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UPPDRAGSBESKRIVNING

Bakgrund
Ängelholms kommun arbetar med planering för ett eventuellt 

nytt stadshus på en annan plats än det nuvarande. En viktig 

fråga i detta sammanhang är vad det nuvarande stadshuset 

och tillhörande tomt kan användas till om stadshuset förläggs 

på en annan plats. Stadshusets karaktär är speciell och det 

finns starka intressen från kommunen att exteriört bevara 

nuvarande byggnadskropp, kanske med annat innehåll. 

Kommunledningen har därför fått kommunstyrelsens 

uppdrag att genomföra en kompletterande utredning rörande 

framtida användning av nuvarande stadshus.

Förutsättningar
Nuvarande stadshus är på ca 5300 kvm i fyra våningar med 

suterräng och ägs av Ängelholms kommun. På uppdrag 

av kommunen har Åkermans Ingenjörsbyrå genomfört 

en utredning av skicket och man kan konstatera att detta 

är mycket dåligt. Utredningen pekar på att det krävs 

investeringar i storleksordningen 150 mnkr för att kunna 

återfå byggnaden i gott skick. Denna utredning ska ligga till 

grund för utredningen som nu upphandlas men behöver 

prisjusteras efter dagens byggindex.

Fastigheten har ett synnerligen attraktivt läge med närhet 

till Rönne å och till centrum. Fastighetens (tomten) yta 

uppgår till 14287 kvm och en stor del av ytan upptas idag av 

parkeringsplatser. 

Delar av denna yta skulle kunna exploateras för 

bostadsändamål, vilket i sig kräver en planändring.

Närheten till Rönne å ger speciella tekniska förutsättningar. 

Byggnaden är förankrad med så kallad jordankare och detta 

påverkar också förutsättningarna för nybyggnation på 

fastigheten.

Kommunen kan tänka sig att fastigheten försäljs till det 

helägda allmännyttiga fastighetsbolaget AB Ängelholmshem 

alternativt att försäljning sker direkt till externa intressenter på 

fastighetsmarknaden.

Aktuella upplåtelseformer är hyresrätter eller bostadsrätter. 

Även en kombination av de båda upplåtelseformerna är 

tänkbar.

Alternativ
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra tre olika 

utredningsalternativ vad gäller stadshusets framtida 

användning:

Alternativ 1.
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande 

stadshus ska vara att det istället nyttjas för annan kommunal 

verksamhet. Stadshuset nuvarande exteriöra utformning 

ska i huvudsak bevaras. Tomtytan i övrigt föreslås nyttjas för 

byggnation av bostäder.

Alternativ 2.
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande stadshus 

kan vara att detta byggs om för bostadsändamål. Stadshusets 

nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak bevaras.

Tomtytan i övrigt föreslås nyttjas för byggnation av bostäder.

Alternativ 3.
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande stadshus 

ska vara att detta även fortsättningsvis används som stadshus. 

Utökning av nuvarande stadshus sker genom en ny byggnad 

uppförs i anslutning till befintligt stadshus. Stadshusets 

nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak bevaras.

Tomtytan i övrigt föreslås nyttjas för byggnation av bostäder.

Utredningsområden/uppdraget
Genomförd utredning ska belysa följande:

Geoteknik
- Fokusera på påverkan befintliga 

grundläggningskonstruktioner (jordankare)

- Analys av möjlighet för garage under marknivå.

- Geotekniska förutsättningar för nybyggnationer på 

stadshustomten.

- Förutsättningar för att eventuellt kunna påföra nya laster på 

befintligt stadshus.

- Riskanalys avseende Rönne Å:s påverkan på fastigheten 

Rosen 1.

Buller
- Bullerutredning för såväl bostäder som kontorsverksamhet 

med beaktande av de 3 utredningsalternativen.

Väg och trafik
- Trafikutredning med beaktande av de 3 

utredningsalternativen.

- Parkeringsbehov med beaktande av de 3 

utredningsalternativen.

Arkitektarbete och gestaltning
- Redovisning av gestaltningsförslag för fastigheten Rosen 1 

med beaktande av de 3 utredningsalternativen. Redovisning 

ska utföras i färg i såväl 2D som 3D.

- I de tre utredningsalternativen förutsätts att stadshusets 

exteriöra utformning i huvudsak ska bevaras.

Ekonomi och kalkylering
Ekonomisk utredning för de 3 olika alternativen. (redovisa 

intäkter – kostnader = nettoresultat)

1. Kostnad för att göra om befintligt stadshus till lokaler för 

kommunal verksamhet ( Komvux, föreningsverksamhet etc). 

Utreda exploateringsvinster för nya bostäder. (Detta alternativ 

kommer att innebära att ett nytt stadshus måste uppföras)

2. Kostnad för att göra om befintligt stadshus till bostäder 

samt utreda totala exploateringsvinster för nya bostäder på 

fastigheten (Detta alternativ kommer att innebära att ett nytt 

stadshus måste uppföras)

3. Kostnad för att renovera befintligt stadshus till moderna 

kontorslokaler samt att utföra lämplig tillbyggnad av 

stadshuslokaler utgörande ca 5000 m² *. Om förutsättningar 

ytmässigt kvarstår vid detta alternativ ska exploateringsvinst 

för bostäder redovisas. (I detta alternativ måste även 

evakueringskostnader för stadshusdrift medräknas)

*På avstämningsmöte med uppdragsgivaren 2018-02-13 

reviderades den efterfrågade tillbyggnaden till att omfatta en 

volym som tillsammans med befintligt hus skulle rymma 350 

anställda. Den bedömda volymen var total yta på 7000 kvm 

BTA (befintligt plus nytt). Det befintliga stadshuset bedömdes 

kunna disponeras med en yta på 21-22 kvm per person och 

tillbyggnaden på cirka 17-18 kvm per person.

GRUNDLÄGGANDE
FRÅGESTÄLLNINGAR

Grundläggande frågeställningar
Uppdraget innehåller komplexa frågeställningar där 

samhällsutveckling, strategier för staden och gestaltning ska 

beaktas samt att ekonomi, genomförbarhet och tidplan ska 

utredas. I uppdraget har inte ingått att ge en sammanvägd bild 

och en rekommendation om vilket alternativ som bör väljas. 

Det kan vara så att det är en parameter som omöjliggör ett 

alternativ eller ett enskilt ställningstagande som skiljer ut ett 

annat alternativ. 

I uppdraget har ingått att ta fram en grundläggande analys 

av förutsättningarna för en utveckling av fastigheten samt 

belysa dessa. För att hantera detta har en bred grupp av olika 

kompetenser från Tengbom och Tyréns satts samman. Syftet 

med utredningarna har både varit att se vad som kan vara 

styrande eller begränsande för utvecklingen av fastigheten 

men också ge underlag för att göra rätt avvägningar i 

gestaltningen som är den andra delen av uppdraget. Därtill 

läggs kostnadsbiten och tidplanen. Vilka investeringar behöver 

göras och vad kan vi få för pengarna? Det ekonomiska 

värdet är beroende av graden av möjligheter att exploatera 

fastigheten. Fördelningen mellan bostads- och lokalytor spelar 

också roll för möjlig intäktsnivå och exploateringsvärde. Och 

när kan detta genomföras? Tidplan och behov av evakuering 

är en viktig del att ha med i utvärderingen. Ambitionen är att 

ha ett inflyttningsklart stadshus om fem år.

Med det läge vid Rönne å som stadshuset har idag och på 

det sätt som byggnaden är utformad är sammanhanget unikt. 

Byggnadens solitära utformning och långsträckta form är 

inte självklar att komplettera. Byggnaden är placerad lågt 

och med en stark vattenkontakt. Då omgivande gator ligger 

betydligt högre och syftet med uppdraget har varit att ta fram 

ett förslag med en realistisk bebyggelse och god ekonomi så 

behöver ny bebyggelse utformas med en högre byggnadshöjd 

än stadshuset. 

Vår ambition har varit att ge en så realistisk och tydlig bild 

av förslagen som möjligt. Det finns andra sätt att utforma ny 

bebyggelse, men utifrån förutsättningarna har vi tagit fram tre 

förslag som vi tror är utvecklingsbara och genomförbara.

Processen

Tidigt i uppdraget lyftes frågan om medborgardialog upp av 

staden. Medborgardialog har gjorts vid två tillfällen med dålig 

uppslutning. I detta uppdrag har inte en medborgardialog 

ingått. Kommunen bör internt föra en dialog om vad man 

vill ha dialog om och vad man kan tänkas ge medborgarna 

möjlighet att påverka. Handlar det om att medborgarna 

ska vara informerade eller faktiskt kunna påverka delar 

av förslaget till utveckling? Vår uppfattning är att frågans 

komplexitet kräver att beslut tas på hög nivå i detta skedet 

och där kommer medborgarna indirekt in via de folkvalda 

politikerna. 
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RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Översiktsplan 2035 för Ängelholm

I kommunens översiktsplan har ett antal strategier för 

utveckling av Ängelholm arbetats fram. En av strategierna 

är Samspel för att skapa en helhet. Vårt uppdrag har en 

tydlig bäring på denna strategi som innebär att existerande 

identitetsbärande miljöer ska bevaras, en del av utveckling 

av kommunen ska ske genom förtätning, ny bebyggelse ska 

planeras i kollektivtrafiknära lägen. Strategin står också för 

att främja en blandad bebyggelsestruktur i centralorten samt 

skapa bostäder inom olika boendekategorier.

En annan strategi är att utveckla En hållbar infrastruktur, 
vilket innebär bland annat god kollektivtrafik, ett väl utbyggt 

gång- och cykelvägnät, framåtsyftande parkeringsstrategi och 

attraktiva gaturum. 

Andra strategier som kan vara av viktig att ta stöd i vid en 

utveckling av stadshuset och dess fastighet är Utveckling av 
Ängelholms identitet, Arena för näringslivet, Ett inkluderande 
samhälle med sikte på framtiden, En resurseffektiv kommun och 
En attraktiv livsmiljö.

Slutsats:
Alla alternativen ligger väl i linje med översiktsplanen och 

särskilt strategin Samspel för att skapa en helhet. Att behålla 

och utveckla stadshusets byggnad men eventuellt med 

ett annat innehåll kan vara en möjlighet att ta tillvara en 

identitetsbärande byggnad och ge den en ny kontext. Att som 

i alternativ 1 och 3 föreslå en blandad bebyggelse främjar 

strategin. Med olika funktioner kan resurser sparas genom 

att t ex parkering samnyttjas och vägnätet belastas jämnare 

över dygnet. Alla alternativen innebär en högre exploatering 

på fastigheten som stödjer ett gott markutnyttjande i ett 

kollektivtrafiknära läge (inom 1000 meter från spårburen 

kollektivtrafik för bostäder). 

Gällande En hållbar infrastruktur så tar alla alternativ tillvara 

befintliga gc-stråk och är framsynta i parkeringsfrågan med 

flera olika mobilitetsåtgärder för cykel. Genom att utveckla 

bebyggelse utmed omgivande gator finns möjlighet att 

utveckla attraktiva gaturum i dess anslutning. Fler entréer mot 

gatan, bostäder med fönster och förgårdsmark samt en mindre 

platsbildning och passager för visuell kontakt och gena stråk 

kan alla stödja ett attraktivt gaturum.

Övriga ovan nämnda strategier i översiktsplanen kan 

också vara stödjande vid en utveckling av stadshuset 

beroende på vilken inriktning man väljer. Den renodlade 

bostadsalternativet kan bli en fin livsmiljö, men övriga 

alternativ har större möjligheter att driva en utveckling med 

stöd av strategier för näringslivet, Ängelholms identitet och ett 

inkluderande samhälle. 
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RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande DP över Kv Rosen 1
DP B192

Gällande detaljplan B192 från 1971 reglerar att fastigheten 

får bebyggas med allmänt ändamål. Detaljplanen innehåller 

få regleringar med en byggnadshöjd på 9,5 meter, prickmark 

på cirka 5-7 meter mot omgivande gator och allmän plats. 

Mot Östra vägen finns ett utfartsförbud och mot söder ett 

u-område.

Slutsats 
Vid en utveckling av fastigheten med nya bostäder måste 

en ny detaljplan tas fram. I samband med detta behöver 

omfattning på utfartsförbud och u-område utredas. 

Nuvarande ut- och infart ligger idag inom området med 

utfartsförbud och vi prövar i förslagen en möjlighet till att 

justera läget för in- och utfarten för att optimera nyttjandet 

av fastigheten. Enligt det underlag vi har tagit del av finns 

ledningar i den södra delen av fastigheten utanför u-området 

som kan behöva ligga kvar alternativt ledas om, se vidare 

under Ledningar och fiber under mark.

Med en omgivande bebyggelse norr om Östra vägen med en 

tillåten byggnadshöjd på 20 meter så har vi utgått från att 

pröva en högre byggnadshöjd inom fastigheten, dock med 

respekt för stadshusets skala. 

Vi har också antagit att fastighetens utbredning mot 

omgivande gator kan justeras för att skapa gaturum med mått 

som stödjer strategin för En hållbar infrastruktur och En 

attraktiv livsmiljö. 
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RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Ledningar och fiber under mark.

Ledningskartan visar en sammanställning över alla 

förekommande ledningar och fiber som ligger i Kv Rosen 1.

Fjärrvärme drogs fram relativt nyligen till fastigheten, men 

betjänar bara en mindre del av energibehovet. Det finns även 

en solcellsanläggning på taket.

Annars så är det direktverkande el som ligger kvar i stora delar 

av stadshuset.

Det finns en separat reservkraftstation i den nordöstra delen 

av tomten.

Slutsats:

Det är inga större ledningar eller fiber i den östra delen av 

tomten (där de nya bostäderna kommer att ligga) utan enbart 

mindre elledningar till belysningsstolparna. 

Däremot så måste reserv kraftstationen flyttas i alt 3 (då 

stadshuset bevaras som stadshus och ett kompletterande 

stadshus kommer att placeras på ledningarna till reserv 

kraftstationen) och därmed behöver även nya dragningar till 

reserv kraftstationen dras fram.

Jordankare minnesbild och enligt 
K-ritning.

Enligt våra beställare skall det finnas jordankare och 

tillhörande plintar som håller stadshuset tillbaka så att inte 

jordtrycket förflyttar byggnaden.

Det har inte varit helt lätt att få fram var dessa jordankare och 

plintarna befinner sig. 

Anders Bramnert, konstruktör på Åkermans beskrev 

konstruktionen/jordankrarna i ett mail 2017-12-04:

“Det är ett bärande system med betongpelare i fasad samt i två 
rader i centrum hus.
Det finns tre vindavstyvande väggar i huset (de lite tjockare) 
egentligen fyra eftersom väggen vid huvudtrappan ej linjerar rätt 
genom huset.
Dessutom är gavlarna avstyvande. Enligt någon ritning som jag 
hade är samtliga avstyvande väggar förankrade mot gatan med 
jordankare i marken.”

Enligt Anders minnesbild så har vi markerat var jordankarna 

finns med blåa pilar.

Bland alla K-handlingar som vi har erhållit så har vi bara 

lyckats hitta två jordförankringar i grundplanen, se de röda 

pilarna i kartan intill (de ligger i linje 26 och 42).

Slutsats:

Vi blev tvungna att koppla in Tyréns som med hjälp av en 

metalldetektor skulle verifiera var dessa jordankare ligger, eller 

rättare sagt var plintarna (med armering) befinner sig.

Deras slutsatser om läget finner ni i denna rapport.

DNB2144

DNB2148

DNB0610

DNB2140

DNB2141

DNB2142

DNB2139

DNB2249

DTB0754

DUT10224

SNB2124

SNB0321

SNB0322

SNB0323

VAV1787

VBP0384
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STYRKOR:

- Etablerat läge
- Bibehållen exteriör

SVAGHETER:

- Ekonomi och avkastning, utfall
- Begränsa utnyttjandegrad och flexibilitet
- Dåliga kollektivförbindelser. Ej närhet till dessa
- En arbetsmiljöfråga
- Får man plats med bostäder också om man
bygger ett nytt stadshus på tomten?
- Etapper kan vara dåligt

MÖJLIGHETER:

- Mer omhändertagen miljö, utemiljö
- Mindre P-yta

HOT:

- BBR Krav, Nybyggnadskrav
- Säkerhet, svårt att skydda
- Evakueringskontor-dyrt. Logistikbekymmer
- Medborgerligt bekymmer
- Att hitta ett “tillfälligt” stadshus innebär 
osäkerhet- Störningar under byggnationen

RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande lagar och regler.

Gällande nybyggnadsdelarna så har vi haft som förutsättning 

att BBR25 gäller medan det i ombyggnaden av stadshuset blir 

en bedömningsfråga för bygglovsenheten i vilken omfattning 

dessa krav skall gälla.

En av de svårare förutsättningarna i det befintliga stadshuset 

(förutom den dåliga tekniska prestandan) är den låga 

rumshöjden, det är enbart 2500 mm mellan golv och tak, 

vilket begränsar användningen om man skall följa BBR-

kraven.

Vi frågade då bygglovschefen i Ängelholm; Johan Maniet i 

vilken omfattning nybyggnadskrav (BBR25) träder in vid 

ombyggnaden av stadshuset, vi fick då som svar:

Alternativ 1; Nybyggnadskraven gäller för ventilation och 

brand. (Energikraven måste vi också uppfylla enligt vår 

beställare.) Däremot så krävs det inte att vi ska demolera 

hela byggnaden för att uppnå kraven på rumshöjd, dels för 

att det kulturella värdet på byggnaden är stort, dels för att 

kostnaderna skulle bli orimligt höga i proportion till vad man 

får ut.

Alternativ 2;  Nybyggnadskraven gäller för ventilation och 

brand. (Energikraven måste vi också uppfylla enligt vår 

beställare.) Då det enbart är bostäder i detta alternativ (och 

kravet är min 2400 mm) så klarar vi nybyggnadskraven.

Alternativ 3; Nybyggnadskraven gäller för ventilation och 

brand då vi väsentligt ändrar planlösningen.

(Energikraven måste vi också uppfylla enligt vår beställare.)

Däremot så krävs det inte att vi ska demolera hela byggnaden 

för att uppnå kraven på rumshöjd, dels för att det kulturella 

värdet på byggnaden är stort, dels för att kostnaderna skulle 

bli orimligt höga i proportion till vad man får ut.

Workshop

För att samla ihop tankar och föra en dialog med relevanta 

tjänstemän i Ängelholm så genomfördes en Workshop 2018-

01-19.

Bland annat genomfördes en gruppövning, en SWOT-analys 

kring 3 olika scenarion

SC1:

Vilka kommunala hyresgäster kan tänkas finnas här?

Fördelar/Nackdelar

Undantag bygglov? Nybyggnadskrav?

SC2:

Vilka målgrupper riktar sig Sc2 till? Fara för privatisering av 

byggnaden? Kollektivt hus, bilpool kopplat till

målgruppen?

SC3:

Funktion stadshus och höjder bjälklag hur går det ihop? Vilka 

lösningar kan finnas?

STYRKOR:

- Tillgänglighet - Cykeln centralt
- GC-Stråk
- Enkelt med bil
- Nära skolor
- Längre tid att ta sig hit, från centrum
- Ta tillvara på symbolvärdet
- Samla hyresgäster
- Strategisk plats

SVAGHETER:

- Våningshöjd
- Teknik
- Tekniklösning luftomsättning krävs
- Ekonomisk fråga
- Ändamålsenlighet
- Lång smal byggnad, kommunikation i 
byggnaden
- Kulturhistoriskt värde
- Viktig P-yta som används av andra.
Pendlare, besökare från centrum

MÖJLIGHETER:

- Samla verksamheter, går ev att komma
runt vent och teknik
- Energi. Dragplåster och målpunkt. Nod
- Kultur (finns behov) De hyr idag externt.      
Sitter inte i bra lokaler idag
- Bottenvåning mera öppen och publik
- Andra våningen föreningar. Dela i zoner
- Byggnadens interiör har ej bevaran-
devärde
- Utescen
- Utemiljö, stråk, ån
- Ge tillbaka till allmänheten
- Åkanten
- Föreningsliv 06.00 -24.00 h
- Kombinera olika verksamheter olika tider 
på dygnet,  Trygghet
- Samnyttja parkering
- Bra kommunikation

HOT:

- För dyrt att bygga garage?
- Olika syn inom kommunen
- Ekonomi
- Regelverk
- Politik
- Om processen drar ut på tiden kan 
alternativa lösningar skapas

STYRKOR:

- Attraktivt bostadsläge
- Läget
- Närhet, tillgänglighet, Rönne å
- Kommunikationer
- Ökat underlag, handel, kollektivtrafik
mm
- Bostads och parkmiljö istället för parke-
ringar
- Intäkter genemot andra scenarier
- Positiva effekter på centrum

SVAGHETER:

- Kostanader behålla befintlig fasad
- Nya trapphus etc. Ändrad fasad. Stora in-
grepp

MÖJLIGHETER:

- Nya bostäder
- Behålla byggnad fast med ny funktion
- Att utnyttja fastigheten
- Allmännyttig gemensamhetslokal

HOT:

- Buller
- Geoteknik
- Opinion medborgare
- Ökad biltrafik

SC1

SC2

SC3
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DIAGRAM/ANALYS

STRUKTUR OCH MÅLPUNKTER

Struktur:

Diagrammet ovan visar de röda fälten som illustrerar 

sammanhängande stadsstruktur (solid) och de vita fälten är 

öppna ytor (void). Man kan se att stadshuset ligger i ett öppet 

sammanhang med stadsstruktur i norr och väster.

Diagrammet till höger visar stads- strukturens volymer 

ihopkopplade efter struktur. Man kan se att stadshuset 

ligger bredvid dels storskalig bebyggelse i norr och småskalig 

bebyggelse i väster.

Grönt område = småskalig bebyggelse

Blått område = blandad stadsstruktur

Gult område = mellanskalig bebyggelse

Rött område = storskalig bebyggelse

Avstånd:

Diagrammet visar vilka byggnader och funktioner som ligger 

inom 500 m (6 minuters gångväg) resp 1 km (12 minuters 

gångväg).

De svarta punkterna är målpunkter (närmsta busshållplats, 

skola, järnvägsstation etc)

Det man kan se är att stadshuset ligger centralt, nära centrum. 

Trots att det ligger centralt upplever man inte att det ligger 

i en urbant kontext då det ligger i en parkmiljö och har en 

relativt stor markparkering.

    

 

Busshållplatser:

Det är relativt långt till närmaste busshållplats, vilket gör att 

stadshuset i dag inte känns speciellt tillgängligt.

Då det troligtvis även kommer att bli bostäder på 

stadshustomten så bör man i framtiden se över var 

busshållplatserna ligger.

6 min
500 m

12 min
1 km

CentrumJvg stn
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DIAGRAM/ANALYS

KLIMAT OCH TOPOGRAFI

Solförhållanden:

Stadshuset ligger mycket gynnsamt mot sydväst. Läget ger 

optimala solförhållanden.

Eventuell ny byggnadsstruktur på tomten placeras bäst ett 

stycke från befintlig byggnad för att uppnå bästa 

solförhållande.

Topografi:

Tomten sluttar mot väster och höjdskillnaderna varierar från 

+3,5m i väster  till +7m i öster. De centrala delarna av tomten 

och parkeringen ligger på en relativt plan nivå. Den stora höjd 

skillnaden ligger i tomtgränsen i öster (från +7m till + 11m) 

med höjdpunkten i det nordvästra hörnet. Det här medför 

att när du kommer på Östra vägen och är vid korsningen 

med Kristian II väg så upplever man att stadshuset ligger i en 

svacka och är delvis dolt.

På den östra sidan av tomten finns tät vegetation mot Kristian 

II väg.

Grön- och vattenkontakten:

Stadshuset ligger placerat i ett grönområde med 

anslutning till Tegelbruksparken i öster via en gångtunnel 

(Tegelbrukstunneln).

Den nära kopplingen till Rönne Å i väster erbjuder goda 

möjligheter till fina utblickar och uteplatser.

Vind:

I Sverige är den förhärskande vindriktningen vanligen mellan 

syd och väst. På så sätt är stadshuset relativt vindutsatt men 

terrängen är kuperad på ett gynnsamt skyddande sätt.

En skyddad innergård uppstår naturligt.
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DIAGRAM/ANALYS

BARRIÄRER OCH STRÅK

Barriärer:

Tomten ligger inkilad mellan Rönne Å i väster och ett 

grönområde i form av sly och träd samt Kristian II väg i öster. 

Båda dessa barriärer utgör såväl avgränsningar som skydd. 

Tomten definieras av dessa tydliga naturliga riktlinjer i väster 

och öster. Insynen mot stadshuset försämras pga träden men 

bullernivån förbättras då de utgör ett skydd.

Huvudstråk:

De två huvudstråken, vägar utgörs av Kristian II:s väg i öster 

samt Östra vägen i norr.

Enligt trafikutredningen så är dessa vägar relativt högt 

belastade i intervall från 7.280 - 12.300 t/d (2017).

Stadsarkitekten gav också info på workshopen att de i en 

framtid ser en utveckling av Kristian den II:s väg utan 

mittrefug, med rondell och med gc-banor. 

GC-stråk:

GC-stråken är etablerade runt tomten. Stråket längs med 

Rönne Å används flitigt av både gående, cyklande och 

motionerande. Det är en del av ett större rekreationsstråk i 

staden. 

I cykelplanen redovisas förslag till ny cykelbana utmed 

Kristian II:s väg. Cykelbanan skulle kunna förläggas till 

västra delen av befintlig körbana. Detta bör vara möjligt med 

utgångs-punkt från de beräkningar som gjorts.

Buller:

Läget är mycket utsatt för buller både från Östra vägen i norr 

men framför allt Kristian II:s väg i öster, speciellt bullerutsatt 

är korsningen mellan dessa två vägar.

Denna bullersituation måste hanteras med skyddande 

byggnation och genomgående lägenheter med “tysta” sidor.
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DIAGRAM/ANALYS

KLIMATPÅVERKAN
ÖVERSVÄMNINGSRISK

Buffert:

Då det måste bli en ny detaljplan över kvarteret Rosen 1 så 

kommer frågan om översvämningsrisk bli aktuell (då den 

ligger precis intill Rönne å).

Diagrammet ovan illustrerar hur vattnet i värsta fall kan 

svämma över i stadshusets entréplan mot väster, något som 

måste undvikas.

FG på stadshusets bottenplan ligger på +4.11, hur kommer 

detta att påverka de olika alternativen och tankar kring den 

nya detaljplanen?

SMHI gjorde 2016-08-23 en “Detaljerad 
översvämningskartering längs Rönne å - uppdatering” 

(finns även med som bilaga) och det högra diagrammet på 

denna sida.

Vi frågade planarkitekt Joacim Dahlberg (bygglov Ängelholm)

hur de såg på bufferten kring Rönne Å och fick till svar:

“I översvämningskarteringen har olika tvärsektioner gjorts vilka 
finns längst bak i (SMHI) dokumentet. Gällande stadshuset så är 
det mest intressant att titta på nummer 13-16.
Aktuella tvärsektioner 

13: +4,01
14: +3,87
15: +3,83
16: +3,80

I liknande planärenden längs Rönne å har vi lagt på +0,3 meter 
högre än den beräknade vattennivån i syfte att skapa en marginal 
och buffert. En framtida planbestämmelse om färdigt golv med 
en buffert lär därför vara lämpligt även i detta fall. Om lokaler, 
källare eller liknande uppförs under denna nivå bör de utföras 
vattentäta. Vi försöker undvika att byggnader hamnar så pass 
lågt att det behövs vallar. Den slutgiltiga bedömningen angående 
översvämningsrisk görs inom ramen för själva planarbetet, men 
värdena ovan är något som vi kommer förhålla oss till i arbetet.”

Vi kan konstatera att tvärsektion 14 och 15 verkar ligga 

närmast stadshuset vilket med marginalen Joacim anger ger 

färdigt golv:

14: +3,87 + 0,3 = +4,17

15: +3,83 + 0,3 = +4,13

Stadshuset ligger som sagt på +4,11 i bv så det ligger med 

andra ord lågt i förhållande till riktlinjerna ovan. 

Joacims svar:

“Det är viktigt att komma ihåg att ställningstagandet om 
+0,30 meter som gjorts i tidigare planärenden är kopplat till 
nyproducerade bostäder vid Rönne å. Stadshuset är en befintlig 
byggnad och har därmed andra förutsättningar som man måste ta 
hänsyn till. I detta fall kan jag dessvärre inte ge er ett rakt besked 
om frågorna nedan. Ställningstaganden kring klimatpåverkan 
måste redas ut ordentligt i varje enskilt ärende som ni säkert 
förstår och detta kommer göras inom ramen för en framtida 
detaljplaneprocess.”

Slutsats:

Då det gäller bostäder, alternativ 2, så måste skyddsåtgärder 

göras för att undvika vatteninträngning.

I alternativ 1 och 3, där stadshuset är en publik lokal gäller 

inte dessa regler. Däremot måste man, som Joacim säger, 

ordentligt utreda ställningstaganden kring klimatpåverkan, då 

en ny detaljplan arbetas fram.

Karta med samtliga scenaries översvämningsytor från 

SMHI’s kartering.
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UTREDNINGAR/SUMMERING
Slutsatser/summering av de utredningar som Tyréns har tagit 

fram:

GEOTEKNIK

Jordlager
Jordlagren inom fastigheten Rosen 1 i centrala 

Ängelholm utgörs generellt av fyllning ovanpå sand som 

underlagras av lera till relativt stort djup. Fyllningen har 

en uppmätt mäktighet som varierar mellan 0,8 och 3,0 

m i utförda undersökningspunkter. Materialet utgörs 

främst av humusjord, lera, sand, tegel och gyttja. I en 

undersökningspunkt har slagg noterats. Sand återfinns under 

fyllningen och utgörs av siltig sand, siltig finsand, finsand 

och lerig sand. Mäktigheten är uppmätt till 0-2,7 m. I två 

undersökningspunkter nära Rönne å, väster om befintlig 

byggnad, har en något gyttjig siltig sand påträffats på 2 m 

djup under markytan. Lerans överyta påträffas på mellan 1,0 

och 4,0 m under markytan. Leran är siltig eller innehåller 

mycket tunna siltskikt. Leran har medel till hög odränerad 

skjuvhållfasthet med uppmätta värden på 40-130 kPa men 

i huvudsak varierar skjuvhållfastheten mellan 50 och 90 

kPa. Leran underlagras av förmodad fast morän. I tidigare 

utförda undersökningspunkter norr om Östra vägen har 

en något sandig grusig lermorän påträffats på 13,5 m djup 

under markytan. Enligt tidigare undersökning förväntas fast 

morän påträffas på 12-17 m djup under markytan i läge för 

befintlig byggnad. Enligt SGU:s jorddjupskarta är uppskattat 

djup till berg >50m. Den sedimentära berggrunden utgörs av 

sandsten.

Grundvattennivåer
Uppmätta grundvattennivåer i de östra och södra delarna 

inom fastigheten ligger mellan +3,4 och +5,6, vilket 

motsvarar 1,3–3,4 m under markytan. I röret närmast Rönne 

å har nivåer på +0,6 noterats, vilket motsvarar 3,4 m under 

markytan. Grundvattennivån i jordlager närmast ån kan 

förväntas följa variationerna avseende vattennivån som erhålls 

i Rönne å. 

Grundläggningsförhållanden och utredning 
av lägen för förankringsstag
De geotekniska förutsättningarna för grundläggning inom 

området är mindre goda då marken utgörs av okontrollerad 

fyllning och sand med ställvis låg lagringstäthet ovanpå lera 

till stort djup. Belastning i form av upplag av massor och 

ytlig grundläggning av konstruktioner kommer att generera 

sättningar i fyllningen och sanden inom hela fastigheten. 

Byggnation öster om befintlig byggnad bedöms som mer 

gynnsamt då en byggnation ej kommer att orsaka några 

stabilitetsproblem utmed Rönne å. Närmast Rönne å, väster 

om befintlig byggnad, måste en stabilitetsutredning utföras 

för att säkerställa stabiliteten i slänten innan marken här 

belastas. Vid byggnation på västra sidan om befintlig byggnad 

bör således grundläggning utföras på pålar med fribärande 

bottenplatta för att eventuellt undvika att tillskottslaster ska 

skapa stabilitetsproblem utmed Rönne å.

Grundläggning av byggnader såsom bostäder och 

verksamhetslokaler ska utföras på pålar för att undvika 

sättningsproblem. På östra sidan om befintlig byggnad 

bedöms mindre byggnader såsom skjul, förråd och carportar 

kunna grundläggas på lastspridande platta efter att fyllning 

utskiftats och ersatts med friktionsmaterial samt att 

byggnader som uppförs med 1 plan troligen kan grundläggas 

utan pålar men kan behöva kompensationsgrundläggas 

genom utskiftning av befintliga jordmassor till lättfyllning. 

Konstruktioner under mark såsom underjordiska garage ska 

utföras vattentäta då grundvattennivån ligger relativt ytligt. 

Befintlig byggnad är pålgrundlagd och försedd med 

förankringsstag. Då det råder osäkerhet om var 

förankringsstagen är placerade har en geofysisk undersökning 

utförts som visar på troliga lägen för plintar som stämmer 

relativt bra överens med den minnesbild som har delgetts 

projektet avseende plintarnas avstånd från befintligt hus. 

För att säkerställa stagens placering bör provgropar utföras 

för att verifiera förankringsstagens och dess plintars lägen. 

Nya konstruktioner får ej medföra påhängslaster på befintlig 

byggnads pålar utan att befintlig grundläggningskapacitet 

utreds av konstruktör. På östra sidan om befintlig byggnad 

får marken ovanför befintliga stag ej belastas utan här ska 

tillbyggnader grundläggas på pålar och med fribärande 

bottenplatta så att alla tillskottslaster förs ned under 

förankringsstagens nivå. Tillbyggnader får ej medföra 

schaktarbeten så att stagen och dess plintar friläggs, källarplan 

bör därmed undvikas att byggas intill befintlig byggnad.

Fortsatt utredningsbehov
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt 

kartlägga jordprofilen och jordlagrens tekniska egenskaper 

inom området. När byggnaders lägen och planerade laster är 

fastställda krävs kompletterande undersökningar i dess läge 

för att ta fram materialparametrar för grundläggning av varje 

specifikt objekt.

Följande undersökningar föreslås:

• Provgropar för att verifiera förankringsstagens och  

 dess plintars lägen.

• Fortsatta avläsningar i installerade grundvattenrör för  

 att kunna bestämma karakteristisk grundvattennivå  

 inom området.

• Miljöprovtagning för att undersöka om marken kring  

 undersökningspunkt T5 är förorenad.

• Avvägning av markytan nära Rönne å för att kunna  

 utföra stabilitetsberäkning.

• Kompletterande skruvprovtagning för att ta reda på  

 fyllningens mäktighet och innehåll i

 planerade byggnadslägen.

• Kompletterande CPT-sondering för att närmare   

 kunna beskriva fyllningens, sandens och

 lerans tekniska egenskaper.

• Hejarsondering för att ta reda på förväntade   

 pålstoppsnivåer. Alternativt att provpålning utförs  

 innan grundläggningsarbetena påbörjas.

TRAFIKBULLER

Trafikbullerberäkningar har gjorts för prognosår 2037 

för befintlig bebyggelse av Rosen 1 samt för de tre olika 

utredningsalternativen i uppdraget. Beräkningarna baserar 

sig på trafikflöden från Östra vägen, Kristian II:s väg och 

Östergatan.

Resultaten i utredningen förhåller sig till riktvärden i 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse (SFS 

2015:216). Där gäller att grundkravet för dygnsekvivalent 

trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA utanför 

fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället Leq 

65 dBA. Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av 

rummen lokaliseras mot sida med högst Leq 55 dBA/Lmax 

70 dBA. På uteplats gäller Leq 50 dBA/Lmax 70 dBA. 

För kontor finns inga riktvärden för fasad, varför det i 

alternativen där stadshuset ska fungera som detta enbart 

gäller att uppfylla krav för inomhusnivåer. Vilka nivåer 

detta är bestäms utefter vald ljudklass på byggnaden vid 

projekteringen.

På befintligt stadshus uppfylls trafikbullerförordningens 

riktvärde Leq 60 dBA på alla fasader i alla tre 

utredningsalternativ och kan således bebyggas med valfri 

planlösning om bostäder förläggas i byggnaden. 

På ny bebyggelse är ljudnivåerna ut mot väg höga och 

överskrider 60 dBA i alla tre utredningsalternativ. Genom 

att planera bostäderna i denna byggnad genomgående med 

minst hälften av rummen mot sida (in mot planområdet) 

som uppfyller Leq 55 dBA/Lmax 70 dBA kan riktvärdena i 

trafikbullerförordningen uppfyllas. Det är också möjligt att 

bygga små lägenheter, högst 35 kvm, mot väg, då det för dessa 

istället gäller att Leq 65 dBA inte bör överskridas utanför 

fasad.

Genom att lokalisera uteplatser på ytor som vetter in mot 

planområdet eller mot Rönne å kan varje byggnad få en 

uteplats där riktvärdet Leq 50 dBA/Lmax 70 dBA innehålls 

med god marginal utan bullerdämpande avskärmning. Detta 

gäller för alla utredningsalternativ. 

Enligt beräkningarna är det således möjligt att bebygga 

fastigheten Rosen 1 enligt alla utredningsalternativ förutsatt 

att man använder kompensationsåtgärder för nybyggnationen 

enligt ovan.

TRAFIK OCH PARKERING

Trafikutredningens syfte är att redogöra för det 

parkeringsbehov som de tre utredningsalternativen ska möta, 

samt att kartlägga de trafikala konsekvenserna av förslagen 

med fokus på det omkringliggande gatunätet.

Flöden

Trafikflödena på gatorna i anslutning till planområdet 

uppskattas till: Östra vägen, väst om Kristian II:s väg 8000 fd/

vardagsdygn, Kristian II:s väg, norr om Östra vägen 16 300 

fd/d och   Kristian II:s väg, söder om Östra vägen 9000 fd/d 

med mellan 5–7 % tung trafik. Trafikmängderna bedöms öka 

till prognosår 2037 till 11 600 fd/d på Östra vägen, väst om 

Kristian II:s väg, 18 400 fd/d på Kristian II:s väg, norr om 

Östra vägen samt till 11 200 fd/d på Kristian II:s väg, söder 

om Östra vägen. Planområdet bedöms idag alstra knappt 500 

fordonsrörelser under vardagsdygnet. I samtliga tre alternativ 

beräknas trafikalstringen från planområdet att vara snarlik 

eller lägre än idag.

Parkeringsbehov

Bruttobehovet av bilparkeringsplatser inom planområdet 

för respektive alternativ, beräknat utifrån gällande 

parkeringsnorm är i alternativ ett 136 platser, i alternativ två 

139 bilparkeringsplatser och i alternativ tre 174 platser.

Bilparkeringsbehovet kan minskas genom åtgärder som 

minskar efterfrågan på bilparkeringsplatser. Exempel på 

sådana åtgärder är samnyttjande, cykelåtgärder och bilpool. 

Samnyttjande innebär att en bilplats kan nyttjas av flera olika 

bilister om anspråken på platsen sker vid olika tidpunkter. 

Detta beror på att olika typer av verksamheter har olika 

parkeringsbehov över dygnet och därför kan samsas om vissa 

parkeringsplatser.

Trots den goda potentialen för samnyttjande som finns inom 

planområdet tillåter Ängelholms kommuns parkeringsnorm 

endast en reduktion av parkeringsplatserna med 10 % genom 

samnyttjande. Utöver samnyttjande kan bilparkeringsbehovet 

sänkas med ytterligare 10 % genom diverse cykelåtgärder. 

Även bilpool är ett alternativ för att reducera med ytterligare 

5 %, men detta ses inte som ett alternativ inom projektet med 

hänsyn till de ekonomiska aspekterna.

Nedan redovisas bilparkeringsbehovet vid en reduktion 

på 10 % respektive 20 %. I projektet läggs det till grund 

att bilparkeringsbehovet kan reduceras med 20 %. Detta 

förutsätter dock att minst tre av cykelåtgärderna som är 

listade i Ängelholms kommuns parkeringsnorm genomförs.

Nedan redovisas behovet av antalet cykelplatser inom 

planområdet för respektive alternativ, beräknat utifrån 

gällande parkeringsnorm. För att cykel ska upplevas 

som ett attraktivt färdmedelsval är det viktigt att goda 

cykelparkeringsmöjligheter erbjuds

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgänglighet med närhet till både 

kollektivtrafik (buss) och ett väl utbyggt gång- och cykelnät. 

Närmsta busshållplats är Stortorget som trafikeras av ca 

310 bussar under vardagsdygnet. En dubbelsidig gång- och 

cykelbana finns längs Östra vägen förbi planområdet samt att 

en gång- och cykelväg finns längs ån, väster om planområdet. 

I dagsläget saknas dock en gång- och cykelväg längs Kristian 

II:s väg.
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UTREDNINGAR/SUMMERING
Trafiksäkerhet

Det finns inga uppenbara trafiksäkerhetsproblem i dagsläget 

i de punkter där oskyddade trafikanter passerar vägnätet vid 

planområdet. Med ökad trafik till år 2037 enligt kommunens 

prognos ökar risken för olyckor något, men bedöms inte 

heller framöver utgöra något egentligt problem. Punkter 

där oskyddade trafikanter korsar gator behöver dock 

hastighetssäkras.

I samtliga tre utredningsalternativ förutsätts en ombyggnad 

av Kristian II:s väg som innebär att vägen smalnar av från 4 

till 2 körfält på sträckan söder om Östra vägen, att cykelbana 

anläggs utmed gatan samt att dagens signalreglerade korsning 

Östra vägen/Kristian II:s väg ersätts med en cirkulationsplats. 

Utredningen av en ny utformning av Kristian II:s väg ligger 

utanför detta projekt, men i utredningen ges ett exempel på 

hur en framtida ombyggnad av korsning Östra vägen/Kristian 

II:s väg skulle kunna se ut. I nuläget finns inga konkreta 

planer på att bygga om Kristian II:s väg varför idéerna som 

föreslås innanför detta projekt endast är tidiga förslag. Innan 

en ombyggnad av Kristian II:s väg aktualiseras bör därför mer 

djupgående utredningar genomföras för att finna den bästa 

trafiklösningen för Kristian II:s väg och korsningen Östra 

vägen/Kristian II:s väg.

I det fortsatta arbetet är det angeläget att goda förutsättningar 

för fotgängare och cyklister skapas, såväl inom som i 

anslutning till området. 

MARKNADSANALYS

Sammanfattning marknadsanalys bostäder 
och lokaler
Läget i kv Rosen är centralt med bra kommunikationer. 

Ängelholm som ort har överlag ett bra geografiskt 

läge i regionen - och nationellt - med goda 

kommunikationsmöjligheter för både företag och boende i 

kommunen. Utvecklingen i kommunen bedöms som gynnsam 

bland företagande, särskilt för mindre företag. 

Målgrupp bostäder

Tyréns ser att det finns tre huvudsakliga målgrupper som 

bostäder i detta läge bör rikta in sig på: 

• Par utan barn

• Par med utflyttade barn

• Aktiva äldre

Bostadsrätter
• Bostadspriserna har ökat mycket de senaste åren

• Tvåor och treor är de som betingar högst pris per  

 kvadratmeter (BRF) och även de storlekar som varit  

 vanligast på marknaden vilket tyder på en stark   

 efterfråga på dessa.

• I det aktuella läget, som till stor del består av   

 nybyggda bostäder är priset runt 25 000 kr/kvm

• I  området bor mest äldre idag 

• Tyréns har granskat två nyproduktionsprojekt på   

 andrahandsmarknaden, Thulins trädgårdar och   

 Rönne brygga. Dessa visade sig sälja till högre priser  

 än vad andra lägenheter gör, vilket talar väl   

 för nyproducerade bostadsrätter.

• Tyréns föreslår att tvåor och treor prioriteras samt 

 ett antal fyror till sekundära målgruppen. Ettor kan  

 förekomma som utfyllnad, någon femma (kanske i  

 etage) kan locka enstaka köpare.

• Tyréns föreslår priser på knappt 40 000 kr/kvm,   

 men priserna bör varieras med våningsplan   

 och utifrån lägenhetsspecifika bostadskvalitéer. 

Hyresrätter
• Hyrorna varierar mellan 1000-1500 kr/kvm/år idag

• Läget avgör kötiden – de centrala projekten har   

 generellt längst kötid. Nyproduktion har högst hyror  

 och ingen kö.

• För att få motsvarande intäkt från hyresrätter som för  

 bostadsrätter skulle det krävas en hyra på uppåt 2 000  

 kr/kvm/år, vilket inte bedöms som rimligt jämfört  

 med vad hyrorna ligger på idag.

• Att bygga hyresrätter motiveras således endast utifrån  

 icke-ekonomiska syften.

Lokaler
• Idag saknas en publik plats i Ängelholm med klustrat  

 innehåll inom kultur och utbildning. Kan den   

 befintliga byggnaden inrymma sådana verksamheter  

 borde det vara förstahandsvalet av målgrupp jämfört  

 med mer icke-publika kontorsytor/-hotell. 

• I kv Rosen finns möjlighet att utforma ett unikt   

 kontorsprojekt i en småskalig miljö med historisk   

 prägel – Ängelholms fd stadshus. Rimliga hyresnivåer  

 kontors-/utbildningslokaler skulle kunna vara ca  

 1100 kr/kvm. Bostäder är dock ett mer ekonomiskt  

 lönsamt alternativ om inte andra värden vägs in.

• Flera projekt planeras på orten med liknande innehåll  

     bl a utveckling av Arenastaden och Kv Strutsen, med 

     blandat innehåll som kommer att konkurrera med 

     tjänsteföretag och utbildning som hyresgäster.

Målgrupper lokaler 
Hyresgäster och verksamheter som utnyttjar f d stadshusets 

publika läge. Ett vardagsrum för amatörer men också för 

den professionella kulturutövaren boende i Ängelholm samt 

besökare utifrån. Målgruppen värdesätter de unika värdena 

bestående av närheten till Rönne å och promenadavstånd 

till centrum samt mycket god tillgänglighet med bil och 

kollektivtrafik. Möjlig målgrupp är även mindre tjänsteföretag 

som söker mindre lokaler, t ex kontorshotell med flexibla ytor 

och flexibla hyreskontakt. Dessa hyresgäster söker centralt 

läge med god tillgänglighet. 

KALKYL

Sammanfattning kalkyl
Kalkylnivå
Kalkyluppdragen klassificeras, grovt, i en av följande tre 

kalkylnivåer:

• En kostnadsuppskattning - Utförs på övergripande   

 projektinformation vad avser mängder och kvaliteter.  

 Den projektspecifika informationen kompletteras   

 med erfarenhetsdata från liknande projekt.

• En kostnadsbedömning - Utförs på preciserad   

 projektinformation vad avser kostnadsbetydande   

 byggnadsdelar, exempelvis mängd och    

 kvalitet på ytterväggar, stomme och liknande. Den  

 projektspecifika informationen kompletteras med  

 erfarenhetsdata från liknande projekt.

• En kostnadsberäkning - Utförs på detaljerad   

 projektinformation av typen system- och/eller   

 bygghandling.

Inom detta uppdraget har vi tagit fram en 

kostnadsuppskattning.

I uppskattningen redovisas kostnaderna för tre olika 

alternativa lösningar för hur fastigheten kan exploateras.

Förutsättningar och avgränsningar 
för kalkylen

Ingående kostnader är 

Entreprenadkostnader avseende:

• Hus/bygg

• Mark

• VVS

• El 

• Styr, övervakning

• Transport

• Tillkommande kostnader under byggskedet

I entreprenadkostnaderna ingår även 

projekteringskostnader för detalj-projektering samt 

entreprenörsarvode och arbetsplatsomkostnader.

Ej ingående kostnader är

Byggherrekostnader:

• Interntid för kommunens personal i projekten

• Exploateringskostnader

• Konstnärlig utsmyckning

• Miljöcertifieringskostnader 

Entreprenadkostnader avseende:

• Verksamhetsspecifik inredning, utrustning

• Arkeologiska arbeten

Övriga kostnader:

• Mervärdeskatt

• Kostnader för provisoriska evakueringslokaler 

(Dessa redovisas separat, då de eventuellt inte 

kommer att behöva användas och då omfattningen 

är allt för oklar avseende tid.)

Kostnadsläge

Kostnadsläge för kalkylen är maj 2018.

STÄLLNINGSTAGANDE  OM-/
NYBYGGNAD

Tengboms ställningstagande utifrån förutsättningar, analyser 

och Tyréns utredningar.

För befintlig bebyggelse är byggnadens långsträckta form och 

låga våningshöjd två utmaningar som begränsar byggnadens 

användning och ny disposition. Byggnadens konstruktion har 

också påverkat våra val av att anpassa byggnaden till en ny 

funktion.

För ny bebyggelse i form av bostäder har utgångspunkten 

varit att ta tillvara platsens möjlighet till en gård i fint solläge, 

hantera byggnadens volym och utbredning i relation till 

omgivande bebyggelse och stadshuset höjd och form. Då den 

obebyggda delen av fastigheten är ut mot omgivande gator 

har trafikbullerpåverkan också styrt byggnadens placering och 

form. De omgivande gatorna ligger också högre än befintlig 

anslutande mark på fastigheten, vilket också har påverkat 

utformningen.

Gemensamt för situationsplanerna
Den föreslagna bebyggelsen ramar in gården och ger den 

ett bullerskyddat läge. För att ta till vara på topografin har 

gården utformats i gradänger med terrasser som ger kvalité. 

Terrasserna innehåller olika funktioner som till exempel lek 

och sittmöjligheter. Intill den nya byggnaden finns privata 

uteplatser mot sydväst och nedanför slänten generösa 

gemensamma ytor. 

Det finns två passager från gatunivån genom den nya 

byggnaden för att kunna ta sig ut till den gemensamma 

gården. I övrigt kopplar nya gc-vägar till befintliga stråk. En 

damm föreslås ta hand om dagvattnet och bidrar med ett 

värde till gården. Dammen utformas i samma runda form som 

den nya byggnaden. För att främja cykel som transportmedel 

placeras cykelparkeringar strategiskt nära entréerna i samtliga 

alternativ. 

Ny bostadsbebyggelse placeras i anslutning till gatorna med 

en förgårdsmark på 1,5-2 meter. Därmed kan trafik till 

bebyggelsen i form av angöring, lasttrafik och sophämtning 

hanteras mot gatan och vi kan minska trafiken inne på gården 

till förmån för en bilfri bostadsgård.
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FOTON

EXTERIÖR

Byggnadsantikvariska aspekter 

Vi rådfrågade Erik Wikerstål (slotts- och domkyrkoarkitekt) 

hur han såg på Ängelholm stadshus antikvariska värde.

Erik hade haft Sten Samuelsson som lärare på arkitekt skolan 

och har stor respekt för honom och hans arbete.

Ängelholms stadshus har ingen antikvarisk klassning, men 

det finns restriktioner i vårt uppdrag i hur vi kan hantera 

byggnaden.

Vi har fått som riktlinje att ”stadshusets nuvarande exteriöra 

utformning ska i huvudsak bevaras”.

Erik anser att vi kan addera nya franska balkonger i det 

alternativet då det ska bli bostäder i stadshuset. Vi anser också 

att det är en framkomlig väg och har nu arbetat in franska 

balkonger både mot öster och väster.

När det gäller alternativet då vi ska lägga till en addition 

till stadshuset med en kompletterande byggnadskropp, så 

hittade Erik en relevant referens i statens museum för konst 

i Köpenhamn. En inspirerande referens som vi har haft med 

oss i skiss processen.

Vi diskuterade även den övergripande situationsplanen med 

Erik, hur man bäst skulle utforma de nya bostädernas form i 

relation till stadshuset.



 2018-06-15      EXPLOATERINGSUTREDNING  ÄNGELHOLMS STADSHUS version 2 16

FOTON

INTERIÖR STATUS

Ängelholms stadshus stod klart 1975. I stort så har byggnaden 

sitt ursprungliga utförande. Ombyggnader har skett genom 

åren i receptionen, utbyte av fönster mm. 

Byggnaden har till stora delar orörd prestanda från 1975 

gällande energi, utformning, installationsteknik mm. 

Gällande ventilationen så uppfyller byggnaden knappt 

idag kraven. Bygglovsenheten har redan drivit tillsyn med 

byggsanktionsavgift mot kommunen när OVK visade att 

minimikrav inte uppfylldes.

På några ställen i fastigheten kan man känna en tydlig 

mögeldoft.

I dagens skick så har stadshuset problem att leva upp till 

gällande regler och samhällskrav. 

Arbetsmiljöaspekterna måste beaktas i det framtida arbetet.
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ALTERNATIV 1

STADSHUSET
Utifrån byggnadens förutsättningar och slutsatserna från 

marknadsanalyserna så har vi tillsammans med Tyréns gjort 

den bedömningen att stadshuset kan inrymma utbildning 

(med vissa restriktioner) och kontor/företagshotell.

Det centrala läget, den publika karaktären som stadshuset 

har i staden gör att byggnaden med fördel kan inrymma 

utbildning/konferens och matsal i bottenvåning och 

entrévåning. Vi föreslår en samlokalisering av (med möjlighet 

att samnyttja) Komvux,  SFI och Språkenheten. De är 

avskilda men sitter i samma byggnad. Deras behov idag får 

plats på bottenvåningen och entrévåningen, med möjlighet 

att expandera högre upp i huset. Vi har ritat på klassrum 

med max 16 elever (med möjlighet att öppna upp mellan 

klassrummen) pga den låga våningshöjden. I bottenvåningen 

tar vi upp bjälklag som medger ett större konferensrum/aula.

På våning tre och fyra placeras företagshotell, enklare HUBar, 

mindre enheter som max tar 16 personer. Vi har tittat på ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt.

En ny entré vid det södra trapphuset (med en ny hiss) gör att 

flexibiliteten och uthyrbarheten ökar.

Att lägga musikskola i stadshuset ser vi som en tekniskt svår 

lösning, komplicerat att lösa de akustiska kraven.

Att ha föreningslokaler i stadshuset känns också olämpligt då 

det ger låga intäkter och som har en ganska låg nyttjandegrad.

DE NYA BOSTÄDERNA
Föreslagen ny bebyggelse mot gatorna är lika alternativ två, se 

vidare beskrivning på sidorna 22. Totalt rymmer alternativ ett 

92 lägenheter fördelat på 11 ettor, 22 tvåor och 59 treor.

SITUATIONSPLANEN
I alternativ ett används stadshuset för utbildning och kontor i 

kommunal regi. De många cykelplatser som behövs placeras 

lättillgängligt nära entréerna längs med huskroppens fasad. 

På andra sidan gården, mot den nya bebyggelsen, sträcker sig 

en gc-väg i släntens nederkant och följer den nya byggnadens 

form. Detta gör att innergården får en så stor samlad yta 

som möjligt. För de som kommer till kvarteret med bil 

finns en avlämningsplats med korttidsparkering och en 

besöksparkering i nära anslutning till entrén, samt infart till 

garage.

Situationsplan skala 1:1000
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ALTERNATIV 1

Utsnitt de nya bostäderna skala 1:200

Sektion skala 1:500

Plan 100 bef stadshus

Utbildning, konferens, servering, förråd

Plan 200 bef stadshus

Utbildning

Plan 300 bef stadshus

Företagshotell, kontor

Plan 400 bef stadshus

Företagshotell, kontor

Medium fokus

Låg fokus

Aktiv del, möten

Låg fokus

Medium fokusLåg fokus
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ALTERNATIV 1

3D BILDER

vy från Östra vägen mot öster

fågelvy från sydost
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ALTERNATIV 1

INSPIRATION
AKTIVITETSBASERAT KONTOR DE NYA BOSTÄDERNA
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ALTERNATIV 1

KALKYL OCH TIDPLAN

Kostnadssammanställning Alternativ 1

Administration, byggherre, egna kostnader 13 036 000

Initiering och projektering 14 215 000

Summa direkta byggherrekostnader 27 251 000

Riskreserv 21 600 000

Oförutsett 12 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 600 000

Entreprenadkostnad 229 407 000

SUMMA 290 258 000

Indexökning bedömd 29 025 800

SUMMA inkl index 319 283 800

Byggherrekostnader Alternativ 1

Interntid 0

Försäljningskostnader 1 000 000

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 7 036 000

Övriga byggherrekostnader 5 000 000

Administration, byggherre, egna kostnader 13 036 000

Riskreserv 21 600 000

Oförutsett 12 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 600 000

Initiering och projektering 14 215 000

Initiering och projektering 14 215 000

SUMMA 60 851 000

 
Entreprenadkostnader Alternativ 1

Markarbeten 17 285 000

Byggarbeten 141 926 000

Elarbeten 21 676 000

VS-arbeten 20 893 000

Vent-arbeten 13 125 000

SRÖ 6 402 000

Hiss-arbeten 8 100 000

SUMMA 229 407 000

Kostnadssammanställning Alternativ 1 Ängelholms kn:s projektkostnader

Administration, byggherre, egna kostnader 4 868 000

Initiering och projektering 5 850 000

Summa direkta byggherrekostnader 10 718 000

Riskreserv 12 000 000

Oförutsett 8 000 000

Summa reserver och oförutsett 20 000 000

Entreprenadkostnader 70 585 000

SUMMA 101 303 000

Indexökning bedömd 10 130 300

SUMMA inkl index 111 433 300

Byggherrekostnader Alternativ 1 Ängelholms kn:s projektkostnader

Interntid 0

Försäljningskostnader 0

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 1 568 000

Övriga byggherrekostnader 3 300 000

Administration, byggherre, egna kostnader 4 868 000

Riskreserv 12 000 000

Oförutsett 8 000 000

Summa reserver och oförutsett 20 000 000

Initiering och projektering 5 850 000

Initiering och projektering 5 850 000

SUMMA 30 718 000

Entreprenadkostnader Alternativ 1 Ängelholms kn:s projektkostnader

Markarbeten 4 940 000

Byggarbeten 27 640 000

Elarbeten 12 298 000

VS-arbeten 11 400 000

Vent-arbeten 9 405 000

SRÖ 3 202 000

Hiss-arbeten 1 700 000

SUMMA 70 585 000
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ALTERNATIV 2

BOSTÄDERNA
För att utveckla stadshuset till bostäder föreslås sex nya 

trapphus och en del öppningar mellan våningsplanen för 

att utforma etagelägenheter i nedersta planet mot ån. Det 

gamla befintliga trapphuset med spiraltrappa och entréportal 

rivs. Tonvikten i förslaget är på tvåor och treor då det är 

den storlek som efterfrågas enligt marknadsanalysen. Mot 

gavlarna kan unika lägenheter med ett avsmalnande rum 

erhållas med en mer öppen planlösning. Ombyggnaden 

av stadshuset rymmer 45 lägenheter. Utöver bostäderna 

föreslås en gemensamhetslokal mot ån i den nedersta planet. 

Stadshuset har en souterrängdel som saknar dagsljus och där 

kan cykelförråd, lägenhetsförråd och teknikrum inrymmas. 

Fokus i utformningen av de nya bostäderna har lagts vid att 

hitta en form som ger ljudskydd, hanterar nivåskillnaderna 

och samspelar med stadshuset och kringliggande bebyggelse. 

Att bygga en traditionell kvartersstad har inte ansetts lämpligt 

och punkthus ger inte tillräckligt bra utformning med 

hänsyn till trafikbullerfrågan. De föreslagna nya bostäderna 

utformas som en långsträckt byggnad som liksom stadshuset 

böjs på mitten för att följa gatans sträckningar och anspela 

på stadshusets form. Byggnaden trappas upp mot mitten 

från tre till fem våningar mot gatan. Genom att byggnaden 

läggs i souterräng mot gården kommer huset från gårdssidan 

uppfattas som fyra till sex våningar. För att helt tillgodose 

behovet av tysta rum behöver dock lägenheterna som vetter 

mot gatan göras genomgående mot gård. Liksom i stadshuset 

föreslås i huvudsak tvåor och treor och totalt rymmer den nya 

byggnaden 92 lägenheter. Vid varje trapphus och våningsplan 

nås tre lägenheter: två treor som är genomgående mot 

gård och en mindre lägenhet; etta eller tvåa. Mot gården i 

souterräng möjliggörs åtta lägenheter tvåor och treor som 

är enkelsidiga mot gården. De får ett helt ljudskyddat läge 

och en egen terrass/uteplats mot gården. Detta ser vi som 

en attraktiv lösning för till exempel äldre som flyttar från 

villan och ändå vill ha möjlighet till en större uteyta. Dessa 

lägenheter är också attraktiva för gruppen par utan barn och 

par med utflugna barn. Totalt rymmer alternativ två 137 

lägenheter fördelat på 11 ettor, 38 tvåor, 83 treor och 5 fyror.

Souterrängplanen rymmer garage för cirka 90 

bilparkeringsplatser på det nedersta planet. Därutöver ryms 

cirka 200 cykelparkeringsplatser, soprum, undercentraler, 

elcentraler och lägenhetsförråd i souterrängplanet.

SITUATIONSPLAN
I alternativ 2 byggs stadshuset om till bostäder och får därför 

fler entréer som förses med cykelparkering i nära anslutning. 

För att kunna angöra bostäderna och för att sopbil ska kunna 

komma till dess miljöhus finns en vändplats i kvarterets södra 

del. Bostäderna i det gamla stadshuset får nya uteplatser 

i sydväst med utsikt mot dammen och ån. En samlad 

besöksparkering finns placerad nära till kvarterets entré och 

här kan man även nå garaget. Situationsplan skala 1:1000
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ALTERNATIV 2

Utsnitt de nya bostäderna 
skala 1:200

Sektion skala 1:500

Utsnitt bostäderna i fd stadshus
skala 1:200

Plan 100 bef stadshus

Bostäder, förråd

Plan 200 bef stadshus

Bostäder

Plan 300-400 bef stadshus

Bostäder
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ALTERNATIV 2

FASADUTSNITT 
NYA FRANSKA BALKONGER

Med hänsyn till fasadens form så föreslås franska balkonger 

som inte påverkar helhetsupplevelsen av volymen. 

Lägenheternas utformning tar hänsyn till byggnadens 

fönstersättning och mot ån föreslås lägenheter i två plan vid 

de dubbelhöga valven.
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ALTERNATIV 2

3D BILDER

vy från Östra vägen mot öster

fågelvy från sydost
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ALTERNATIV 2

INSPIRATION DE NYA BOSTÄDERNA
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ALTERNATIV 2

KALKYL OCH TIDPLAN

Kostnadssammanställning Alternativ 2

Administration, byggherre, egna kostnader 11 032 000

Initiering och projektering 10 150 000

Summa direkta byggherrekostnader 21 182 000

Riskreserv 25 000 000

Oförutsett 12 000 000

Summa oförutsett 37 000 000

Entreprenadkostnad 239 370 000

SUMMA 297 552 000

Indexökning bedömd 29 755 200

SUMMA inkl index 327 307 200

Byggherrekostnader Alternativ 2

Interntid 0

Försäljningskostnader 1 500 000

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 5 532 000

Övriga byggherrekostnader 4 000 000

Administration, byggherre, egna kostnader 11 032 000

Riskreserv 25 000 000

Oförutsett 12 000 000

Summa reserver och oförutsett 37 000 000

Initiering och projektering 10 150 000

Initiering och projektering 10 150 000

SUMMA 58 182 000

Entreprenadkostnader Alternativ 2

Markarbeten 18 092 000

Byggarbeten 162 015 000

Elarbeten 16 700 000

VS-arbeten 18 043 000

Vent-arbeten 9 420 000

SRÖ 4 700 000

Hiss-arbeten 10 400 000

SUMMA 239 370 000

Kostnadssammanställning Alternativ 2 Ängelholms kn:s projektkostnader

Administration, byggherre, egna kostnader 1 600 000

Initiering och projektering 1 150 000

Summa direkta byggherrekostnader 2 750 000

Riskreserv 3 400 000

Oförutsett 2 000 000

Summa reserver och oförutsett 5 400 000

Entreprenadkostnader 0

SUMMA 8 150 000

Indexökning bedömd 815 000

SUMMA inkl index 8 965 000

Byggherrekostnader Alternativ 2 Ängelholms kn:s projektkostnader

Interntid 0

Försäljningskostnader 0

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 100 000

Övriga byggherrekostnader 1 500 000

Administration, byggherre, egna kostnader 1 600 000

Riskreserv 3 400 000

Oförutsett 2 000 000

Summa reserver och oförutsett 5 400 000

Initiering och projektering 1 150 000

Initiering och projektering 1 150 000

SUMMA 8 150 000
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ALTERNATIV 3

STADSHUSET
I detta alternativ skall det befintliga stadshuset rustas upp och 

en kompletterande del adderas till stadshuset. Med tanke på 

de långa korridorerna i det befintliga långsmala stadshuset 

så har vi valt att addera en byggnad som ansluter till de två 

trapphusen för att förbättra logistiken. Utformningsmässigt 

så har vi sneglat på statens museum för konst i Köpenhamn, 

en robust moden tillbyggnad som med en sammanlänkande 

inglasad gård välkomnar besökaren. Vi har ritat den 

nya kontorsdelen och det befintliga stadshuset med 

utgångspunkten att det är ett aktivitetsbaserat kontor. På vissa 

strategiska ställen mellan bottenvåningen och entrévåningen 

så har vi tagit bort delar av bjälklaget för att ge en känsla av 

rymd. På avstämningsmöte med uppdragsgivaren 2018-02-

13 reviderades den efterfrågade tillbyggnaden till att omfatta 

en volym som tillsammans med befintligt hus skulle rymma 

350 anställda. Den bedömda volymen har en total yta på 

7000 kvm BTA (befintligt plus nytt). Det befintliga stadshuset 

bedömdes kunna disponeras med en yta på 21-22 kvm per 

person och tillbyggnaden på cirka 17-18 kvm per person.

DE NYA BOSTÄDERNA
Utformningen av bostäderna i alternativ tre följer samma 

principer som övriga alternativ, men med tanke på 

tillbyggnaden av stadshuset kan inte antal bostäder föreslås i 

samma omfattning som i de andra alternativen. Ytan räcker 

helt enkelt inte till för utemiljö, nya byggnader och parkering 

till fastigheten. Föreslagen ny byggnad får ett trapphus 

mindre och byggnaden sträcker därmed inte ut sig lika långt 

utmed Östra vägen. På så vis kan också den nya entrén och 

tillbyggnaden till stadshuset få en starkare visuell kontakt med 

Östra vägen. Totalt rymmer förslaget 75 lägenheter fördelat på 

10 ettor, 17 tvåor och 48 treor och 76 bilparkeringsplatser.

I alla alternativen föreslås en utökning av fastigheten på cirka 

500 kvm företrädesvis mot Kristian den II:s väg. En viss 

minskning av fastigheten mot Östra vägen och mot söder 

föreslås. 

SITUATIONSPLAN
I alternativ 3 delas den nya bebyggelsen upp i en offentlig del 

och en mer privat bostadsdel. Uppdraget har varit att i första 

hand tillgodose utrymme för tillbyggnaden av stadshuset 

och utbyggnad av bostäder i en mindre omfattning. En 

större offentlig byggnad kräver fler parkeringsplatser än ovan 

nämnda alternativ. För de som kommer till kvarteret i bil finns 

en avlämningsplats med korttidsparkering i nära anslutning 

till entrén. I det här alternativet föreslås tre besöksparkeringar, 

alla i nära anslutning till en entré. Gården delas av en väg 

för att ge bostadsgården en avgränsning mot den offentliga 

byggnadens utemiljö, samt för att nå personalparkeringen 

i söder. En offentlig uteplats placeras vid stadshusets södra 

entré. Situationsplan skala 1:1000
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ALTERNATIV 3

Sektion skala 1:500

Plan 100 befintligt stadshus

Plan 200 nytt och befintlig stadshus

Plan 500 nytt och befintlig stadshus

Plan 500 nytt och befintlig stadshus
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ALTERNATIV 3

3D BILDER

Vy från Östra vägen mot öster

fågelvy från sydost
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ALTERNATIV 3

INSPIRATION DET NYA STADSHUSET
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ALTERNATIV 3

KALKYL OCH TIDPLAN

Kostnadssammanställning Alternativ 3 Ängelholms kn:s projektkostnader

Administration, byggherre, egna kostnader 8 345 000

Initiering och projektering 12 950 000

Summa direkta byggherrekostnader 21 295 000

Riskreserv 22 000 000

Oförutsett 11 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 000 000

Entreprenadkostnader 131 581 000

SUMMA 185 876 000

Indexökning bedömd 18 587 600

SUMMA inkl index 204 463 600

Byggherrekostnader Alternativ 3 Ängelholms kn:s projektkostnader

Interntid 0

Försäljningskostnader 0

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 2 645 000

Övriga byggherrekostnader 5 700 000

Administration, byggherre, egna kostnader 8 345 000

Riskreserv 22 000 000

Oförutsett 11 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 000 000

Initiering och projektering 12 950 000

Initiering och projektering 12 950 000

SUMMA 54 295 000

Entreprenadkostnader Alternativ 3 Ängelholms kn:s projektkostnader

Markarbeten 6 667 000

Byggarbeten 63 042 000

Elarbeten 19 476 000

VS-arbeten 22 369 000

Vent-arbeten 12 526 000

SRÖ 4 529 000

Hiss-arbeten 2 972 000

SUMMA 131 581 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Beslut vägval

Förhandling köpeavtal
Köpeavtal

Markanvisning 
Detaljplan

Bygglovshandling

beroende  mellan aktiviteter

Samrådshandling måste finnas framme som 
underlag till förhandling om exploateringsavtal och 
exploateringsavtalet tecknas innan detaljplanen 
antas. 

2024 2025

Fastighetsbildning

Bygglov

Byggstart/byggnation

Bygglovshandling
Bygglov

Upphandling

Byggstart/byggnation nybyggnad
Byggstart/byggnation ombyggnad

Upphandling
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Kostnadssammanställning Alternativ 3

Administration, byggherre, egna kostnader 15 074 000

Initiering och projektering 19 128 000

Summa direkta byggherrekostnader 34 202 000

Riskreserv 30 000 000

Oförutsett 15 000 000

Summa oförutsett 45 000 000

Entreprenadkostnad 265 891 000

SUMMA 345 093 000

Indexökning bedömd 34 509 300

SUMMA inkl index 379 602 300

Byggherrekostnader Alternativ 3

Interntid 0

Försäljningskostnader 1 000 000

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 7 074 000

Övriga byggherrekostnader 7 000 000

Administration, byggherre, egna kostnader 15 074 000

Riskreserv 30 000 000

Oförutsett 15 000 000

Summa reserver och oförutsett 45 000 000

Initiering och projektering 19 128 000

Initiering och projektering 19 128 000

SUMMA 79 202 000

Entreprenadkostnader Alternativ 3

Markarbeten 15 695 000

Byggarbeten 158 102 000

Elarbeten 29 700 000

VS-arbeten 37 389 000

Vent-arbeten 14 618 000

SRÖ 5 099 000

Hiss-arbeten 5 288 000

SUMMA 265 891 000
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ALTERNATIV 3

EVAKUERINGSKOSTNADER

 
Evakueringskostnader paviljonger 6000m2 under 36 månader 
 
Administration, myndighetsavgifter, besiktning     500 000 
  
Initiering och projekteringskostnader    1 000 000 
 
Markarbeten         570 000 
 
Etablerings- och avetableringskostnader  12 000 000 
 
Flyttkostnader för en flytt (en riktning)       400 000 
 
SUMMA    14 470 000 
 
Hyra 36 månader 6000m2 Paviljong  31 212 000 
 
SUMMA    45 682 000 
 
Vid hyra 24 månader avgår ca 8 500 000 
 
Evakueringskostnader paviljonger 3600m2 och hyra kontorslokaler 2400 m2 under  
36 månader 
 
Administration, myndighetsavgifter, besiktning     500 000 
  
Initiering och projekteringskostnader   1 000 000 
 
Markarbeten        350 000 
 
Etablerings- och avetableringskostnader   7 200 000 
 
Flyttkostnader för en flytt (en riktning)       500 000 
 
SUMMA    9 550 000 
 
Hyra 36 månader 3600m2 Paviljong  19 200 000 
 
Hyra 36 månader 2400m2 Kontor  11 600 000 
 
SUMMA    40 350 000 
 
Vid hyra 24 månader avgår ca 8 250 000 
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ALTERNATIV 3

RISKANALYS 
- 60 % evakuering till paviljonger 
från befintligt stadshus vid en om- och 
tillbyggnad på plats

Förutsättningar

I alternativ 3 är en evakuering från befintliga lokaler 

oundviklig. Förutsättningen för riskbedömningen av 

evakueringen är att tiden är satt till 36 månader. Bedömning i 

tidplanen är dock att byggtiden inte är längre än 18 månader.

Tillgängligt underlag

Uppgifter om personalomsättning och åldersstruktur.

Kännedom om nuvarande standard på lokalerna genom 

pågående uppdrag kring utvecklingsscenarier.

Avgränsningar

Kontakt med verksamheten har ej gjorts.

Paviljonger på tomten 60 % och 40 % i förhyrning.

Slutsats

Möjligheter och risker vid en evakueringsflytt beror till 

stor del på strategi och planering av själva processen. 

Risken att problem uppstår bedöms kunna minimeras med 

god planering och tydlig kommunikation. En minskad 

evakueringstid från 36 till 24 månader ger en minskad 

kostnad med 8 miljoner.

Utifrån riskbedömningen i tabellen ovan är avgörande faktorer 

– de högst värderade (sannolikhet X effekt) – kostnaden för 
evakuering (se även sid 33 och Bilaga 12, Kostnadsrapport) 

men också personalens uppfattning kring ”flytten till det 
nya”. Evakuering är en stor kostnad för kommunen och 

genom att planera flytten och byggnationen med omsorg bör 

kostnaderna kunna minskas genom en kortare evakueringstid. 

Eftersom evakueringen till paviljonger tar ytan för föreslagen 

nybyggnation av bostäder i anspråk så är ett uppförande av 

nya bostäder inte möjlig förrän paviljongerna är avetablerade. 

I detta alternativ så bedöms kostnaden bli lägre genom att 

hyra ersättningslokaler i stället för paviljonger. 

I resonemanget kring hur evakueringen påverkar personalen 

och verksamheten kan noteras att utgångspunkten är att 

nuvarande arbetsplats i Stadshuset är undermålig i flera 

avseenden och flytt till provisoriska lokaler kan innebära 

möjligheter till en förbättrad arbetsmiljö – trots att det 

innebär ytterligare en flytt till permanenta lokaler efter 

evakueringstiden. Förväntningarna på bättre lokaler – i två 

steg – kan också innebära positiva effekter. 

Tillgängligheten påverkas för medborgarna, liksom säkerhet 

och handläggningstider. Risker kring reservkraftsbyggnaden 

finns också. Risker kring personalflykt finns men där bör 

också noteras att personalomsättningen är relativt hög så 

detta är en känslighet. Det betyder att även en liten ökning av 

personalomsättningen kan ge stor påverkan på verksamheten. 

Osäkert är hur stor del undermåliga lokaler är anledningen 

till det, men en flytt till provisoriska eller permanenta lokaler 

borde kunna innebära möjligheter i att ta avstamp i ett positivt 

förändringsarbete. 

Vid en uppdelad evakuering i paviljonger och andra lokaler 

tillkommer risker med samordning mellan de olika delarna av 

verksamheten och en sämre tillgänglighet för besökare utifrån 

att man kanske inte hittar rätt, men i gengäld större utrymme 

för besöksparkering när evakueringen delas upp. Det är inte 

enkelt att hitta 2000 kvm lediga lokaler och en uppdelning 

på flera lägen försvårar samordningen ytterligare. Med en 

förhyrning på andra platser än på nuvarande fastighet undgår 

en del av personalen byggtrafik och störningar från bygget, 

men kan få potentiellt längre eller förändrade resor, vilket kan 

ge en stor påverkan på enskilda individer. 
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ALTERNATIV 3

RISKANALYS 
- 100 % evakuering till paviljonger 
från befintligt stadshus vid en om- och 
tillbyggnad på plats

Förutsättningar

I alternativ 3 är en evakuering från befintliga lokaler 

oundviklig. Förutsättningen för riskbedömningen av 

evakueringen är att tiden är satt till 36 månader. Bedömning i 

tidplanen är dock att byggtiden inte är längre än 18 månader.

Tillgängligt underlag

Uppgifter om personalomsättning och åldersstruktur.

Kännedom om nuvarande standard på lokalerna genom 

pågående uppdrag kring utvecklingsscenarier.

Avgränsningar

Kontakt med verksamheten har ej gjorts.

Paviljonger på tomten 100 %.

Slutsats

Möjligheter och risker vid en evakueringsflytt beror till stor 

del på strategi och planering av själva processen. Risken 

att problem uppstår bedöms kunna minimeras med god 

planering och tydlig kommunikation. Kostnaden för att 

evakuera är betydande och går inte att undvika helt. En 

minskad evakueringstid från 36 till 24 månader ger en 

minskad kostnad med 8,5 miljoner.

Utifrån riskbedömningen i tabellen ovan är avgörande faktorer 

– de högst värderade (sannolikhet X effekt) – kostnaden för 
evakuering (se även sid 33 och Bilaga 12, Kostnadsrapport) 

men också personalens uppfattning kring ”flytten till det 

nya”. Evakuering är en stor kostnad för kommunen och 

genom att planera flytten och byggnationen med omsorg bör 

kostnaderna kunna minskas genom en kortare evakueringstid. 

Eftersom evakueringen till paviljonger tar ytan för föreslagen 

nybyggnation av bostäder i anspråk så är ett uppförande av 

nya bostäder inte möjlig förrän paviljongerna är avetablerade.

I resonemanget kring hur evakueringen påverkar personalen 

och verksamheten kan noteras att utgångspunkten är att 

nuvarande arbetsplats i Stadshuset är undermålig i flera 

avseenden och flytt till provisoriska lokaler kan innebära 

möjligheter till en förbättrad arbetsmiljö – trots att det 

innebär ytterligare en flytt till permanenta lokaler efter 

evakueringstiden. Förväntningarna på bättre lokaler – i två 

steg – kan också innebära positiva effekter. 

Tillgängligheten påverkas för medborgarna, liksom säkerhet 

och handläggningstider. Risker kring reservkraftsbyggnaden 

finns också. Risker kring personalflykt finns men där bör 

också noteras att personalomsättningen är relativt hög så 

detta är en känslighet. Det betyder att även en liten ökning av 

personalomsättningen kan ge stor påverkan på verksamheten. 

Osäkert är hur stor del undermåliga lokaler är anledningen 

till det, men en flytt till provisoriska eller permanenta lokaler 

borde kunna innebära möjligheter i att ta avstamp i ett positivt 

förändringsarbete. 

Inga risker med längre avstånd till sin arbetsplats för 

personalen finns i och med möjligheterna att kunna evakuera 

samtliga på ytor i befintligt läge. Däremot kan man inte räkna 

med att all personalparkering kan behållas på fastigheten.
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SUMMERING KALKYL

TYRÉNS SLUTSATS 

Som avslutning presenteras kalkyl avseende investeringar och 

exploateringsinkomster för att kunna visa på ett nettoresultat. 

• Uppgifterna i tabellerna är i mnkr

• Ett återstående restvärde för befintlig fastighet 

uppgår till 21 mnkr, 2018-12-31

• Ängelholms kommun står för antaganden om 

markförsäljning och investeringsutgifter nytt 

stadshus i ett nytt läge

• Investeringsutgifter kommer från byggkostnads-

kalkylen (separat rapport)

• Inkomster markförsäljning kommer från alternativet 

bostadsrätter med pris 40 000 kr/kvm omräknat 

till värde byggrätt multiplicerat med kvm BOA. 

För att hyresrätter ska vara mer lönsamma än 

bostadsrätter krävs en hyra på 1 800 kr/kvm per år 

vilket inte bedöms som rimligt, detta i kombination 

med en boendekostnad som blir avsevärt lägre för 

en privatperson i bostadsrättsalternativet jämfört 

med hyror på 1 880 kr/kvm, därför presenteras 

nedanstående kalkyl med antagandet att alla 

bostäder är bostadsrätter. Mer detaljer kring priser 

bostäder finns i marknadsanalysen (separat rapport).

• Avgående hyreskostnader: Uppgift saknas om 

nuvarande hyreskostnader därför har ett antagande 

om 1 100kr/kvm*LOA i nytt stadshus/år gjorts. 

Det förutsätter att antalet kvm befintliga lokaler 

motsvarar nytillkomna i stadshuset, raderat med de 

som idag sitter externt och som kommer att placeras 

i det nya stadshuset.

• Antaganden om driftskostnader för det 

befintliga stadshuset inkl paviljong finns i 

byggkostnadskalkylen (separat rapport). Kostnader 

för paviljongetablering/avetablering utfaller under 

tre år per år. För årlig driftkostnad nytt stadshus på 

annan plats har gjorts ett antagande om 140 kr/kvm.

Med givna antaganden som gjorts landar exploaterings-

kalkylen på vidstående värde för alternativ 1-3.

Bedömningen visar att alternativ 2 får högst netto. 

Exploateringskalkylen visar att fastigheten bedöms vara 

mycket attraktiv för bostadsutveckling, särskilt med tanke på 

områdets geografiska läge med närhet till centrum, möjlighet 

till vattenkontakt vid ån samt god tillgänglighet. 

* Årlig kostnad under åren med evakuering i paviljonger

Alternativ 1

Alternativ 3

Alternativ 2


