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Bakgrund
Denna landskapsbildsanalys har tagits fram av Ekologigruppen på upp-
drag av Ängelholms kommun och är en av fl era rapporter som ska vara 
ett underlag till en miljökonsekvensbeskrivning för en ny detaljplan. 
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun beslutade den 10 oktober 
2018 att meddela positivt planbesked och uppdra planenheten att 
pröva planläggning av fastigheten Kärra 1:9. Syftet med detaljplanen är 
att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik 
och e-handel på del av fastigheten Kärra 1:9. Planförslaget har varit ute 
på samråd och därefter arbetats om för att nu gå ut på granskning. En 
fråga som dykt upp efter samrådet relevant för denna rapport är place-
ring av höglagren. Denna utredning har därför inkuderat tre alterna-
tiva placeringar av höglagren samt visualisering av dessa ur ett 
landskapsperspektiv. Även omfattningen av planområdet har minskat 
vilket påverkar landskapsbilden

Planområdet är beläget i Norra Varalöv som ligger cirka 5 kilometer 
söder om Ängelholms tätort. Området omfattar del av fastigheten 
Kärra 1:9 som ligger väster om väg 107 och söder om väg 112. Fastig-
heten Kärra 1:9 har en markyta på 61 hektar och utgörs huvudsakligen 
av jordbruksmark varav 49ha berörs av planen. Planområdet är inte 
utpekat för bebyggelse i översiktsplanen, utan markerat som markan-
vändning för slättlandskap. 
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Planeringsförutsättningar

Översiktsplan

I Översiktsplan 2035 från 2017 befi nner sig planområdet inom ett utveck-
lingsstråk som sträcker sig från Ängelholm ner till Stövelstorp. Till öster om 
området fi nns utbyggnadsområde för verksamheter och längre söderut fi nns 
område utpekat för nya bostäder. Till väster fi nns ett större grönområde samt 
en del av ett längre grönstråk. I öster går E6/E22 som är riksintresse. Planom-
rådet är i översiktsplanen inte utpekat för bebyggelse, utan markerat som 
markanvändning för slättlandskap.

Följande är utdrag från översiktsplanen

Ängelholms styrka består av att kommunen har ett stort utbud av möjligheter för rekrea-
tion för boende och besökare. Här fi nns både hav, vattendrag, sjöar, skog och slätt. För att 
bevara den mångfald av varierat landskap som fi nns ska Ängelholm vara noga med att 
beakta landskapets karaktär när planering för ny bebyggelse och infrastruktur sker.I möj-
ligaste mån ska åkermarken bevaras. Utöver planerade större utbyggnadsområden och 
utredningsområden ska Ängelholms kommun vara försiktig med att bygga på åkermark. I 
framtiden ska en konsekvensbeskrivning och en samhällsekonomisk bedömning genomföras 
innan nya beslut tas om att bygga på åkermark i Ängelholm.

• Kontorsbebyggelse och verksamhetsområden ska främst lokaliseras i områden med god 
kollektivtrafi k.       

• Arbetskrafts- och kunskapsintensiva verksamheter ska främst lokaliseras i centrala 
och i kollektivtrafi knära lägen.        

• Transportintensiva verksamheter ska främst lokaliseras så att de kan försörjas med 
järnväg.   

• Ytkrävande verksamheter ska främst lokaliseras i utkanten av centralorten. Störande 
verksamheter ska lokaliseras så att omgivningspåverkan blir så liten som möjligt. 
Blandad bebyggelse i centralorten och i de större tätorterna.

• Landsbygdsbaserade företag ska ges möjlighet att lokalisera sig på landsbygden
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Varför landskapsbildsanalys av Kärra 1:9?

En landskapsbildsanalys är till skillnad från tex en landskapsanalys 
fokuserad på den visuella upplevelsen inom det specifi ka området och 
går inte djupare in på markens beskaff enhet, naturtyper mm. Land-
skapsbildsanalysen fungerar som ett hjälpmedel för att kunna skapa en 
övergripande bild av fysiska och visuella element och värden som fi nns 
i området samt vilken påverkan planerad utbyggnad kan ha på dessa. 
Med anledning av storskaligheten kring planerad utbyggnad är det sär-
skilt viktigt att detta hanteras i ett tidigt skede av samhällsplanerings-
processen. Genom att på ett enkelt sätt visualisera förslaget bidrar det 
till att öka förståelsen för konsekvenserna av förslaget, samt öka 
berördas möjlighet till delaktighet. Landskapsbildsanalysen utgår ifrån 
att området som idag består till största del av jordbruksmark 
omvandlas till ett storskaligt område med logistik och e-handel. Syftet 
med analysen är att visa vilka värden som fi nns i området idag, samt 
vilka risker en exploatering medför för dessa. Landskapsbildsanalysen 
inkluderar visuella värden, kulturvärden och rekreationsvärden. Natur-
värden kommer att hanteras i en fristående naturvärdesinventering. 
Analysen ska betraktas som ett självständigt dokument med rådgivande 
riktlinjer. Riktlinjerna är till för att gestaltningen i och omkring plan-
området ska bli så bra som möjligt samt för att minimera negativ 
påverkan på landskapsbilden. 

Metod
Det fi nns fl era olika metoder för att analysera landskapet. Allt från 
detaljerade beskrivningar av landskapets beståndsdelar och element till 
mer övergripande och generella analyser. För detta uppdraget har 
tyngdpunken lagts på den visuella upplevelsen av området. Landskaps-
analysen har genomförts genom platsbesök, studier av topografi n samt 
en övergripande inventering av befi ntliga landskapselement. Detta för 
att skapa en tydlig bild av platsens befi ntliga värden. Därefter har en 
digital 3D modell och fotomontage tagits fram för att visualisera före-
slagen utbyggnad. Tre siktlinjerna har valts ut längs med väg 107, samt 
en från Vegeåleden. Syftet här har varit att ha med befi ntliga referens-
byggnader och viktiga landskapselement för att öka förståelsen för 
skalan av planförslaget. Förslag till bebyggelse har sedan fått olika färg 
och struktur för att belysa vikten av den framtida gestaltningen.
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Planområdet ligger på Ängelholmsslätten, en platt fullåkersbygd på 
sedimentberggrund. Det är ett öppet landskap med vida utblickar med 
Hallandsåsen i norr och strandskogar i väster. Planområdet utgörs nästan 
uteslutande av jordbruksmark. Området sluttar lätt västerut med en 
höjdskillnad på ca 10 m. Åt norr och öster kantas området av väg 112 
och väg 107. Centralt placerad i planområdet befi nner sig Kärragård, en 
gård med gamla anor,  som nås av två grusvägar varav en är kantad med 
en relativt nyplanterad trädallé. I nordsydlig riktning fi nns fl era läplan-
teringar som ramar in odlingarna. Runt Kärra gård där det tidigare fun-
nits en plantskola fi nns det tre  av dessa läplanteringar. Från dammen i 
väster fi nns ytterligare en läplantering som leder upp mot rv 112. 
Läplanteringarna som  består av högre träd i smala rader delar upp den 
stora fastigheten och fungerar som visuella barriärer i väst-östlig riktning 
samtidigt som de förstärker och ramar in siktlinjerna i nordsydlig rikt-
ning. Förutom läplanteringarna så fi nns det även större och mindre 
skogspartier som även de påverkar helthetsintrycket av området. I den 
västra delen fi nns en mindre damm omgärdad av högre vegetation. 

Utanför området mot E6an i öster fi nns idag ett stort logistikområde 
liknande det som nu planeras. Strax utanför planområdets sydöstra hörn 
fi nns en gammal mölla som idag fungerar som bostad. Den befi ntliga 
bebyggelsen utanför området varierar i både utformning, ålder och 
funktion.

Planområdet idag
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Karta över området med befi ntliga landskapselement samt de 4 betraktelsevinklar som valts ut för 
fotomontagen.
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Planområdets kulturella värden

Området inom och runtomkring Kärra 1:9 har under en lång tid 
odlats i någon form. Av Skånska rekognoseringskartan från 1812-1820 
syns en bäck i områdets centrala delar. Marken var till stor del öppen. 
Tre gårdar eller byggnader fanns  inom området där nu Kärragård är 
belägen, något som man också fi nner stöd i fornsök. I fornsök är ett 
större ovalt område utmärkt i nord-sydlig riktning med by/gårdstomt 
som möjlig fornlämning. 

På häradsekonomiska kartan från 1926-34 framgår ett landskap som 
mer liknar dagens. Dock är jordbruksmarken uppdelad i andra frak-
tioner än idag och med varierad karaktär. En allè leder upp till Kärra-
gården där gårdsstrukturen liknar den nuvarande. Strax utanför 
planområdet fi nns en Möllan, som fi nns kvar än idag. Åt väster 
avgränsas området av ett större skogsparti precis som idag. 

Längst ner till höger på den Ekonomiska kartan från 1969 ser vi ett 
landskap mycket snarlikt dagens. Stora öppna jordbruksarealer som till 
väster kantas av ett större skogsområde, till norr och öster avgränsas av 
vägar och till söder av jorbruksmark. Vidare västerut ser vi motorvägen 
som byggdes ut under 1960-talet. 

Från 70-talet har ett fl ertal läplanteringar planterats och en damm 
grävts på 90 talet.

Skånska rekogniseringskartan

Häradsekonomiska kartan

Ekonomiska kartan
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Allen som leder ner till Kärra gård)
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Planområdets rekreativa värden

När man bedömmer ett områdes rekreativa värden behöver man bland 
annat ta hänsyn till områdets tillgänglighet, attraktivitet samt befi ntliga 
siktlinjer och barriärer. Det aktuella området är mitt i ett öppet jord-
brukslandskap med långa siktlinjer så förutom det som är inom plan-
området påverkas troligtvis även stora ytor utanför. Marken inom 
planområdet är idag privat och det fi nns få promenadslingor som all-
mänheten använder sig av. Befi ntliga grusvägar leder antingen direkt 
till Kärra gård eller är alternativt avgränsade med en grind. Samman-
tagen kan man tolka det som att planområdet idag inte används för 
rekreation i någon större omfattning. Vid ett platsbesök konstaterades 
det däremot att området har potential för rekreation då det fi nns 
intressanta inslag som avviker från det homogena produktionsland-
skapet tex dammar och beteshagar. Lyfter man blicken och placerar 
området i ett större sammanhang fi nns det gång- och cykelvägar i 
direkt anslutning till området, som kan brukas både för rekreation och 
arbetspendling. Strax söder om området fi nns Vegeåleden, ett stråk 
längs Vegeån som startar inne i Strövelstorp och går ut till Vegåns myn-
ning, ca 8 km lång. Den går förbi Vegeholms slott och ansluter i Strö-
velstorp till Örjabäcksleden som är 4,5 km och leder till Ausås. Den 
ingår i IVV - Internationella Folksportförbundets vandringar. Från 
Vegeåleden har man längs fl era sträckor bra utblick över det öppna 
landskapet och en etablering av en verksamhet av denna omfattning 
kommer att påverkar upplevelsen. 
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Vy från Vegeåstråket
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Planområdets visuella värden

Landskapet inom och runt planområdet utgörs av ett större slättland-
skap med spridd gårdsbebyggelse. Det öppna odlingslandskapet är ett 
påtagligt karaktärsdrag med en öppen struktur och långa siktlinjer, 
något som upplevs när man rör sig gneom och förbi området. Hög 
vegetation fi nns både i anslutning till befi ntliga byggnader och i form 
av längre läplaneringar, oftast riktade i nord-sydlig riktning. Bebyg-
gelsen är relativt låg och utspridd. 
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Förslaget
Inom planområdet prövas lämpligheten för ett större logistik och 
e-handelområde. Efter samrådet är området numera ca 49 hektar och 
omfattas av logistikbyggnader, kontors och handelsverksamhet, vägar, 
lastgårdar, parkeringsplatser. Följande beskrivningar, kartor och foto-
montage baseras på ett utformningsförslag utifrån en situationsplan. 
Situationsplanen visar hur området skulle kunna gestaltas utifrån detaj-
planen.

I ytterkanten av planområdet förelsås vegetaionsridåer av varierad 
bredd. Detta för att dämpa det visuella intrycket av det nya området.
Ett grönområde planeras från gården och västerut mot det befi ntliga 
skogsområdet. Ett fl ertal dammar föreslås i det större grönområdet i 
väster. Inom området domineras karaktären av större lagerbyggander 
och parkerings och lastutrymmen.Två nya anslutningspunkter ut mot 
befi ntligt vägnät. En mot norr och väg 112 och en mot öster och väg 
107. 
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Gestaltning

Vid nyetablering diskuteras ofta huruvida föreslagen byggnation 
smälter in i det befi ntliga landskapet och om hänsyn tagits till 
befi ntliga byggnader och landskapselement. I detta fallet är det en 
utmaning för föreslagen byggnation att smälta in i landskapet, då 
det i sin skala avviker markant från det befi ntliga slättlandskapet.

För att bedöma hur landskapsbilden påverkas har en digital 
3D-modell arbetats in i foton tagna från området, vilket ger en rela-
tivt tillförlitliga visualisering av hur tänkt bebyggelse kan komma att 
uppfattas från olika betraktelsevinklar. På nästa sida är en bild tagen 
från väg 107 ner mot Kärra gård. Förutom orginalbilden fi nns även 
tre fotomontage där volymerna givits olika färg och struktur. Bil-
derna syftar till att belysa vikten av fasadernas gestaltning där färg 
och struktur kan ha en stor betydelse.

(Siktlinje 1)
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Fotomontage från v. 107 ner mot Kärra gård
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Siktlinje 2 Fotomontage från väg 107 mot norr. 

Denna del av planområdet hamnar nära befi ntlig 
bebyggelse, framförallt bostadsbebyggelse och verk-
samheterna på andra sidan väg 107. Här kommer 
det att vara viktigt med god gestaltning, samt att 
rimliga avstånd till befi ntlig bebyggelse ges. I foto-
montaget fi nns inte detaljer så som staket och 
skyltar med, något som kommer att påverka upple-
velsen av helheten.
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A

Följande bilder syftar till att illustrera tre olika för-
slag till utformning och storlek av höglagret. 

A Ett större  placerat i central på området

B Tre mindre utspridda över området

C Ett större placerat i väster av området.
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B

C
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Siktlinje 3 Fotomontage från cirkulationsplatsen 107/112

Längs väg 112 och 107 färdas redan idag ett stort antal fordon. 
Trafi kfl lödena till och från E22 kommer att öka då logistikän-
damål, som föreslås, är en transportintensiv verksamhet. Områ-
dets karaktär kommer att förändras helt från ett öppet 
jordbrukslandskap till ett urbant verksamhetsområde. Med god 
gestaltning av planerad bebyggelse går det att påverka upple-
velsen av området och minska den negativa eff ekten. Vegeta-
tion, materialval, arkitektur och omsorg för detaljer kan bidra 
till en bra helhet. 

De tre olika förslagen gällande höglagrets placering och storlek 
visas även här. Minst påverkan är det i förslag C men det 
nästan försumbart då övrig byggnations påverkan är så stor. A
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C

B
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A

Siktlinje 4 Fotomontage från Vegeåstråket. 

Från rekreationsstråket längs Vegeån påverkas upplevelsen av 
landskapet på fl era sätt. De långa siktlinjerna kommer att för-
svinna samtidigt som karaktären av området förändras från rural  
jordbruksmark till verksamhetsområde med en tydlig urban 
karaktär. Höglagren sticker ut särskilt mycket både i höjd och 
volym. Att behålla siktlinjer i någon form hade varit önskvärt för 
att bibehålla kontakten med landskapet på andra sida. Dock 
bedöms det inte genomförbart i och med den tänkta exploate-
ringsgraden då siktlinjerna kommer att kräva en viss bredd för 
att fylla sitt syfte. Att helt dölja verksamheten från stråket 
bedöms inte genomförbart. Hög vegetation placerad på rätt plats 
kan minska den negativa eff ekten av nyetableringen. I planför-
slaget föreslås vegetationsridåer som på sikt kommer att minska 
det visuella intrycket ytterligare särskillt till höger i bilden. På 
längre håll är gestaltningen och fasadutformning också viktig för 
helhetsintrycket. 

Gällande höglagrens placering är det relativt liten skillnad 
mellan de tre förslagen på långt håll. Dock bedöms störst 
påverkan bli av förslag B och minst med förslag A.  
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Slutsatser och  fortsatta rekommendationer
Påverkan på landskapsbilden inom det aktuella planområdet anses 
som stor och fokus läggs på hur området ansluter till befi ntlig bebyg-
gelse, hur det uppfattas på längre håll och vilken påverkan det får på 
viktiga siktlinjer. Målsättningen vid exploateringen bör vara att i 
största mån bevara naturvärden och skydda visuellt för omgivande 
bebyggelse samt att bibehålla de rekreativa värden som fi nns idag. 
Gällande de kulturella värdena kommer hela odlingslandskapet inom 
planområdet som det ser ut idag att förändras vid föreslagen exploa-
tering. Om Kärra gård skulle fi nnas kvar blir det i en annan kontext 
och går från att vara en ö i ett öppet landskap till en ö i ett slutet 
exploaterat verksamhetsområde. Samma resonemang gäller för allén, 
som även den blir innesluten i ett mer urbant sammanhang. De 
rekreativa värdena inom området får idag anses som obefi ntliga då 
det är ett privatområdet som inte används av allmänheten för rekrea-
tion. Utanför planområdet kommer de rekreativa värdena att för-
ändras då landskapsbilden förändras påtagligt med föreslagen 
byggnation. Befi ntliga siktlinjer genom området kommer att 
begränsas helt och bedömms inte vara möjliga att kombinera med 
föreslagen exploateringsgrad. För att få en eff ekt av en siktlinje bör 
den ha en viss bredd vilket kommer att ta stora ytor i anspråk som då 
inte kan bebyggas. 

Följande rekommendationer är från Landskapsbildsanalys November 
2019 

• Ta fram ett gestaltningsprogram   

• Anpassa bebyggelsehöjder och avstånd till omkringliggande 
landskapselement och befi ntlig bebyggelse. 

   
• Vegetationsridåer 

Sen dess har ett arbete med att ta fram ett gestaltningsprogram 
påbörjats. Bebyggelsens placering och höjder har också justerats för 
att minska påverkan på landskapet. Vegetetionsridåer har lagts till 
och förstärkts mot söder där påverkan på det öppna landskapet är 
stort.

Den här rapporten har även syftat till att studera de tre olika alterna-
tiven gällande höglagrens placering. På nära håll sett från väg 107 är 
förslag C det med minst påverkan och även på längre håll upplevs 
förslaget fördelaktivt då terrängen och omkringliggande vegetationen 
i väster hjälper till att dämpa intrycket. Alternativ B bedöms utifrån 
denna studie ha störst påverkan på landskapsbilden.
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