: 
• Sociala konsekvenser; befolkningsutveckiing, fördelning på olika 

åldersklasser och kopplingar till behov av olika typer av bostäder mm. 
Jämställdhetsaspekter, hur påverkas kvinnor respektive män av planens 
olika förslag. 

• Ekonomiska konsekvenser; en komplettering avseende kommunal service, 
vårdbehov mm. 

e Miljökonsekvenser; beskrivning av eventuella värdefulla natur- och 
kultunniljöer inom de föreslagna utbyggnadsområdena/vägdragningama 
och hur värdena påverkas av en exploatering, redovisning av 
bullerstörningar från vägar och järnvägen, eventuella miljöstörningar från 
de befintliga industrierna etc. 

Utbyggnaden vid Norregård kan inverka menligt på kultunniljövärdena i 
området. Det bör utredas vidare vilken omfattning en bostadsutbyggnad bör 
ha med hänsyn till de kultunniljöintressen kommunen har pekat ut i ÖP:n. 
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Bättre kunskapsunderlag för bl a området kring Norregård bör införskaffas 
innan slutlig stilllning tas till sträckning av en utflyttad väg 21. 

Det är av stort värde att ÖP:n har en redovisning av grönstruktur samt förslag 
till förbättringar. Illustrationer och beskrivning bör dock än mer konsekvent 
behandla möjligheterna att fortsätta grönstråken och gång- och cykelvägnätet 
ut i landskapet. Kartan med cykelvägar bör tydligt redovisa befintligt system 
och de åtgärder som föreslås i texten. 

I handläggningen av detta ärende har deltagit länsarkitek~ lnga Hallen. 
beslutande, kommunikationsexpert Christer Jamlo, Hans Astrom. 
kultunniljöfunktionen, Elisabeth Hellmo och Mats Davidsson. funh.110nen för 
mark och vatten, Ronny Andersson, beredskapsfunktionen och Lena 
Gerdtsson, planfunktionen, föredragande. 

1),1~1'1~ 
Lena Gerdtsson 

Kopia till: 
Vägverket Region Skåne, Gert-Inge Schödin, Box 4201,203 13 Malmö 

Banverket, Södra Regionen, Roland Stemerop, Bo;,;366, 201 23 Malmö 

Militärbefälhavaren P2!Fo 14, LeifEdenheim, Lars Olsson, 281 82 Hässleholm 

Länsarkitekten e-mail 
Miljöenheten (ASC, HÅ, MD) e-mail 
Sarnhällsbyggnadsenheten (RA- e-mail, PLUS-arkiv) 



HÄSSLEHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

BYGGNADSNÄMNDEN Samrrnmtradesdatum 
Sidn, 

Bn § 285 
Bn § 199 
Bn § 353 
Bn § 187 
Bn § 10 
Bn § 231 
Bn § 36 
Bn § 299 

Tyringe tätort 
Förqjupad översiktsplan 

1998-09-15 
1998-06-09 
1997-11-11 
1997-06-10 
1997-01-21 
1996-06-11 
1996-02-13 
1994-09-13 

Dnr 1994.593 

301 
207 
416 
216 

11 
265 

41 
388 

1994-09-13 § 299 Stadsarkitekten infonnerar om arbetet som pågår med den fördjupade 
översiktsplanen för T yringe tätort. 

1996-02-13 § 36 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Bygg,rndsnämndens beslut 

Stadsarkitektkontoret f'ar i uppdrag att upprätta förslag till översihsplan 
för Tyringe tätort. 

1996-06-11 § 231 Stadsarkitekten infonnerar om det pågående planarbetet. 

1997-01-21 § 10 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till översiktsplan för Tyringe 
tätort. 

Stadsarkitekten redogör i ärendet. 

"""'""'-"' ,., 
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdes datum 
Sid nr 

Forts. 
1997-01-21 § 10 

302 

Byggnadsnämndens beslut 

Stadsarkitektkontoret f'ar i uppdrag att samråda om planförslaget med 
berörda. 

1997-06-1 O § 187 Förslag till översiktsplan för Tyringe tätort har varit föremål för samråd. 
Den formella sarnrådstiden avslutades den 16 maj 1997. 

Yttranden har inkommit. Planingenjören redogör för inkomna 
yttranden. 

Byggnadsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till Stadsarkitektkontoret. 

1997-11-11 § 353 Stadsbyggnadskontoret har avgivit sarnrådsredogörelse. 

Stadsarkitekten redogör i ärendet. 

Beredningens beslutsförslag 

Planförslaget revideras enligt sarnrådsredogörelse och 
Stadsbyggnadskontoret far i uppdrag att ställa ut det reviderade 
planförslaget. 

Yrkande 

Sven-Gunnar Lövkvist (mp) yrkar att planförslaget revideras före 
utställning. Planförslaget ska utformas efter förutsättningen att riksväg 
21 blir kvar i sin nuvarande sträckning. 

Berith Pålsson (s) yrkar i enlighet med beredningens förslag. 

I 



HÄSSLEHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

BYGGNADSNÄMNDEN Sammantrildesdatum 
Sidn:r 

303 
Forts. 
1997-11-11 § 353 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lövkvists yrkande och Pålssons 
yrkande och finner att nämnden antagit Pålssons yrkande. 

Byggnadsnämndens beslut 

1. Planförslaget revideras enligt samrådsredogörelsen. 

2. Stadsbyggnadskontoret fär i uppdrag att ställa ut det reviderade 
planförslaget. 

Sven-Gunnar Lövkvist (mp) reserverar sig mot beslutet. 

1998-06-09 § 199 Planförslaget har varit utställt för allmän granskning under tiden 
18 mars-20 maj 1998. 

Yttranden har inkommit. Stadsbyggnadskontoret har avgivit utlåtande. 

Planingenjören redogör fur inkomna yttranden. 

]:!yggnadsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till Stadsbyggnadskontoret. 

1998-09-15 § 285 Stadsarkitekten redogör i ärendet. 

.- -- ,,.;:;._ -· -

Beredningens beslutsförslag 

I enlighet med utlåtandet. 

- 0 
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

BYGGNADSNÄMNDEN Sammanlrädesdatum 
Sidru 

Forts. 
1998-09-15 § 285 

Ni-t'-· ~--~ . -··'' 

Yrkande 

Sven-Gunnar Lövkvist (mp) yrkar 
att vägkorridoren för väg 21 och Malmövägen utgår 
att plats reserveras för dubbelspår på järnvägen samt 

304 

att skyddzon för militär verksamhet ej skall begränsa översiktsplanen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Lövkvists 
yrkande och finner att nämnden antagit beredningens förslag. 

Byggnadsnämndens beslut 

Kommunen delar inte länsstyrelsen och försvarets syn på riksintressets 
omfattning, i den del där bullerzon läggs in över befintliga bebyggda 
områden i Tyringe. 

Ett par mindre justeringar görs på kartan, som gäller vattentäktens 
avgränsning och kyrkogårdens utvidgningsområdet samt även en 
justering i textdelen enligt Hässleholms Energi. 

Översiktsplanen för Tyringe tätort godkänns och översänds till 
kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige föreslås 
besluta i enlighet med Byggnadsnämnden beträffande riksintressets 
omfattning enligt ovan. 

Sven-Gunnar Lövkvist (mp) reserverar sig mot beslutet. 
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Anders Åström, Lisbeth Jönsson, Gaby Moberg, Ingemar Gustavsson, K-G 
Sjöholm, Sonje Björck, Lennart Westdahl, Marianne Uttke, Karl-Erik Almquist, 
Hans-Göran Hansson, Gunnel Persson, Bengt Ekström, Per-Åke Purk, Kerstin 
Andersson, Birgitta Tuvesson, Christin Svensson, Åke Sundkvist, Ronny 
Larsson, Inge Hallabro, Sven-Inge Persson, Bertil Johnsson, Willy Ohlsson, Jan 
Pettersson, Pär Palmgren, Karl·Eve Lunnergård, Berith Pålsson, Monica Bergh, 
Johan Barnekow, Rolf Delcomyn, Lars Ivar Ericson, Hans Wendel, Margareta 
Axelsson, Robin Gustavsson, Nils·Bertit Finn, Lars Lindbeck, Catharina 
Månsson, Tommy Nilsson, Thomas Rasmusson, Sven Jönsson, Torsten lsing, 
Anders Joelsson, Christer Caesar, Eric Sandberg, Karin Cohen, Bo Andersson, 
Johan Berglund, lnga·LiU Åberg, Arne Elowson, Kristina Lind, Gun Persson, 
Thord Johansson, Bengt Truedsson och Barbro Fredman. 

·Se nästa sida 

Tf kanslichef MaHnger Carlsson 

Mona Hilbertsson och Anders Åström 
Gaby Moberg och Ingemar Gustavsson 

munkansliet 1998-12· 10, kl 13.30 

;~l'ii ~OV;;a,agrafer 121-138 

VNH A fPuwu/ ' (fy z:on~~p 1~lfh11rn ;i1Jt·~('-, 
Mona Hilbertsson n~ers fs~rom 

Justering har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige/1998-11-30 

1998-12-10 Anslagets nedtagande 1999-01-04 

Kommunkansliet 

I( laar:dev 
K Lexander 

Utdraget bestyrkas 



HÄSSLEHOLMS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Ersättare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum Sid 

1998-11-30 2 

Jan~Erik Eriksson, Ingrid Nyman, Ann Bodelsson, Gunnar Segerholm, Eva 
Carlsson, Eva Rensfelt, Göran Andersson, Lennart Odgaard, Kerstin Rittbo, 
Nils Oscarson, Rolf Tronäss, Eva Bergström, Margaretha Warnholtz, Börje 
Kajrup, Håkan Månsson, Gösta Johansson, Bertil Nilsson, Göran Jönsson, 
Gilbert Grip och Gertie Krauzs. 

Utdraget bestyrkes 



HÄSSLEHOLMS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
011tum Sid 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

1998-11-30 
1998-10-21 
1998-10-21 

9 
6 
10 

Au 981021, § 321 

Ks 981021, § 159 

Beslut till 

Kf § 124 
Ks § 159 
Ks au § 321 Dnr 1998.139 

Fördiupad översiktsplan för Tyringe tätort 

212 

Byggnadsnämnden har enligt § 285/1998 godkänt översiktspla
nen för Tyringe tätort och översänt den för antagande. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommun-
fullmäktige beslutar · 

att antaga upprättad översiktsplan för Tyringe med markeringen 
att kommunen inte delar Länsstyrelsens och Försvarsmaktens syn 
på riksintressets omfattning i den del där bullerzon läggs in över 
befintliga, bebyggda, områden i Tyringe tätort. 

Hans-Göran Hansson yrkar dels att vägkorridoren för väg 21 och 
Malmövägen ska utgå, dels att plats ska reserveras för dubbelspår 
på järnvägen, samt dels att skyddszon för militärverksamhet ej 
skall begränsa översiktsplanen. 

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag 
och dels Hans-Göran Hanssons yrkande och finner arbetsutskot
tets förslag bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Mot beslutet reserverar sig Hans-Göran Hansson. 

Utdraget bestyrkas 



HÄSSLEHOLMS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf 981130, § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum Sid 

1998-11-30 10 

Hans-Göran Hansson yrkar dels att vägkorridoren för väg 21 och 
Malmövägen ska utgå, dels att plats ska reserveras för dubbelspår 
på järnvägen, samt dels att skyddszon för militär verksamhet ej 
skall begränsa översiktsplanen. 

Pär Palmgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Hans-Göran Hanssons yrkande och finner kommunstyrel
sens förslag bifallet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

filt antaga upprättad översiktsplan för Tyringe med markeringen 
att kommunen inte delar Länsstyrelsens och Försvarsmaktens syn 
på riksintressets omfattning i den del där bullerzon läggs in över 
befintliga, bebyggda, områden i Tyringe tätort. 

Utdraget bestyrkes 

/( llr> "· 1,v , ,._,1., f,U 





Bevarandeområden 
enligt Tyringe Översiktsplan 

Riktlinjer för varsamhet och bevarande inom angivna 
områden. 

Utdrag ur Tyringe Översiktsplan 
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BEVARANDEOMRÅDEN 
översiktsplanen pekar ut två områden i Tyringe som bevarandeområden. Sydvästra 
Tyringe och Norregårdsområdet. 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 
I den sydvästra delen av Tyringe finns en del av ortens "själ". En inventering har här 
genomförts, med avseende på bebyggelsens bevarandevärden. Området begränsas 
i norr av järnvägen, i väster av Verktygsdammen, i söder av Sanatorieskogen och i 
öster av Bödkaredalen, Radiumkällan och Kollingedammen (se karta). 

Som skäl för bevarandeintressena är Tyringes historia som kurort, och den i 
byggnaderna till stora delar bevarade tidstypiskheten. Om inget görs nu kommer 
"gamla" Tyringe att så sakteliga försvinna. Det är viktigt att uppmärksamma det 
kulturhistoriska värdet i området så att fastighetsägarna får insikt om värdet och 
därmed också förståelse för varsamhetsbestämmelserna. 

Inom angivna området har 416 hus studerats. Spridda över hela området har mer än 
hälften någon form av bevarandevärden. Väster om Sanatorievägen finns flest hus 
av den högsta klassen (klass 1) enligt inventeringen. Öster om Malmövägen finns 
minst andel hus med någon form av bevarandevärden. I detta område finns också 
flest andel hus byggda före 1950, men som är kraftigt förändrade, och som endast 
delvis är tidstypiska (klass 6). Inventeringen finns tillgänglig på stadsarkitektkontoret 
och utgör underlagsmaterial för översiktsplanen. 

Generellt kan sägas att de högsta bevarandevärdena finns väster om 
Sanatorievägen, därefter kvarteren mellan Sanatorievägen och Malmövägen och 
sedan kvarteren öster om Malmövägen. 

Förutom själva bebyggelsen finns det givetvis stora värden i den omgivande miljön. 
Såsom markbeläggning, vegetation, häckar, murar, tomt- och kvartersavgränsningar, 
gatudragningar, torg, parker och grönområden. översiktsplanen förutsätter, att 
bebyggelsemiljön inom det analyserade området, inte skall förändras i sådan 
omfattning, att områdets bevarandevärda karaktär och tidstypiskhet försvinner. 

Det är angeläget att på sikt ändra de gamla detaljplanerna där bevarandevärden 
konstaterats. I detaljplanerna skall införas skyddsbestämmelser för 
bevarandeintressena. I avvaktan på att detaljplanerna ändras, skall nedan angivna 
riktlinjer beaktas vid bygglovgivning. 



Som riktlinjer för varsamhet och bevarande inom ovan angivna område gäller: 

• Hus som bedömts vara oförändrat eller tidstypiskt, i klass 1-4 i tillhörande 
inventering, får inte rivas. 

• Den ursprungliga exteriörens volym, takvinkel, takmaterial, takfärg, fasadmaterial, 
fasadfärg, fönsterutformning, fönstermaterial, fönsterfärg och andra tidstypiska 
detaljer, ska bevaras eller om möjligt återställas. 

• Eventuell tillbyggnad bör ske åt det håll där förändringen påverkar 
bebyggelsemiljön minst, och bör vara måttligt stor i förhållande till 
ursprungsbyggnaden. 

• Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart och 
skall anpassas i sin utformning och storlek till denna. 

• Befintliga kvartersavgränsningar bör bibehållas. 

• Eventuella avstyckningar för nybebyggelse skall utformas till sin storlek så, att 
områdets karaktär inte förändras. Nybildade fastigheter för bostadsändamål bör 
inte understiga 1500 m2

. 

• Nya eller ändrade gatudragningar bör undvikas, om de förändrar områdets 
karaktär negativt. 

Värdefull kulturmiljö 
Norregård är det andra bevarandeområdet som uppmärksammas i denna 
översiktsplan. För området föreslås skydd för kulturmiljön, med särskild hänsyn och 
varsamhet vid komplettering av befintlig bebyggelse. 

Mycket värdefullt småskaligt odlingslandskap som utgör livsmiljö för många olika 
växter och djur. Denna miljö blir alltmer sällsynt, särskilt i Skåne, vilket innebär att de 
arter som är beroende av den stressas alltmer. Den gamla torvjärnvägen utgör en 
mycket artrik och varierande ekologisk korridor, med många äldre ädellövträd. 
Mycket värdefull livsmiljö för många växter och djur. 

Förändringar får ej göras som påverkar områdets kultur- och naturmiljö negativt. 



INVENTERING 
avseende bebyggelsevärde, 
sydvästra delen av Tyringe tätort. 

Underlagsmaterial till kapitel 3.2 i beskrivning 
tillhörande översiktsplan för Tyringe tätort. 



BEVARANDEFRÅGOR 

Ett stort område i Tyringe har analyserats med avseende på 
bebyggelsens bevarandevärde (se karta A). Området begränsas i 
norr av järnvägen, i väster av Verktygsdammen, i söder av 
Sanatorieskogen och i öster av Bödkaredalen, Radiumkällan och 
Kollingedammen. För delområdet väster om Malmövägen har alla 
hus analyserats genom utnyttjande av en tidigare inventering. För 
delområdet öster om Malmövägen pågår en dokumentation. Här 
baseras analysen på en inte heltäckande dokumentation i awaktan 
på att den fullständiga ska bli färdig. 

Vid analysen har följande kriterier använts: 

Klass 1 . Orange på kartan. 
Byggt före 1950. Oförändrat. Tidstypiskt. Välbevarat. 
Uttrycksfullt. 

Klass 2. Gult på kartan. 
Byggt före 1950. Oförändrat. Tidstypiskt. Välbevarat. 

Klass 3. Brunt på kartan. 
Byggt före 1950. Oförändrat. Tidstypiskt. 

Klass 4. Blått på kartan. 
Byggt före 1950. Måttligt förändrat. Tidstypiskt. Välbevarat. 

Klass 5. Violett på kartan. 
Byggt före 1950. Måttligt förändrat. Tidstypiskt. 

Klass 6. Mörkgrönt på kartan. 
Byggt före 1950. Kraftigt förändrat. Delvis tidstypiskt. 

Klass 7. Ljusgrönt på kartan. 
Byggt efter 1950. Oförändrat. Tidstypiskt. Välbevarat. 
Uttrycksfullt. 

I tabell 3 redovisas antalet hus med bevarandevärden samt 
fördelningen på de tre delområdena och på de olika klasserna. 

I tabell 4 redovisas den procentuella andelen hus med bevarande
värden samt fördelningen på de tre delområdena och på de olika 
klasserna. · 



Det kan konstateras att: 

* Inom det angivna området finns 416 hus som analyserats. 

* Spridda över hela området har mer än hälften någon form av 
bevarandevärden. 

* Väster om Sanatorievägen finns störst procentuell andel hus av 
den högsta klassen. 

* Öster om Malmövägen finns minst procentuell andel hus med någon 
form av bevarandevärden. 

* Öster om Malmövägen finns minst procentuell andel hus byggda 
före 1 950, måttligt förändrade, tidstypiska och välbevarade 
(klass 4). 

* Öster om Malmövägen finns störst procentuell andel hus byggda 
före 1950, kraftigt förändrade och delvis tidstypiska (klass 6). 

Förutom själva bebyggelsen finns det givetvis stora värden i den 
omgivande miljön, dvs markbeläggning, vegetation, häckar, murar, 
tomt- och kvartersavgränsningar, gatudragningar, torg, parker, 
grönområden. Det förutsätts att miljön inom det analyserade 
området inte förändras i någon större omfattning. 

Det är angeläget att de gamla detaljplanerna ändras överallt där 
bevarandevärden konstaterats. Vid en prioritering bör kvarter med 
högre klassad bebyggelse ändras före kvarter med lägre dito. Detta 
innebär i princip att kvarter väster om Sanatorievägen bör ändras 
först. Därefter kvarteren mellan Sanatorievägen och Malmövägen. 
Sist bör kvarteren öster om Malmövägen ändras. 

Oktober 1994 

Christer Jarnlo 
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