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Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m. fl.,     
Stationsområdet, Ängelholm,                        
Ängelholms kommun 

 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 22 april 2020 till och med den 22 maj 2020. 
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt i 
stadshuset. Samrådet kungjordes i Helsingborgs dagblad den 22 april 2020. På grund av  
COVID 19 har inget allmänt samrådsmöte genomförts. Istället gavs möjlighet till att boka in  
separata möten med ansvarig handläggare. Några sådana möten har inte genomförts under  
samrådet. 

INFORMATION 
Efter samrådet har detaljplanen delats i upp i tre olika detaljplaner. En del har inkluderats i detalj-
planen för del av Ängelholm 3:136 m.fl. (PL 19-009) och en del omfattas av detaljplanen för del 
av Pilen 10 m.fl. (PL 21-0002). Aktuell detaljplan (PL 17-0017) omfattar resterande del av plan-
området som det såg ut i samrådet och är markerad med rött i bilden på sidan 2. Då planområdet 
delats upp efter samrådet hanteras inte alla justeringar kopplade till inkomna synpunkter i denna 
detaljplan, utan endast de som bedömts relevanta för detta planuppdrag. 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

• E.ON Energidistribution AB, 2020-04-22 
• Weum Gas AB, en del av Nordion Energi, 2020-04-24 
• Öresundskraft AB, 2020-05-19 

 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
• Trafikverket, 2020-05-12 
• Lantmäteriet, 2020-05-20 
• Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), 2020-05-15 
• Skanova AB, 2020-05-06 
• Naturskyddsföreningen, 2020-05-20 
• Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2020-05-22 
• Boende på Fastigheten Gråhajen 1, 2020-05-19 
• Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1, 2020-05-20 
• Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6, 2020-05-20 
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• Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14, 2020-05-21 
 

Yttranden med synpunkter eller frågor som har fått förlängd svarstid har inkommit från: 
• Länsstyrelsen, 2020-05-29 

 

Yttranden med synpunkter eller frågor som inkommit efter samrådstiden: 
• Region Skåne, 2020-05-25 
• Fastighetsägare till Fastigheten Paletten 2, 2020-05-23 

 

 
Kartan visar den delning av detaljplaneområdet som genomförts efter samrådet. Aktuellt planuppdrag omfattar de 

rödmarkerade ytorna.  
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Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan: 

MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2020-05-29 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen. 
 
Riksintressen:  
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns. Västkustbanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller ut- 
nyttjandet av anläggningen.  
 
Parkeringshusen placeras 15 meter från närmsta räls, vilket anses uppfylla krav på säkerhet vid 
spårområde. Planförslaget innehåller ett antal riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen anser att ett 
tillägg om att samlingslokaler eller annan personintensiv verksamhet inte är tillåten bör tillföras  
bestämmelsen Centrum får finnas i bottenvåning ut mot gata i syfte att som en riskreducerande 
åtgärd precisera den tillkommande verksamheten.  
 
Kommentar: PM Risk Parkeringshus – Stationsområdet Ängelholm 2017-11-10 (REV 2020-06-26) har 
uppdaterats med riskreducerande åtgärder för centrumverksamhet. För att centrumverksamheter ska kunna place-
ras närmre spåren än 70 meter har ett antal bestämmelser angående riskreducerande åtgärder införts på plankar-
tan, bland annat att parkeringshus måste finnas mellan järnvägen och de delar av området som regleras som C1- 
Centrum. Användningsbestämmelsen centrum har även preciserats till C1- Centrum utom hotell, vandrarhem, 
samlingslokaler och skola.  
 
Trafikverket har ett pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm - Maria. Några ytor 
inom detaljplanen är ytor där Trafikverket har tillfällig nyttjanderätt. Kommunen bör säkerställa 
att ingen konflikt kring markanspråk uppstår. 
 
Kommentar: Kommunen är medveten om att Trafikverket har en tillfällig nyttjanderätt som gäller i 36 måna-
der från byggstart av dubbelspåret inom områden som berör detaljplanen, samt att ingen byggnation kan påbörjas 
innan tiden för nyttjanderätten utgått. 
 
Behov av översvämningsanalys och konsekvensbedömning: 
Detaljplanen föreslår samhällsviktiga funktioner för kommunal och regional kollektivtrafik. Läns-
styrelsen konstaterar att ett område inom den södra detaljplanen från Tågmästartunneln i söder 
till Sockerbruksgatan i norr översvämmas vid högsta beräknat flöde enligt MSB:s översvämnings-
kartering för Rönne å (2014). För området föreslås användningen huvudgata, busstation, gång- 
och cykelväg samt parkering. Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns en lågpunkt inom det 
område som är planlagt för busstation och gång- och cykelväg. För att markens lämplighet för 
föreslagen användning ska kunna bedömas krävs att det fortsatta planarbetet tar hänsyn till risken 
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för översvämning. Med hänsyn till den föreslagna bebyggelsens förväntade livslängd anser Läns-
styrelsen att handlingarna behöver kompletteras med en översvämningsanalys som tar hänsyn till 
förväntat klimat år 2098 enligt RCP 8,5. Analysen behöver inkludera en beräkning av om fram-
tida havshöjning kan ha påverkan på vattennivåerna i Rönne å genom upptryckning. 
 
Vidare behövs en bedömning av konsekvenserna av att kommunal och regional viktig infrastruk-
tur lokaliseras till ett område med risk för översvämning och en redovisning av föreslagna riskre-
ducerande åtgärder. Handlingarna behöver även kompletteras med ett resonemang om tillgänglig-
het för exempelvis räddningstjänst vid en situation med översvämning. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör säkerställa att det framtida behovet av att bygga vallar mot Rönne å inte försäm-
ras eftersom stationsområdet är att klassa som en samhällsviktig funktion. 
 
Med hänsyn till risk för översvämning inom den södra delen av stationsområdet anser Länsstyrel-
sen att den föreslagna utformningen och eventuella byggrätten på området för busstationen be-
höver preciseras och anpassas till platsens förutsättningar. Länsstyrelsen konstaterar att planbe-
skrivningen innehåller två illustrationer på hur området med användningen busstation är föresla-
gen att utformas, på sida 7 visas en illustration från planprogrammet med en byggnad liknande ett 
resecentrum och på sida 18 visas en illustration med flertalet busskurer. Kommunen behöver för-
tydliga vilken utformning planförslaget avser. 
 
Kommentar: En Översvämningsanalys har genomförts – PM modellbeskrivning Rönne å (SWECO 2021-
03-26) PM:et utgår ifrån en ny hydraulisk modell som togs fram i samarbete med Lunds tekniska högskola 
2020 som är baserad på uppdaterat och mer högupplöst höjdunderlag än de planeringsunderlag som man tidigare 
utgått från i bedömningen av översvämningsrisken från Rönne å. Utredningen visar att hela planområdet riskerar 
att översvämmas i samband med beräknat högsta flöde (BHF). Utredningen visar även på att havsnivån har en 
mycket liten påverkan på vattennivån inom planområdet vid så pass höga flöden som BHF. Simulerat scenario 
BHF i kombination med en havsnivå på + 2,31 m ger en snarlik utbredning jämfört med simulerat scenario 
BHF i kombination med en havsnivå på +0 m. Kommunen gör därför bedömningen planområdet är förhållande-
vis okänsligt för effekten av stigande medelvattenstånd i havet i kombination med BHF, även i ett längre perspek-
tiv fram till år 2150. 
 
Som underlag till bedömning av konsekvenserna av att stadens busstorg flyttas och lokaliseras till ett område med 
risk för översvämning har en riskutredning tagits fram (SWECO 2021-06-11) Utredningen visar på att ett flöde 
motsvarande BHF motsvarar flöden på omkring 0,3 m/s inom planområdet. Vattendjupet varierar mellan 0,5m 
till 1,5 där det största vattendjupet uppmäts vid befintlig gång- och cykelpassage under järnvägen i direkt anslut-
ning till planområdet. Utredningen gör bedömningen att den uppskattade flödestoppens påverkan på planområdet 
kommer pågå under maximalt någon dag. Konsekvenser som bedöms som möjliga vid en översvämningssituation 
orsakad av BHF är skador på infrastruktur, påverkan på funktionen samt människors liv och hälsa.  
 
På grund av det långsamma översvämningsförloppet samt den låga flödeshastigheten bedöms kostnaden för de ska-
dorna som kan uppstå till följd av att busstorget översvämmas som låga. Riskkostnaden, dvs i detta fall en sam-
manvägning av sannolikheten för att BHF ska inträffa och vilka kostnader det skulle innebära att återställa de 
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skador som uppstår bedöms till mellan 4 000 - till 80 000 kronor. Det innebär att det inte är samhällsekono-
miskt lönsamt att exempelvis anlägga översvämningsskydd för att skydda området från översvämningar till följd av 
BHF. Vid händelse av översvämning till följd av BHF förväntas, förutom detaljplaneområdet, stora delar av 
järnvägen att vara översvämmad. Busstorgets funktion som bytesnod för kollektivtrafik är således begränsad. Om 
behovet av busstorget bedöms som nödvändig även under det absoluta toppflödet finns möjlighet att tillfälligt upp-
rätthålla funktionen på icke översvämmade gator i anslutning till stationsområdet.  
 
I händelse av översvämning till följd av BHF bedöms det som olämpligt att vistas i området. Det är främst kopp-
lat till de större vattendjupen som uppstår i anslutning till den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägen. 
För att skydda trafikanter från de stora vattensamlingar som skapas i lågpunkter såsom viadukter arbetar kom-
munen med övergripande strategier såsom varningssystem. Utifrån kommunens arbete med varningssystem samt 
sannolikheten att en översvämning i storleksordningen BHF ska inträffa bedöms risken för människors liv och 
säkerhet som mycket liten. 
 
Med hänsyn till översvämningsrisken gör kommunen bedömningen att marken inom planområdet är lämplig för 
föreslagen användning i form av huvudgata, gång, cykel och parkering. För att minska riskerna för skador på till-
kommande bebyggelse till följd av översvämning i storleksordningen BHF har området som i samrådet reglerades 
som T1- busstation fått ändrad användning till allmän plats TORG1- busstorg. De skador som kan uppstå på 
anläggningen, påverkan på den planerade funktionen som lokal och regional bytesnod för kollektivtrafik samt fara 
för människors liv och hälsa till följd av översvämningsrisken bedöms som godtagbara. Detaljplanen försämrar inte 
heller möjligheten till att bygga skyddsvallar mor Rönne å i framtiden. Planbeskrivningen är även förtydligad avse-
ende vilken utformning planförslaget avser.   
 
Hantering av dagvatten, skyfall och miljökvalitetsnormer: 
Planhandlingarna anger att befintliga dagvattensystem inom stationsområdet har begränsad kapa-
citet att avleda de vattenflöden som föreskrivs idag. Fördröjningen av dagvatten och skyfall inom 
planområdet föreslås ske genom så kallade ”rain gardens” (skelettjord med växtlighet som fördrö-
jer och infiltrerar vatten) i den tillkommande gatan samt genom nya dagvattenledningar som ska 
ansluta till befintliga ledningar innan vidare ledning till Rönne å. Handlingarna beskriver att lämp-
liga avledningspunkter och preliminär höjdsättning för mark och nät har tagits fram.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget innebär stor andel hårdgjorda ytor och anser att hand-
lingarna bör kompletteras med redovisning av föreslagen höjdsättning och areaberäkning av förd-
röjningsytorna. Om kommunen vill möjliggöra fördröjningslösningar är det viktigt att detta stödjs 
av bestämmelserna i planen. Exempelvis kan plankartan reglera markens genomsläpplighet och 
redovisa de markområden där dagvatten får omhändertas eller fördröjningsmagasin anläggas.  
 
Kommentar: Vid ombyggnation av området kommer befintligt dagvattensystem att byggas om och dimension-
eras för 10-årsregn. För att klara hantering av dagvatten upp till 30 års återkomsttid föreslås fördröjning i form 
av underjordiska fördröjningsmagasin, så kallade regnbäddar.  Planbeskrivningen har kompletterats med en be-
skrivning av föreslagna tekniska lösningar för att fördröja dagvatten inom planområdet samt arealberäkningar av 
föreslagna fördröjningsmagasinen. Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse om fördröjnings-
magasin med en volym motsvarande det behov som beräknas uppstå inom respektive användningsområde gata och 
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busstorg. Vid skyfall ska Järnvägsgatan fungera som avledande skyfallsstråk för ytvatten från anslutande gator 
och kvarter inom Stationsområdet. En skyfallsutredning (SWECO, 2021-08-06) har tagits fram för att säker-
ställa att området inte drabbas av översvämning till följd av skyfall. Utredningen visar att föreslagen höjdsättning 
av Järnvägsgatan och busstorget leder ytvattnet till recipienten i söder, dvs Rönne å. För att säkerställa att området 
inte drabbas av översvämning till följd av skyfall så har planbeskrivningen förtydligats med en beskrivning av ga-
tans längslutning. Det område som regleras som PARK i plankartan är ett instängt avrinningsområde där vatten 
inte kan ledas vidare mot recipient. För att säkerställa en säker hantering av skyfallsvatten så behöver en över-
svämningsyta skapas i parken. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att en översvämningsyta 
motsvarande minst 210 m³ ska finnas inom användningsområde PARK.  

 
Då risk för översvämning föreligger är det angeläget att koppla planens dagvattenhantering till 
miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen ser även ett behov av att dagvattenhanteringen och bedöm-
ning av planens påverkan på miljökvalitetsnormer relaterar till att det finns föroreningar inom 
området.  

 
Kommentar: Inom de delar som planläggs där markföroreningar identifierats kommer sanering att ske. Detta 
säkerställs genom att kommunen är huvudman för allmän plats och är den som ansvara för att marken når nivåer 
motsvarande känslig markanvändning för de delar som planläggs som PARK och mindre känslig markanvänd-
ning för de delar som planläggs som GATA1, TORG1 och P- parkering. När marken har sanerats kommer för-
utsättningarna för god kvalitet på grundvattnet att förbättras och risken att förorenat vatten skulle nå recipienten 
bedöms vara liten. Planförslagets genomförande bedöms därmed inte medföra sådan påverkan på recipienten att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. 

 
Strandskydd:  
Strandskyddet är upphävt för delar av planområdet. Bestämmelserna i 7 kap. 18 g § 
MB anger att strandskyddet gäller åter om detta upphävts i samband med en detaljplan och denna 
upphävs eller ersätts. Utifrån det underlag som Länsstyrelsen tagit del av omfattas del av den 
södra delen av planområdet som ligger intill Rönne å av upphävt strandskydd som i och med 
framtagandet av denna plan gäller åter. Länsstyrelsen bedömer att området redan har tagits i  
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, dock behöver plan-
handlingarna kompletteras med information om strandskyddet och skäl anges till varför strand-
skyddet ska upphävas. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke gällande strandskydd samt skäl till varför 
strandskyddet kan upphävas. Plankartan har kompletterats med en administrativ bestämmelse om att strand-
skyddet är upphävt. 

 
Markföroreningar: 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att den kommande markanvändningen klassas 
som mindre känslig till största del men anser att det behövs ett separat resonemang angående den 
mark som föreslås få användningen park. Utifrån den miljötekniska markundersökningen (2019) 
som Länsstyrelsen har tagit del av finns förorenad mark inom planområdet och i två punkter fö-
rekommer föroreningshalter över det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning. 
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Kommunen behöver komplettera handlingarna med en bedömning av vilka efterbehandlingsin-
satser som kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Länsstyrelsen vill 
påminna om att kommande anläggningsarbeten innebär arbete i ett konstaterat förorenat område 
vilket är anmälningspliktigt till tillsynsmyndighet. 
 
Kommentar: En kompletterande markmiljöutredning har tagits fram där de markytor inom planområdet som 
inte omfattades av tidigare undersökningar har inkluderats. Avsnittet om markmiljö har kompletterats utifrån 
den nya utredningen. Planbeskrivningen redogör även för efterbehandlingsåtgärder och en uppskattning av vad 
dessa beräknas kosta. 

 
I området som föreslås få användningen park med egenskapsbestämmelsen lek anser  
Länsstyrelsen att markanvändningen inte kan ses som mindre känslig. Kommunen behöver ta 
ställning till om det finns en eventuell risk för hälsa och säkerhet på grund av den närbelägna före 
detta träimpregneringsverksamheten inom kvarteret Sockerbruket. Länsstyrelsen konstaterar att  
objektet idag har riskklass 4 och att det innan efterbehandling hade riskklass 1. För vidare  
information om saneringen hänvisas till Ängelholms kommun som är tillsynsmyndighet för  
objektet. Länsstyrelsen bedömer att markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att av-
hjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 
14§. 
 
Kommentar: En miljöteknisk markundersökning har genomförts (Tyrens 2020-11-04, rev 2021-05-21) 
inom det område som regleras som PARK i plankartan. Utredningen visar på förekomst av markföroreningar där 
riktvärdet för känslig markanvändning överskrids i två av tre punkter. Föroreningarna återfinns på ett djup om 
ner till ca 1,5 meter. Utredningen rekommenderar att marken saneras genom att de förorenade massorna schaktas 
ur. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av de konstaterade föroreningar samt en uppskattad 
saneringskostnad. Då området planläggs som allmän plats finns inte möjligheten att reglera genom villkorat bygg-
lov. Vidare utredningsarbete pågår för att kunna säkerställa markens lämplighet innan detaljplanen får beslut om 
antagande.   

 
Undersökning av betydande miljöpåverkan: 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande av 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Övrig kulturmiljö: 
Stationsområdet är utpekat i kommunens bevaringsprogram som en mycket väl sammanhållen 
miljö. Länsstyrelsens pekar också ut miljön i det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne: 
”Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station och tillhörande byggnader vittnar om en 
viktig utveckling av staden”.  
 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att syftet med detaljplanen inkluderar anpassning av ny  
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bebyggelse till den kulturhistoriska miljön i närområdet, samt att detta följs upp med utform-
ningsbestämmelser. Om detaljplanen avser tillåta byggnad inom användningen busstation kan det 
vara lämpligt att även här införa utformningsbestämmelser eftersom den föreslagna busstationen 
angränsar till den kulturhistoriskt värdefulla tågstationen. 
 
Kommentar: Efter samrådet har användningen ändrats från kvartersmark T1- busstation till allmän plats-
mark TORG1- busstorg. Ändringen innebär att möjligheten till byggnation har begränsats.  
 
Planteknik: 
Länsstyrelsen rekommenderar att planhandlingarna kompletteras med en illustration över plan-
förslaget för att underlätta förståelsen. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har även kompletterats med fler illustrationer och kartor som förtydligar plan-
förslaget.   
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda avseende 
risk för översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten och markföroreningar, varför planförsla-
get kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats avseende frågorna om risk för översvämning, miljökvalitets-
normer för vatten samt markföroreningar. 
 
Trafikverket, 2020-05-12 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns. Västkustbanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller ut- 
nyttjandet av anläggningen. Parkeringshusen placeras 15 från närmsta räl, vilket anses uppfylla 
krav på säkerhet vid spårområde. Trafikverket har pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad  
Ängelholm- Maria. Några ytor inom detaljplanen är ytor där Trafikverket har tillfällig 
nyttjanderätt. Kommunen bör säkerställa att ingen konflikt kring markanspråk uppstår. 
Trafikverket anser att följande mening på sidan 24, ”Kommunen kommer också att träffa avtal 
med Trafikverket avseende kostnadsfördelning för borttagande av de spår som man beslutat kan 
slopas.” ska ändras till: ”Kommunen kommer också att träffa avtal med Trafikverket avseende 
finansiering för borttagande av de spår som är slopade.” 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen har justerats angående avtal avseende finansiering 
av borttagande av de spår som är slopade. Kommunen är medveten om att Trafikverket har en tillfällig nyttjande-
rätt som gäller i 36 månader från byggstart av dubbelspåret inom områden som berör detaljplanen, samt att ingen 
byggnation kan påbörjas innan tiden för nyttjanderätten utgått.  
 
Nätstation: 
Trafikverket har fört dialog med Öresundskraft gällande placering av nätstation och förutsätter 
att stationen placeras enligt överenskommelse. Det är av yttersta vikt att om en justering av  
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nätstationens placering är aktuell, att den förankras med Trafikverket och projektet för dubbel-
spår Ängelholm- Maria.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Överenskommen placering av nätstation ryms inom det område i plan- 
kartan som är reglerat som E-område söder om parkeringshusen.  
 
Lantmäteriet, 2020-05-20 
Delar av planen som bör förbättras. 
 
Fastighetsrättsliga frågor: 
”Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 och Ängelholm 3:2 behöver föras över till kommu-
nen…..”, formuleringen skulle låta bättre i t.ex. form av; ”Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 
och Ängelholm 3:2 behöver föras över till en av kommunen ägd fastighet”. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen är justerad enligt föreslagen formulering ovan. 

 
Ekonomiska frågor: 
Bullerskydd; Vem kommer att äga och underhålla bullerskyddet? Ingår den i allmänna plats- 
marken, eller kommer den att placeras i fastighetsgräns som gränsar till allmänplatsmark? I så fall 
är det viktigt att berörd fastighetsgräns är utredd i dess läge. 
 
Kommentar: Kommunen kommer att äga och sköta driften av bullerskydden. Bullerskyddens planerade place-
ring är på allmän platsmark PARK respektive GATA i direkt anslutning till angränsande fastighetsgränser. 
Detta förtydligas i planbeskrivningen. Berörda fastighetsgränser är utredda i dess läge.  
 
 
KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-05-06 
Riskhänsyn: 
Parkeringshusen ligger nära en farligt godsled, järnvägen, och riskanalyser har genomförts, bland 
annat för parkeringshusen. I PM Risk Parkeringshus- Stationsområdet Ängelholm, daterad 2017-
11-10. Parkeringshus antas genomgående i utredningen endast innefatta parkering i flera plan, vil-
ket innebär att inga övriga verksamheter som kan uppmuntra till stadigvarande vistelse beaktas i 
utredningen.  
 
Eftersom det i planförslaget föreslås finnas centrumverksamheter (handel, service, samlingsloka-
ler mm) i bottenplan på parkeringshusen anser räddningstjänsten att en riskutredning behöver tas 
fram som visar på vilka reducerande åtgärder som krävs för att uppnå en acceptabel risknivå, av-
seende centrumverksamheterna. Enligt Länsstyrelsens Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplane-
ringen (RIKTSAM) ska avståndet mellan transportled för farligt gods och centrumbebyggelse 
vara minst 70 meter.  
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Kommentar: PM Risk Parkeringshus – Stationsområdet Ängelholm 2017-11-10 (REV 2020-06-26) har 
uppdaterats med riskreducerande åtgärder för centrumverksamhet. Enligt utredningen kan centrumverksamheter 
placeras med ett avstånd om 30 meter från järnvägen utan riskreducerande åtgärder och med ett avstånd om 20 
meter med riskreducerande åtgärder. Riskreducerande åtgärder som föreslås för centrumverksamheter är att entréer 
till centrumverksamhet som är avsedda för annat än personal ska vara riktade bort från järnvägsområdet. Lämp-
lig utformning är att placera samtliga entréer mot Järnvägsgatan. Entréer på hörn mot Järnvägsgatan bedöms  
acceptabelt. Krav ställs även på att parkeringshus ska finnas mellan järnvägen och centrumverksamheterna. För 
att reglera detta har egenskapsbestämmelser för centrumverksamheter i bottenplan införts på plankartan. Använd-
ningsbestämmelsen centrum har även preciserats till C1- Centrum utom hotell, vandrarhem, samlingslokaler och 
skola. 

 
Brandvattenförsörjning: 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas 
med vatten direkt från brandpost (konventionellt system) Flödet i brandposterna ska dimension-
eras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. 
Lägsta flöde ska vara 1200 l/min.  
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Detta ska framgå i plan- 
beskrivningen. Om avsteg ska göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningarna förankras hos 
räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en text om barndvattenförsörjning under rubriken Teknisk 
försörjning.  

 
Information inför byggprocessen: 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar 
väg och byggnadens entré får inte överstiga 50 meter. Räddningstjänsten rekommenderar att 
laddningsstationer för elbilar placeras i närheten av infart till garaget för att underlätta en  
Eventuell insats.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om räddningstjänstens åt-
komlighet, samt att laddningsstationer för elbilar bör placeras i närheten av infarter till parkeringsgaragen. 

 
 
Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR), 2020-05-15 
• Det saknas beskrivning om var avfall ska hanteras/hämtas. Stationsområdet ska innehålla 

både service och bostäder och då är det viktigt att se en helhet när det gäller avfalls- 
hanteringen. 

• Se över möjlighet till att ha en gemensam avfallshantering i stationsområdet vilket kan inne-
bära mindre trafik och körning i området. 
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• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning före-
kommer. 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i  
gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun. 
 

Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om att avfallsutrymmen 
inte ska placeras så att backning förekommer.  

 

LEDNINGSÄGARE 
Skanova AB, 2020-05-06 
Skanova har omfattande kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av 
planens genomförande. Jag bifogar ingen karta då området är så stort att den ändå inte skulle vara 
tydlig. Vår starka rekommendation till er att göra en ledningskoll och att ha en tidig och  
kontinuerlig dialog med oss under DP-arbetets gång. Vi har en station stående i området och ni 
har nog koll på att den är där , utmärkt med E-område. Men stationens läge betyder att det finns 
massor av ledningar som går in och ut från stationen så marken runt omkring stationen är kom-
plex att gräva i då man kan riskera att ”släcka” delar av stadens telekommunikation. 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars  
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. En ledningskoll genomfördes i samband med framtagandet av samråd-
handlingarna. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om att befintliga ledningar ska tas i beaktande 
vid kommande markarbeten. 
 

 
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA  
Naturskyddsföreningen, 2020-05-20 
Förslaget till detaljplan innebär att det grönområde som finns i norra planområdet tas bort för att 
istället bli vägområde. Vi menar att det är fel att vägdragningen läggs rakt igenom grönområdet. 
Vi kan inte utläsa av planförslaget om det gjorts några försök att undvika eller minimera in- 
greppet i grönområdet. Därför uppmanar vi kommunen att utreda och överväga alternativa 
dragningar. En möjlighet är om vägens dragning kan förskjutas något österut i sin nuvarande 
sträckning för att undvika en dragning precis rakt igenom grönområdet. Ett annat alternativ är att 
välja en annan vägsträckning i den norra delen, genom att vägen sneddar av innan 
grönområdet och ansluter till Industrigatan och därifrån når Havsbadsvägen. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som 
ny huvudgata i området. Grönområdet i norr är idag planlagt som område för industrispår. Historiskt har mar-
ken som planeras tas i anspråk för den nya gatan fungerat som kommunikationsstråk för järnvägen. Området 
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består av ett gammalt spårområde som användes fram till 1950-talet, som sedan dess har stått oanvänt och natu-
ren har tagit över. För att säkerställa att inga höga naturvärden kommer till skada till följd av den planerade väg-
dragningen har en naturvärdesinventering tagits fram (Ekologigruppen 2020-02-11). Utredningen visar att det 
finns 3 objekt inom området som har ett visst naturvärde. Inga av dessa är av påtagligt, högt eller högsta natur-
värde. Den nya vägen planeras tillföra området nya gröna värden med trädrad och planteringar längs med gatans 
båda sidor.  
 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2020-05-22 
Detta är en plan som innehåller mycket. En del av det tycker vi är bra, annat dåligt och vissa 
saker är svårt att få en uppfattning om. Vi saknar också vissa saker. 
 
Vad som oroar oss särskilt är att den här planen innebär en stor satsning på biltrafik, trots att 
planprogrammet för stationsområdet hade vackra visioner om att gående och cyklande 
människor, samt grönska skulle prioriteras. Vägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen 
ger möjlighet till en stor ökning av biltrafiken och det är olämpligt eftersom det skulle bidra 
till att förvärra klimatförändringarna. 
 
Parkeringshusen: 
Att placera parkeringshus längs järnvägen och på så sätt skydda övrig bebyggelse mot buller 
och eventuella olyckor med farligt gods på järnvägen ser vi som en bra idé. Det behövs dock 
ingen ny väg från Havsbadsvägen för det, vilket vi skriver mer om längre ner. Det är också en 
bra tanke att tillåta centrumverksamheter mot gatan i p-husens bottenvåning. Överväg gärna 
möjlighet att plantera växter längs p-husens fasader. Det kan också göra gatumiljön vackrare. 
Träd bidrar till svalka under sommaren genom beskuggning och skydd för kall blåst under 
vintrarna. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Gröna fasader är inget som vi reglerar i detaljplaneskedet. Längs med 
Järnvägsgatan planeras ytor för träd och planteringar.  

 
Parken: 
Parken i östra delen av planområdet är en bra idé. Vi hoppas att kommunen tänker grön 
infrastruktur när stationsområdet utvecklas vidare och binder ihop denna park med övriga 
grönområden och parker i omgivningen. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Busstationen: 
Vi tycker att det är svårt att få en uppfattning om ifall flytten av busstationen blir bra eller ej. 
Om den flyttas kommer den längre bort från perrongerna och från cykelparkeringen under tak 
i Järnvägsparkens hörn. Är tanken att perrongerna också ska flytta söderut? Kommer det att 
byggas nya taktäckta cykelställ nära den nya busstationen? Vi undrar också ifall utrymmet 
söder om stationshuset räcker även i en framtid då busstrafiken förhoppningsvis ökar. Om 
dessa frågor löses skulle flytten kunna bli bra. Annars är vi tveksamma. 
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Om perronger, cykelställen och framtida utveckling kan lösas på ett bra sätt kan det finnas 
fördelar med det nya läget. Det är något närmre centrum. Det är bra om gång- och cykelvägen 
under järnvägen förbättras. Den som finns lite längre söderut är trevlig och en bra förebild, 
fast kanske vill man att den vid stationen ska vara en aning mer urban i utformningen, i varje 
fall på den sida som vetter mot centrum. Om detta kan bidra till att knyta ihop Järnvägens 
museum med centrum och med busstation och tåg skulle det också vara bra. 
 
Kommentar: Inom Trafikverkets pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm – Maria kommer en 
ny planskild förbindelse mellan stationsområdet och mittplattformen att uppföras i form av en bro söder om stat-
ionshuset. För att göra det enkelt att byta mellan buss och tåg flyttas busstationen från sitt nuvarande läge norr om 
stationshuset till söder om stationshuset. En förprojektering av bussangöring för stationsområdet, Ängelholm 
2019-07-05 är genomförd där busstationens utrymmesbehov utreddes och där plats för ökat  
planerat resande tagits i beaktande. Förprojekteringen ligger till grund för det område som i detaljplanen är  
reglerat som allmän plats TORG (Motsvarande område reglerade som T- busstation i samrådshandlingarna). Cy-
kelparkeringar och plats för cykelgarage planeras både norr och söder om stationshuset men är inget som ingår i 
denna detaljplan. För att öka förståelsen för hur området kan komma att se ut i framtiden har planhandlingarna 
kompletterats med fler illustrationer.  
 
Det dåliga i planen är bilvägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen. Den får en rad 
konsekvenser som motverkar det positiva i resten av planen och gör att den inte bidrar till att 
miljömålet God bebyggd miljö uppnås. Inte heller till att främja resande med gång, cykel och 
kollektivtrafik och inte till ökad trafiksäkerhet. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att planen bidrar till att nå miljömålet god bebyggd miljö, främjar 
möjligheterna till hållbart resande samt ökar trafiksäkerheten inom området. Järnvägsgatan planeras med sepa-
rata gång- och cykelbanor på båda sidorna om gatan vilket ökar tillgängligheten samt tryggheten för gående och 
cyklister, varför det bedöms att resande med gång och cykel till och från området förväntas främjas. För att öka 
förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma att se ut i framtiden har planhandlingarna har kompletterats med 
fler illustrationer. 
 
Stadsbyggnad: 
Det lilla bostadsområdet mellan järnvägen och den planerade vägen är redan utsatt för mycket 
buller från järnvägen. Det är också avskuret från omgivningen i väster av järnvägen.  
Havsbadsvägen i nordost bidrar inte till att binda samman området med omgivningen där, ef-
tersom Havsbadsvägen är utformad mer som en genomfartsled än en stadsgata. Om denna plan 
genomförs får området en rejäl bilväg och dessutom två meter höga bullerplank på sin tredje 
sida. Det blir alltså i princip avskuret från resten av stan och dessutom ökar bullerbelastningen, 
trots planken. Bullerplanken gör dessutom att den nya vägen inte heller kan upplevas 
som en stadsgata, utan snarare ytterligare en genomfartsled. Det är faktiskt väldigt dålig 
stadsbyggnad. 
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Kommentar: Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata. Separata gång- och cykelbanor 
ska finnas på båda sidor om gatan och mellan gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för trädplante-
ring och fördröjning av dagvatten. Kommunen planerar även för flera säkra övergångar för att det på ett enkelt och 
säkert sätt ska kunna gå att korsa gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan känslan som en sam-
manbindande länk i området snarare än en barriär. För att säkerställa att bullerpåverkan från den nya gatan 
minimeras reglerar detaljplanen höjden på bullerplanken. Detaljplanen reglerar inte hur bullerplanken ska utfor-
mas, vilket lämnar valmöjligheter för kommunen, i samråd med berörda sakägare, att se över hur bullerplanken 
kan utformas så att bostadsområdet norr om Järnvägsgatan kan komma att upplevas som en del av den nya stads-
delen.  

 
Vägdragningen genom grönområdet och bostadsområdet är möjlig att undvika genom att 
istället låta den nya vägen vika av in på tomten där kommunens intraprenadverksamhet 
tidigare fanns (Pilen 10) och vidare över en parkering (Pilen 11), för att sedan ansluta till 
nuvarande Industrigatan (där Hantverkaregatan ansluter till Industrigatan). Sedan används 
befintliga Industrigatan för att komma ut på Havsbadsvägen. Vägen kommer att på ena sidan 
ha Friskis & Svettis byggnad och på den andra sidan av vägen kan kommunen bygga 
fastigheter som från början är anpassade till en högre bullernivå. Kommunen kan också välja 
att ha tex affärs- och kontorsverksamhet mot vägen i stället för bostadslägenheter. Ett 
alternativ kan vara att ansluta till Industrigatan något längre söderut, där Nybrovägen också 
ansluter. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som 
ny huvudgata i området. Järnvägsgatan planeras ersätta Industrigatans funktion som huvudgata i området. Indu-
strigatan får en ny karaktär som lokalgata. Syftet med den förslagna vägdragningen är att bullerkällorna väg och 
järnväg samlas på en sida, vilket ger en större möjlighet över vad som kan byggas. Marken kommer att kunna 
användas på ett mer effektivt sätt och ta hänsyn både till befintliga och framtida kvartersstrukturer.  
 
Ta gärna bort stängslet mot Batterifabriken, utveckla det området med fler verksamheter som 
vänder sig till allmänheten (Friskis, de andra föreningarna, begagnat-butikerna och Konst- och 
inredningsbetong är jättebra, men gärna mer) och bind samman området med bostadsområdet 
vid Spårgatan, i stället för att dela upp staden i småbitar. Låt träden och grönskan vara kvar. 
Gör det kanske en aning mer tillgängligt för människor och överväg en gång- och cykelväg i 
Spårgatans förlängning. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som pre-
senteras i planprogrammet för stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägs-
gatans nya sträckning ut som ny huvudgata i området. För att öka förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma 
att se ut i framtiden har planbeskrivningen kompletterats med illustrationer.  
 
Brist på klimatperspektiv 
För varje ny bilväg vi bygger blir det lättare att köra bil och följden blir en ökning av 
biltrafiken. Det kallas inducerad trafik. Följden blir också ofta en minskning av gång, cykling 



 
 

 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE                                          

 
                     
 
Diarienummer 
KS 2017/709 

  PL 17-0017 
  SBN 2019/332 

2021-11-08 
 

 
 

  
   

 

- 15 - (21) 
 

och kollektivtrafik. Läs här om fenomenet inducerad trafik: https://www.su.se/forskning/forsk-
ningsnyheter/fyra-av-nio-planet%C3%A4ragr%C3%A4nser-%C3%B6verskrids-1.218028. 
 
Ökad biltrafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser och det är precis vad vi inte behöver 
nu. Vägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen är illa nog i sig. Om den sen byggs ihop 
med Pytteleden (Klippanvägens förlängning) blir det ännu värre. Enligt väderforskarna är det 
75 % chans att 2020 blir det varmaste året någonsin. Vi behöver inte göra situationen ännu 
värre. Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ett delmål är 
att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Vi har alla ett ansvar för 
att minska utsläppen. Förutom växthusgaserna ger ökad biltrafik ökade halter av luftpartiklar, 
vilket inte heller är önskvärt. De orsakar redan många människors död genom olika former av 
luftvägsbesvär. 
 
Kommentar: En av planprogrammets målsättningar vad gäller framtida trafiklösningar inom stationsområdet 
är att den trafik som alstras inom den nya stadsdelen i så hög utsträcknings som möjligt skall utgöras av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. För att nå målet krävs goda förutsättningar för den typen av resor. Detaljplanen möjlig-
gör för en ny huvudgata genom området med separata gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan. Visionen är 
att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata med upphöjda korsningar för säkra övergångar för gång- och cy-
keltrafikanter. Längs med gatans norra delar planeras även för ett nytt framtida hållplatsläge för region- och 
stadsbussar för att förenkla för dem som reser kollektivt. Genom att planera in åtgärder som förbättrar tillgänglig-
heten för gång-, cykel- och kollektivtrafik är kommunens bedömning att Järnvägsgatan kommer att bidra till 
ökade resor inom nämnda kategorier. 
 
Det värsta är att de här vägarna inte ens behövs för att kunna bebygga stationsområdet. För 
att klara Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030 
måste vi både minska biltrafiken och byta ut fossildrivna bilar mot elbilar. Biltrafiken behöver 
minska med 30 procent fram till 2030 (IVL 2019). Eftersom det är svårare att minska 
biltrafiken på landsbygden får en större del av minskningen göras inne i städerna. Det 
kompenserar den ökning som utbyggnaden av stationsområdet kan leda till. Elbilar är tystare 
än fossildrivna bilar, så därmed kommer trafikbullret vid Stadsparken och resten av stan att 
minska. För att minska utsläppen från godstransporter inom städer rekommenderas att så 
mycket gods som möjligt lastas om till ellastcyklar eller små eldrivna godsfordon. Det ger 
också en ökad trafiksäkerhet. Att bygga ut innerstadsleder för fordonstrafik kommer att öka 
utsläppen och vi riskera att inte nå de klimatmål vi har kommit överens om att nå 2030. Läs 
även sidan 51 i kommunens egen utredning om Västra länken, som tar upp hållbar 
transportplanering som ett alternativ till nya bilvägar. 
 
Vi tycker att ni ska ta bort bilar istället för träd! Det är hög tid att satsa på hållbar 
transportplanering istället för att förstöra grönområden, om vi som kommun solidariskt med 
resten av landets kommuner ska göra vår del i klimatarbetet. Grönområden är inte bara viktiga 
för rekreation utan bidrar också till att sänka temperaturer och motverka de negativa 
effekterna av klimatförändringarna. Grönska och natur kan bidra med att reglera temperaturen 
både lokalt i kvarteret, men också på stadsdels- och stadsnivå. 
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Vegetation sänker temperaturen omkring sig genom att ge skugga till närliggande områden 
samt genom avdunstning av vatten från mark och vegetation (evapotranspirationen). 
Avdunstningen höjer luftfuktigheten. Vegetation i flera skikt, det vill säga med gräs, olika 
stora buskar och träd ger en större volym på vegetationen, vilket leder till mer avdunstning 
och därmed en större temperaturminskning. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som ny huvudgata i 
området. Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata. Mellan gång-, cykel- och körbana plane-
ras bland annat ytor för grönska och trädplantering. Järnvägsgatan planeras med separata gång- och cykelbanor på 
båda sidorna om gatan vilket ökar tillgängligheten samt tryggheten för gående och cyklister. Längs med gatans 
norra delar planeras även för ett nytt framtida hållplatsläge för region- och stadsbussar för att förenkla för dem 
som reser kollektivt. Genom att planera in åtgärder som förbättrar tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik är kommunens bedömning att Järnvägsgatan kommer att bidra till ökade resor inom nämnda kategorier. 
 
Brist på kunskap om behovet av träd och annan grönska 
Även om det inte handlar om ett stort grönområde som förstörs så är det ett steg i helt fel 
riktning. Trädens möjlighet att ta hand om bilarnas koldioxidutsläpp försvinner. När träd, 
buskar och grönytor tas bort försvinner också levnadsplatser för alla möjliga djur. 
Klimatförändringarna är inte det enda akuta miljöproblemet, inte ens det värsta. Av de 
planetära gränser som vi behöver hålla oss inom överskrids fyra och en som har en tydlig 
koppling till den här planen är förlusten av biologisk mångfald. Läs mer om de planetära 
gränserna här: https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/fyra-av-nio-pla-
net%C3%A4ragr%C3%A4nser-%C3%B6verskrids-1.218028 
 
En viktig orsak till att djur och växter dör ut är att de får allt mindre plats att vara på. Städer, tra-
fikytor, storskaligt odlad jordbruksmark och skogsmark tar allt mer plats. I det läget vi är nu be-
höver vi alltså mer mark för djur och växter både i städer och utanför. 
 
Kommentar: En naturvärdesinventering har utförts av befintligt grönområde i norr (Ekologigruppen 2020-02-
11). Inventeringen visar att tre objekt inom inventeringsområdet har ett visst naturvärde. Inga av dessa var dock 
av påtagligt, högt eller högsta naturvärden. I objekten hittades fyra naturvårdsarter men inga som kräver särskild 
hänsyn vid en utveckling av området. Den nya vägen planeras tillföra området nya gröna värden med trädrad och 
planteringar längs med gatans båda sidor. För att öka förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma att se ut i 
framtiden har planhandlingarna kompletterats med fler illustrationer. 

 
Ekonomi 
Den nya bilvägen kommer att kosta en hel del pengar. Om Pytteleden också byggs blir det 
ännu större kostnader för bilvägar som vi inte behöver. Det finns mycket annat som 
kommunen hellre skulle kunna lägga pengar på. 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. En avvägning mellan olika intressen behöver alltid göras och det är 
slutligen politiska beslut som avgör hur marken ska användas. 
 
Saker som saknas i planen 
Det hade varit bra om planen hade tagit med stationsbyggnaden och godsmagasinet där 
Bahnhof tidigare höll till och gett dem skyddsbestämmelser, när det området nu är, som 
planbeskrivningen säger, en av få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar, 
sett ur ett nationellt perspektiv och de också anses viktiga i kommunens bevarandeprogram. 
 
Kommentar: Stationsområdet kommer delas upp i flera olika detaljplaner. Syftet med detaljplanen för Ängel-
holm 3:49 är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för region- och stadstrafik söder om stationshuset, om-
byggnation av delar av Järnvägsgatans förlängning, möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järn-
vägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet.  

 
Boende på Fastigheten Gråhajen 1, 2020-05-19 
Flyttade till Ängelholm i juli förra året främst på grund av den vackra, i stort sett orörda naturen 
som finns i och runtomkring stan. För mig är Ängelholm unikt i det avseendet. Det känns nu  
väldigt sorgligt att se planerna för det fina, lummiga området norr om stationen som bland annat 
presenterades i NST i lördags där man beskriver parkeringshus och bullerplank. Är det visionen 
man har för framtidens stad? Bättre måste man väl kunna nu när klimatkrisen står för dörren. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Antalet invånare i Ängelholm kommun blir allt fler. För att klara be-
folkningsökningen och efterfrågan krävs att bostadsutbudet ökar. Ur klimathänsyn är stationsområdet ett attrak-
tivt område att bebygga då det ligger nära centrum och kollektivtrafik såsom tågstation och busstation för region- 
och stadstrafik. För att kunna nyttja marken runt stationsområdet på ett så effektivt sätt som möjligt så kommer 
området att struktureras om. Kvarteren och gatorna kommer att förändras, liksom parker och grönområden. Ex-
empelvis kommer den nya sträckningen av Järnvägsgatan att ta del av befintlig parkmark i anspråk samtidigt 
som en ny stadsdelspark planläggs längre söderut. För att på bästa sätt kunna samutnyttja parkeringsplatserna 
inom stationsområdet planeras parkeringen att ske i gemensamma parkeringshus utmed järnvägen. På så sätt kan 
parkeringsplatserna på ett mer effektivt sätt användas av både boende, verksamheter och pendlare. Parkeringshu-
sen bidrar till att marken inom stationsområdet kan användas på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som parke-
ringshusen verkar bullerdämpande mot järnvägen. Det leder till att de bostäder som planeras inom stationsområdet 
kommer att få bättre ljudmiljöer. 
   
Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1, 2020-05-20 
I Detaljplan för stationsområdet står att läsa om ökad tillgänglighet i området för att förtydliga 
kopplingen mellan stad o hav. Då borde ett helhetsgrepp över stationsområdet tas och innehålla 
båda sidorna om järnvägen. Även den västra sidan där järnvägsmuseet banskolan o parkerings-
platser finns tillgängliga med bilväg från Havsbadsvägen. I tidigare Planprogram o Värdeplan för 
Hållbarhet Stationsområdet är alternativ för en framtida passage över järnvägen inringat vid de 
snart färdigbyggda höghusen på Scantomten. Ett bra alternativ för en övergång där är att 
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folkmängden ökar i området. I höghusen är det även förberett för verksamheter i gatuplan. Verk-
samheter som kan få svårt att etablera sig efter Coronapandemin. Tidigare verksamheter i Stat-
ionshuset restaurang kiosk o biljettservice har fått stänga o det var före Covid -19.  

 
3 Parkeringshus behövs inte då flera pendlare kanske vill välja annan parkering. Som det ser ut 
idag väljer många att parkera på billiga alternativ för att få pendling att bli ekonomiskt lönsam. En 
flytt av busstation är inte ett måste då den nu har ett optimalt läge vid perrongerna. Platsen bus-
sarna behöver uppfylles inte vid södra delen då området är smalare och kan hellre användas som 
ett billigare parkeringsområde för de som kommer till stationen söder ifrån. Alla bilister kommer 
inte att ta infarten från norr! Att bygga 2 meter högt bullerplank intill ett äldre o fint villaområde 
är att förstöra för både människor o miljö. INTE SKALL VÄL BILARNA FÅ FÖRETRÄDE! 
Äldre träd o naturmark måste sparas då de bidrar till en hälsosammare tystare o lugnande miljö 
att bo o vistas i en alltmer dyster miljöframtid. Alla utredningar pekar på hur vi nu måste ta  
krafttag för att det skall finnas en bättre framtid för vår planet! Min uppfattning är att delar av 
planen måste göras om med ökat fokus på MILJÖ FOLKHÄLSA o ett SOCIOEKONOMISKT 
PERSPEKTIV! 
 
Kommentar: Syftet med planprogrammet för stationsområdet (2017-10-30) är att ta ett helhetsgrepp över hela 
stationsområdet. Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet. 
För att på bästa sätt kunna samutnyttja parkeringsplatserna inom stationsområdet planeras parkeringen att ske i 
gemensamma parkeringshus utmed järnvägen. På så sätt kan parkeringsplatserna på ett mer effektivt sätt använ-
das av både boende, verksamheter och pendlare. Kommunens bedömning är att de platserna kan rymmas inom det 
område som är reglerat som P - parkeringshus i plankartan. Parkeringshusen bidrar till att marken inom stat-
ionsområdet kan användas på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som parkeringshusen verkar bullerdämpande 
mot järnvägen. Det leder till att de bostäder som planeras inom stationsområdet kommer att få bättre ljudmiljöer. 
Parkeringsstrategin (2017-10-30) ligger till grund för den yta som regleras för parkeringshus i plankartan. Enligt 
utredningen uppskattas det totala behovet av parkeringsplatser för boende, pendlare och verksamheter till mellan 
1400 – 1600 platser.  
  
Inom Trafikverkets pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm – Maria kommer en ny planskild för-
bindelse mellan stationsområdet och mittplattformen att uppföras i form av en bro söder om stationshuset. För att 
göra det enkelt att byta mellan buss och tåg flyttas därför busstationen från sitt nuvarande läge norr om stationshu-
set till söder om stationshuset. PM förprojektering Järnvägsgatans förlängning (ATKINS 2021-04-07) visar att 
de ytor som det nya busstorget behöver ta i anspråk finns. Utredningen tar även höjd för ett ökat resande i framti-
den.  

 
För att säkerställa att bullerpåverkan från den nya gatan minimeras reglerar detaljplanen höjden på bullerplan-
ken. Detaljplanen reglerar inte bullerplankens utformning men målet är att bostadsområdet norr om Järnvägsga-
tan ska kunna upplevas som en del av den nya stadsdelen.  

 
Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6, 2020-05-20 
Ett planprogram för hela stationsområdet godkändes i fullmäktige i oktober 2017. Planprogram-
met skall ligga till grund för utvecklingen av området. I en vision beskrivs stationsområdet som 
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en stadsmiljö som inbjuder till aktivitet och möten. Utbyggnaden av området ska upplevas som 
en förlängning av centrala Ängelholm med en gestaltning som främjar upplevelsen av stadsmäss-
ighet och en attraktiv stad. Hållbar utveckling är ledord, gång och cykel skall prioriteras framför 
bil. Visionen illustreras av hur gaturummet framför stationshuset skall kunna se ut. Bilden visar 
en gata där gående, cyklister och några bussar samsas. Inte en bil i sikte. Betraktaren ges ett in-
tryck av en tilltalande kombination torg/gågata, kantad av grönområden.  
 
Samma illustration finns i förslaget till detaljplan för den nya gatan men den beskrivning som nu 
ges av gaturummet avviker genomgripande från planprogrammets vision. Borta är inslagen av 
hållbar utveckling med prioriteringar av gång och cykel framför bil. Den nya Järnvägsgatan är för-
vandlad till en bullrande trafikled, kantad av parkeringshus för hundratals bilar med 2-3 meter 
höga bullerplank vid befintlig bebyggelse. Det är svårt att se att någon hänsyn alls av betydelse 
har tagits till planprogrammets vision, det är istället planerna på förlängningen av Klippanvägen 
som fått styra. Det är olyckligt och skadar tilltron till kommunens vilja att planera framtiden i de-
mokratisk ordning. Planprogrammet är inte bindande men bör likafullt väga tungt vid utarbe-
tande av kommande detaljplaner, åtminstone så länge det gäller.  

 
Förslaget till detaljplan för den nya gatan vid järnvägen är vilseledande och bör därför dras till-
baka. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Området som regleras som parkeringshus i plankartan finns redovisat 
i planprogrammet (2017-10-30). Planprogrammet pekar även ut Järnvägsgatans nya sträckning och dess funkt-
ion som huvudgata i Stationsområdet. I planprogrammet för Stationsområdet anges också att gatorna inom stat-
ionsområdet ska ha en grön gestaltning och olika karaktär. Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en 
stadsgata med lokalgatekaraktär. Separata gång- och cykelbanor ska finnas på båda sidor om gatan och mellan 
gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för trädplantering och fördröjning av dagvatten. Kommunen 
planerar även för flera säkra övergångar för att gående och cyklister på ett enkelt och säkert sätt ska kunna korsa 
gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan en känsla som sammanbindande länk snarare än en barriär. 
Detaljplanen reglerar området för GATA₁ – huvudgata samt att gång- och cykelbana ska finnas på båda sidor 
om gatan. Detaljplanen reglerar dock inte i detalj hur gatan ska utformas. För att underlätta förståelsen för hur 
området för detaljplanen kan komma att utformas har planhandlingarna kompletterats med flera illustrationer. 
 
Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14, 2020-05-21 
Jag protesterar mot detta! Om man jämför med det beslut som togs 2017 ser den nya detaljplanen 
helt annorlunda ut. Då var det "gröna rum", cyklar och gående i fokus = modernt tänkande. Nu 
är det bullerplank, parkeringshus och genomfartsled. För vem bygger ni? Vi som lever nu eller för 
våra efterföljande generationer?! Ta tillbaka detta och börja tänka långsiktigt på riktigt! Vi måste 
bygga för framtida generationer. Ni vill bygga som om 60-talet knackar på dörren när ingen  
funderade en sekund över miljön och utsläpp - bara alla kunde köra bil ÖVERALLT. Våra barn 
och barnbarn kommer förakta ert beslut om att smälla upp 3 parkeringshus. Vad har ni tänkt att 
de ska fylla dem med i framtiden?! 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. I planprogrammet för Stationsområdet (2017-10-30) beskrivs parke-
ringshusen som en del av områdets parkeringsstrategi. Området som illustreras som lämpligt för att uppföra parke-
ringshusen i planprogrammet är det samma som nu regleras i plankartan. Järnvägsgatan nämns i planprogrammet 
som Stationsområdets huvudgata och den planerade sträckningen följer planprogrammet. Visionen är att Järnvägs-
gatan ska utformas som en stadsgata. Detaljplanen säkerställer att det ska finnas separata gång- och cykelbanor 
på båda sidor om gatan. Kommunen planerar även för flera säkra övergångar för att gående och cyklister på ett 
enkelt och säkert sätt ska kunna korsa gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan en känsla som sam-
manbindande länk snarare än en barriär. Mellan gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för träd-
plantering och fördröjning av dagvatten. För att underlätta förståelsen för hur området för detaljplanen kan 
komma att utformas har planhandlingarna kompletterats med flera illustrationer. 
 

Inkomna yttranden som inkommit efter samrådstiden: 

 
Region Skåne, 2020-05-25 
Utifrån det regionala utvecklingsperspektivet ser Region Skåne positivt på att Ängelholms 
kommun väljer att utveckla ett resecentrum med tydlig koppling mellan station och stadskärna, 
smidiga byten mellan trafikslag samt förbättrade gång- och cykelkopplingar ut mot havet. Det 
skapar goda förutsättningar för ett ökat hållbart resande och attraktiva miljöer kring stationen.  
Detaljplanen innehåller förslag till parkering i anslutning till stationen.  
 
Region Skåne vill tipsa om vårt senast framtagna TemaPM, Planera för attraktiv parkering. Rap-
porten handlar om parkeringsplanering i stort men gör en fördjupning för pendlarparkeringar.  
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Regionfastigheter samt Skå-
netrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 
11, reviderad 2019-12-05 § 9. 

 
Fastighetsägare till Fastigheten Paletten 2, 2020-05-23 
I cykelplanen, miljöplanen och trafikplanen framhålls det att gång, cykel och kollektivtrafik skall 
prioriteras. T. ex. i miljöplanen står det: utveckla ett hållbart transportsystem som syftar till att 
öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Tillsammans med projektet för Klippanvägens för-
längning tar denna detaljplan bort en av Ängelholms viktigaste bilfria gc-leder vilket inte kan  
sägas följa Ängelholms styrdokument! 

 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna har justerats och kompletteras vad gäller: 

• Planområdet har minskats ner.  
• Inom området för ny bussangöring ändras användningen från kvartersmark  

T₁ - Busstation till allmän platsmark TORG₁ - Busstorg.  
• De delar av planområdet i öster som omfattas av järnvägsmark regleras med använd-

ningen T₁ - Järnväg. Syftet är att bekräfta gällande järnvägsplan.  
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• En ny bestämmelse fördröjning₁ - Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 225 ku-
bikmeter ska finnas. Bestämmelsen gäller för alla fördröjning ₁ - områden tillsammans.  

• En ny bestämmelse översvämningsyta₁ – Översvämningsyta för fördröjning av skyfallsvatten om minst 
210 kubikmeter ska finnas. 

• En ny bestämmelse Strandskydd är upphävt.  
 
 
NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

• Naturskyddsföreningen 
• Föreningen Rädda Pyttebroområdet,  
• Boende på Fastigheten Gråhajen 1 
• Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1 
• Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6 
• Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14 

 
 

 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Hanna Hjalmarsson 

 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 8 november 2021. 
 
 
   
Linda Svederberg   Hanna Hjalmarsson 
Planchef    Planarkitekt 

 
 
Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta speci-
fika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsin-
formationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. 
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras 
är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 
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