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SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanen är att pröva
möjligheten att uppföra en ny väg för
att koppla nuvarande Klippanvägen med
Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan.
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och
cykeltrafik på samma sträcka.

ANTAGANDE

Den nya gatan bidrar till att sprida och
omfördela trafiken genom centrum vilket
skapar möjlighet att utveckla stadskärnan
med en trygg och säker infrastruktur för alla
trafikanter.
Detaljplanens genomförande kommer
innebära stora konsekvenser för Ängelholms
centralort, både negativa och positiva. De
negativa konsekvenserna innebär att området
som idag upplevs som ett lugnt naturområde
ersätts med en trafikerad gata. En stor mängd
träd kommer också behöva fällas, vilket
ger stora konsekvenser på både natur och
stadsbild.

Bullernivåerna inom och i anslutning till
planområdet bedöms också öka markant.
Genom olika åtgärder kan bullernivåerna
dock minska och målsättningen är att inga
bostäder ska överskrida riktvärden inomhus.
Planens positiva konsekvenser utgörs av
en tryggare trafiksituation i Ängelholms
stadskärna där trafikflödet beräknas minska
avsevärt. Detta ger möjligheter att utveckla
stadskärnan med nya mötesplatser och trygga
och säkra gator.
Detaljplanen innebär att den befintliga
Pyttebron kommer att rivas. En ny bro
i samma läge ska uppföras i samband
med vägens utbyggnad. Den nya brons
utformning har bestämts genom en
arkitekttävling och redovisas på sidan 17-20.

Illustration över den nya gatans planerade utformning. Bilden visar området vid den planerade entrén till
Växthusparken till höger i bilden.
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OM DETALJPLAN

Planprocessen startar när exempelvis
kommunen själv, en byggherre, exploatörer
eller enskilda personer inkommer med
en begäran om att få göra eller ändra en
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag
till planenheten att ta fram ett förslag till
detaljplan.

En detaljplan styr hur mark- och
vattenområden får användas inom ett visst
område, exempelvis till ändamålen bostäder,
handel eller kontor. Det går även att reglera
utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd
och vilket avstånd huset skall ha till
fastighetsgräns.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls
samråd med bland annat länsstyrelsen,
myndigheter, föreningar och enskilda som
har ett väsentligt intresse avseende aktuell
planläggning. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs
och bemöts i en samrådsredogörelse.

En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan.
Det är plankartan som reglerar själva
markanvändningen och bebyggelsen.

Efter att planförslaget reviderats
utifrån samrådet så hålls en granskning.
Granskningen innebär att kommunen ger
möjlighet för bland annat myndigheter
och sakägare att lämna synpunkter på ett
slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens
slut sammanställs eventuella synpunkter i ett
granskningsutlåtande.

För att underlätta förståelsen för
planförslaget och dess innebörd finns
denna planbeskrivning. Den redovisar bland
annat syfte, förutsättningar, eventuella
konsekvenser samt hur planen ska
genomföras.

ANTAGANDE

DETALJPLANEPROCESSEN

Tidplanen för detaljplanearbetet kan
variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen i ärendet. Bland annat
så kan utredningar, samrådsprocess och
överklaganden förlänga tidplanen. Denna
detaljplan handläggs med utökat förfarande,
se illustration nedan.
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HANDLINGAR

ANTAGANDE

Planhandlingarna består av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser,
skala 1:1 000
• Miljökonsekvensbeskrivning
• fastighetsförteckning (ej bilagd)
Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Bullerutredning
• Trafikutredning
• Naturvärdesinventering
• Förprojektering
• PM Vägutformning, trafik och avvattning
• Fladdermusinventering
• Geotektinsk utredning
• Markmiljöundersökning
• Tävlingsförslag, Himlavalvet

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att pröva
möjligheten att uppföra en ny gata för
att koppla nuvarande Klippanvägen med
Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan.
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och
cykeltrafik på samma sträcka.
Den nya vägen ska omfördela trafiken som
idag går igenom stadskärnan, vilket skapar
möjligheter att utveckla stadskärnan till en
tryggare och säkrare plats.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess
lydelse efter 1 januari 2015 med utökat
planförfarande. Planen förväntas kunna antas
av kommunfullmäktige andra kvartalet 2022.
Detaljplanen har utformats enligt Boverkets
allmänna råd om planbestämmelser för
detaljplan (2014:5).
BAKGRUND
Sju av de nio partier som är representerade
i kommunfullmäktige har tecknat en

6

gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan
i Ängelholms kommun (Dnr 2019/378).
Avsiktsförklaringen presenterar en vision
för bland annat stadskärnan, infrastrukturen
och trafikförsörjningen, samt vilka steg
som behöver tas för att uppnå visionen.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att
påbörja genomförandet av Klippanvägens
förlängning. Ett första steg var att begära om
planbesked för den planerade vägen.
Planenheten mottog den 7 oktober 2019 en
ansökan om planbesked från Ängelholms
kommun, mark- och exploateringsenheten,
för fastigheterna Ängelholm 3:28 m fl. Enligt
ansökan gäller det planläggning för en ny väg.
Kommunstyrelsen beslutade 201910-16 (KS § 187) att meddela positivt
planbesked för Ängelholm 3:28 m fl,
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
pröva planläggning av området samt att
barnkonventionen och barnperspektivet ska
beaktas och dokumenteras i planarbetet.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan
på sidan 2. Planområdet omfattar
fastigheterna Ängelholm 3:28, 3:18, 3:1
3:61, 3:55, 3:52, 3:39 och Toffelmakaren 8
och avgränsas av privata bostadskvarter och
Rönne å. Även Sälgen 2 och 3 kommer även
att påverkas av planområdets utbredning,
vilket redovisas i genomförandebeskrivningen
under fastighetskonsekvenser. Planområdets
areal är ca 3,3 hektar.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheterna Ängelholm 3:28, 3:18, 3:1
3:61, 3:55, 3:52, 3:39 och Sälgen 3ägs av
Ängelholms kommun. Toffelmakaren 8 ägs
av en bostadsrättsförening och Sälgen 2 av en
förening.

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

SAMMANFATTNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En miljökonsekvensbeskrivning har
tagits fram eftersom kommunen har gjort
bedömningen att detaljplanen kan medföra
en betydande miljöpåverkan avseende
aspekterna stadsbild, buller och rekreation.
Miljökonsekvensbeskrivningen har därför
avgränsats till dessa punkter.
Kommunen har sedan tidigare utrett olika
möjligheter för att bland annat minska
trafiken på gatorna i tätorten och förbättra
kommunikationen till havet och de
bostadsområden som planeras väster om
Rönne å. En övergripande utredning togs
fram i samband med Trafikplan 2011-2020
(fig 1) samt en fördjupad utredning 2017 för
det som kallas ”Västra Länken” (fig 5). En
sträckning över Pyttebron har sammantaget
bedömts vara det alternativ som är mest
fördelaktigt. Mer finns beskrivet under
rubriken Strandskydd och Andra alternativ.
Vägen kommer i sin sträckning ungefär att
följa den grusade gång- och cykelväg som
idag löper längs den före detta banvallen
utmed Rönne ås södra sida.
Buller
En jämförelse har gjorts mellan hur trafiken
kommer vara fördelad år 2040 på berörda
gator om den gata som behandlas i denna
detaljplan byggs (detaljplaneförslaget)
respektive inte byggs (detta scenario kallas
nollalternativet). Trafiken ökar i båda
scenarier och därmed även bullernivåerna.
I nollalternativet bedöms de ökade
bullernivåerna medföra små negativa

Fig 1. Bilden redovisar de utredda alternativen i
Trafikplan 2011-2020.

konsekvenser för miljöaspekten buller.
I detaljplaneförslaget kommer trafik
omfördelas från centrala gator till den
gata som denna detaljplan behandlar. En
jämförelse har gjorts mellan hur många
fastigheter som kommer ha bullernivåer
som överskrider riktvärdena i de båda
alternativen. I nollalternativet överskrids
något av riktvärdena vid tolv fastigheter och
i detaljplaneförslaget vid 19. I detaljplanen
föreslås att bullerskyddsplank sätts upp på ett
antal platser. Dessa kommer sänka
bullernivåerna, men det kommer fortfarande
finnas 15 bostadshus där något
av dessa riktvärden överskrids. Det beror
bland annat på att bullerskyddsskärmar
har begränsad effekt vid korsningar med
andra gator och vid högre flerfamiljshus.
Kommunen har därför för avsikt att
undersöka möjligheten att erbjuda fasadnära
åtgärder för att kunna följa riktvärdena för
ljudnivåer inomhus. Sådana åtgärder regleras
dock inte av detaljplanen och kan i så fall
endast göras efter överenskommelse med
fastighetsägaren.

ANTAGANDE

Detaljplanens genomförande bedöms kunna
medföra sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En
miljökonsekvensbeskrivning har därför
upprättats.

Beräkningar visar att bullernivåerna utmed
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ANTAGANDE

Havsbadsvägen och Östergatan
kommer att minska med cirka 2-5 dBA och
med mer än 10 dBA längs
Storgatan. Detaljplanen medför därmed
positiva konsekvenser för ett antal
bostäder utmed dessa centrala gator.
Vid en sammanvägning mellan den
bullerökning som sker inom
detaljplaneområdet och den sänkning av
bullernivåer som kan väntas ske inom
stadskärnans centrala gator bedöms
detaljplanen sammanfattningsvis medföra
måttligt negativa konsekvenser avseende
buller.
Stadsbild
Nollalternativet bedöms medföra positiva
konsekvenser för aspekten stadsbild eftersom
området kan förbli ett lugnt naturområde
utan biltrafik. Det finns även möjligheter
att utveckla detta till ett ännu mer värdefullt
gång- och cykelstråk samt grönstråk i staden.
Den ombyggnad som detaljplanen medför
innebär en påverkan på stadsbilden. Från
att ha varit en del av ett sammanhängande,
stadsnära grönområde med naturkaraktär,
där Pyttebron är ett landmärke i staden,
bedöms planförslaget medföra stora negativa
konsekvenser både på stadsbilden och på
upplevelsen av stadsrummet.

Fig 2. Pyttebron och angränsande grönområde.

Påverkan bedöms vara större i det nuvarande
bilfria området och mindre där den nya vägen
planeras att anslutas till det befintliga vägnätet
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eftersom dessa områden redan är påverkade
av trafik och buller. Mellan Östergatan
och Storgatan (fig. 7) förändras miljön från
en lugn parkmiljö till ett hårdgjort gaturum.
Vid Danielslundsparken (fig. 9) blir det
bara små parkytor kvar efter detaljplanens
genomförande. Värden för stadsbilden
försvinner när Pyttebron, som idag är ett
landmärke i Ängelholm, byts mot en ny
bro som blir mer än dubbelt så bred än den
bro som finns där idag. I samband med
detaljplanens genomförande kommer det att
behöva fällas träd utmed delen mellan
Pyttebron och Reningsverksvägen.. Hur
många träd som kommer behöva fällas beror
på den slutliga utformningen av vägen. Där
vägen går nära Rönne å, strax öster om
korsningen med Reningsverksvägen, kommer
ån synas mer, vilket kan upplevas positivt för
dem som rör sig utmed den nya vägen eller
på gång- och cykelbanan. Samtidigt kommer
den befintliga vegetationen behöva fällas och
hela partiet blir öppet och hårdgjort vilket
bedöms medföra stora negativa konsekvenser
på stadsbilden. Planförslaget bedöms
medföra små konsekvenser för stadsbilden
invid de befintliga korsningarna, men överlag
stora negativa konsekvenser utmed den del
som idag är ett bilfritt, rofyllt och stadsnära
naturområde.
Rekreation
Promenadstråket är idag en plats där det
finns möjlighet att uppleva rofylldhet,
relativ tystnad och möjlighet till en kort
återhämtning. Värdena består även av
närheten till ån, möjligheten att ta sig till
de idrotts- och friluftsaktiviteter som finns
utmed sträckan och i den omväxling som
stråket ger i förhållanden till stadsgatorna. I
nollalternativet finns möjlighet att utveckla de
rekreativa värdena i området och därmed få
positiva konsekvenser.
Genom detaljplaneförslaget säkerställs
ett stråk för gång- och cykeltrafik genom

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Av översiktsplan 2035 framgår bland annat
att biltrafiken ska styras till gator som är väl
anpassade för att hantera trafikmängden.
Vägnätet ska stärkas på gator lämpade för
ändamålet och för att minska biltrafiken i
stadskärnan. Översiktsplanen pekar inte ut
lokalgator och därför är vägen inte utpekad.
Kommunen ska skapa en god och attraktiv
trafikmiljö. Gatumiljön ska utformas för att
gynna ett hållbart resande med kollektivtrafik
eller gång och cykel t ex genom upphöjda
passager för oskyddade trafikanter,
signalsystem eller lägre hastigheter.
Detaljplanen bedöms följa översiktsplanens
intentioner.
DETALJPLANER
Planområdet omfattas av ett flertal olika,
äldre detaljplaner:
B 37 - Idrottsändamål samt allmän plats
B 40 – JV område som får bebyggas endast
med sådana byggander som hava samband
med järnvägstrafiken. X – Vatten- och
gatuområde, som skall i angivet höjdläge
överbyggas och hållas tillgängligt för allmän
gatu- och järnvägstrafik. Föreslagen ny
gatuhöjd 7,54 (r.ö.k)
B 46 – JV järnvägsområde
B 131 – Allmän plats, gata. Allmän plats,
park.

B 208 – Park eller plantering
B 240 – Gata/park eller plantering
B 249 – Gata eller torg
B 341 – Gata i Huvudnätet, Gata i lokalnätet.
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner
har gått ut.
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i samrådsområde
hinderfria ytor för flygplatsen, inom
riksintresse för flyget. Inom planområdet
planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2
meter över havet vilket är lägsta nivån för
krav på hinderfria ytor.
Planområdet ingår i område med särskilt
behov av hinderfrihet, vilket ingår i
riksintresse för totalförsvaret. Inom detta
område anses objekt högre än 20 meter få
en inverkan på gällande riksintressen. Bron
som ska ersätta Pyttebron kan bli högre
än 20+ meter varpå en flyghinderanalys
har tagits fram. Analysen visar att en sådan
konstruktion inte hamnar i konflikt med
flygtrafiken. Maximal totalhöjd för bron är
+30 meter.

ANTAGANDE

området, men det förs även in biltrafik
genom grönstråket som ersätter rofylldhet
och relativ tystnad med trafikbuller
och rörelser som kräver den oskyddade
trafikantens uppmärksamhet. Bullernivåerna
ökar även på den norra sidan av Rönne å där
Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål i
regionen. Naturvårdsverkets
rekommenderade värden för
rekreationsområden i tätort bedöms kunna
hållas inom Hembygdsparken. Detaljplanen
bedöms medföra måttligt negativa
konsekvenser för rekreation.

Planområdet ligger inom riksintresse för
friluftsliv och naturvård.
Friluftsliv
En del av planområdet ligger inom
riksintresse för friluftsliv. Riksintresset som
påverkas är FM 04, Rönne å, som sträcker
sig längs med hela åns sträckning på ca 85
kilometer. Planförslaget bedöms inte påverka
riksintresset negativt. Bedömningen bygger
på den värdebeskrivning som finns kopplat
till riksintresset som främst lyfter värdet av
vandring, strövande och promenader längs
med ån som värdefullt. Ett genomförande
av detaljplanen kommer inte att påverka
möjligheterna att vandra längs med ån och
kommer erbjuda nya förbättrade stråk.
Idag finns det en gångbana längs med ån på
den östra sidan som sedan fortsätter under
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ANTAGANDE

Pyttebron och vidare. När Pyttebron ersätts
med en ny bro, som tagits fram genom en
arkitekttävling, kommer även stråket på
den västra sidan kunna fortsätta efter bron
och följa ån. Den nya bron får inte utgöra
ett hinder för vandring, vilket säkerställts i
tävlingsprogrammet för bron. Detta leder
till en bättre tillgänglighet till åns miljöer, i
enlighet med riksintressets värdebeskrivning.

Fig 3. Riksintresset för friluftsliv, FM04.

Naturvård
Riksintresset för naturvården bedöms
inte påverkas av projektet. Riksintresset
utgörs av Rönne ås dalgång, vilket inom
Ängelholms tätort endast omfattar själva
åfåran. Riksintressets värden utgörs av
ett representativt odlingslandskap i slättoch skogsbygd med art- och individrika
växtsamhällen främst kopplade till Rönne
ås omgivande naturtyper, exempelvis
sötvattenstrandäng och öppen hagmark.
Dessa naturtyper förekommer inte
inom Ängelholms tätort och kan således
inte påverkas av planförslaget. Rönne
ås limnologiska värden utgör också ett
av riksintressets kärnvärde. Faunan i
vattendraget anges kunna påverkas negativt
av följande faktorer:
· Kulvertering eller förändring av
vattendragets sträckning eller
bottenprofil
· Vandringshinder och vattenreglering
· Vattenuttag
· Utsläpp av försurande ämnen
· Tungmetallnedfall eller utsläpp
· Överfiske
· Inplantering av främmande lax- och
öringstammar
· Skogsavverkning längs vattendraget.
För planförslaget utgörs den enda risken
för påverkan på riksintressets naturvärden
fällning av enstaka större träd. Eftersom detta
innebär en nästintill obetydlig påverkan i
förhållande till riksintressets storlek och
dessutom sker strax utanför riksintressets
geografiska gräns bedöms planförslaget
inte medföra någon effekt för riksintressets
naturvärde.

Fig 4. Utklipp från tävlingsprogrmmet för den nya
bron. Bilden visar ny koppling under bron på den
västra sidan, som kopplar ihop stråken längs med ån.
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STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13 § gäller det
generella strandskyddet 100 meter från
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag.
I Skåne har Länsstyrelsen och kommunerna
tillsammans reviderat länets strandskyddade
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områden. Syftet med strandskyddet
är att trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det särskilda skäl som åberopas vid detta
upphävande är att marken behöver tas
i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området. Det allmänna intresset
utgörs av en trygg och säker utveckling av
stadsmiljön i Ängelholms centrala delar.
Planförslaget skapar möjligheter för en mer
tillgänglig och trafiksäker stadskärna vilket
enligt utförda lokaliseringsutredningar inte
kan tillgodoses på annat sätt.
Andra alternativ
Under 2016 togs en utredning fram för att
utreda alternativa lösningar till Klippanvägens
förlängning för att främst avlasta trafik från
centrumgatorna, i första hand trafiken över
Nybron. Utredningen tittade på totalt åtta
olika alternativ, samt kombinationer av de
olika alternativen. Den gemensama nämnaren
av alla alternativen var att de byggde på nya
kopplingar väster om Rönne å, både i söder
vid Kulltorpsvägen och i norr vid Varvsvägen
(se fig. 5). De nya vägarna skulle innebära att
trafik tillförs på platser som idag har noll eller
liten trafikbelastning, samt skulle innebära att
stora mängder träd skulle behöva fällas.
Samtliga alternativ utreddes med en
trafikberäkning för att se hur effekten
på Nybron blev. Det alternativ som gav
bäst effekt var en förbindelse i norr vid
Varvsvägen samt en förbindelse i söder vid
Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med

Fig. 5. Utredda alternativ i utredningen ”Västra Länken”

ca 4300 fordon per dygn och beräknades
kosta ca 214 miljoner kronor. Detta kan då
jämföras med Klippanvägens förlängning
som beräknas minska trafiken på Nybron
med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad
på runt 100 miljoner kronor. Detaljplanens
påverkan på trafikflöden finns vidare
beskrivet under rubriken Gator och trafik.

ANTAGANDE

I endetaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17
§ PBL upphäva strandskydd för ett område,
om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det
sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.

En stor del av området för gata är idag ej
planlagd och utgörs idag av ett gång- och
cykelstråk.
Planförslaget innebär att strandskydd
fastställs för ytor som planläggs som PARK
och NATUR. De äldre planerna (B40, B46
och B240) som främst är de som ligger inom
100 m från Rönne å anges inget specifikt
strandskydd. Detta innebär att detaljplanen
likt nollalternativet inte specifikt skyddar
området inom 100 m från Rönne å från
exploatering.
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Allmänheten kommer fortsättningsvis
garanteras tillträde till hela planområdet.
Genom att utföra åtgärder för att förbättra
miljön för fladdermöss i enlighet med
utförd utredning både inom och utanför
planområdet bedöms planförslaget inte
försämra livsbetingelserna för någon känd
hotad flora och fauna i området.
PÅ PLANKARTAN:

ANTAGANDE

Strandskyddet är upphävt. Detta
gäller områden planlagda som
GATA, P-PLATS och vattenområde

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunfullmäktige beslöt 2012-01-30 att
anta trafikplan som ett vägledande dokument
för hur trafikinfrastrukturen bör utvecklas i
Ängelholm perioden 2011-2030. Trafikplanen
redovisar ett flertal alternativ för hur
trafiksituationen i Ängelholms centrum
kan förbättras och visar att sträckningen
som denna detaljplan föreslår ger bäst
förutsättningar för fortsatt stadsutveckling i
centrum.
Genomförandet av detaljplanen för
Ängelholm 3:28 med flera är en del av
den politiska avsiktsförklaringen för
trafikfrågor i Ängelholms kommun, kallat
Ängelholmspaketet. Beslutet att genomföra
paketet togs av kommunstyrelsen den 16
oktober 2019 (KS 2019/378). Visionen
för Ängelholmspaketet innehåller följande
punkter:
• Stadskärnan är först och främst för
människor, inte för bilar.
• Utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna
som är en helhet.
• Skapa plats för människor och möten i
stadskärnan.
• Ta tillvara stadens läge vid havet och
utveckla tillgången till stranden för både
invånare och besökare.
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• En tillgänglig och säker infrastruktur för alla
trafikanter.
• Lösa trafikförsörjningen till Resecentrum,
de nya bostadsområdena och till havet.
• Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Detaljplanens syfte är att skapa en ny gata
mellan Klippanvägen och Havsbadsvägen för
att omfördela trafiken som idag går genom
stadskärnan. Den nya gatan kommer att ge
plats för både bil- och busstrafik liksom gångoch cykeltrafik. Genom omfördelningen
kommer trafiken i stadskärnan att minska
vilket ger möjlighet att skapa en tryggare och
säkrare miljö i anslutning till centrum.
En detaljplan med samma syfte och liknande
utformning togs fram i kommunen 2014,
men upphävdes av Länsstyrelsen på grund av
formellt fel. Ett nytt planuppdrag lämnades
av kommunstyrelsen under 2019, med syfte
att ta fram en ny detaljplan. Sedan den förra
detaljplanen togs fram har ett flertal nya
förutsättningar uppkommit varpå stora delar
av det material som finns sedan tidigare
måste uppdateras.
Planförslaget möjliggör en förlängning
av Klippanvägen längs med den gamla
banvallen. Den nya gatan kommer att ha
en separerad gång- och cykelväg på vardera
sida fram till idrottshallen, därefter enbart
på den norra sidan.Förslaget innebär att den
nuvarande Pyttebron måste ersättas av en ny
bro i samma sträckning som är mer lämpad
för ändamålet. Gestaltningen av den nya bron
har avgjorts genom en arkitekttävling, som
finns beskrivet under rubriken gestaltning.
OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet innefattar i huvudsak området
där den gamla järnvägen mellan Ängelholm
och Klippan byggdes under tidigt 1900-tal.
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Sträckan lades ner 1953, men banvallen kan
fortfarande ses och den gamla järnvägsbron,
Pyttebron, står kvar.

Fig 7. Bilden visar parkstråket mellan
cirkulationsplatsen Klippanvägen/Östergatan och ner
mot Storgatan och Daniellundsparken

ANTAGANDE

Fig 6. En gammal bild på Pyttebron.

Nordöst om området ligger området
Danielslund som är uppkallat efter
handelsmannen Daniel Möller, vilken i början
av 1800-talet övertog en egendom i området.
I anslutning ligger hembygdsparken som
tillkom 1934. Där finns byggnader i skiftande
åldrar och karaktär, flertalet är hämtade från
Ängelholms närmaste omgivningar.
NATUR

MARK OCH VEGETATION

På centrumsidan passerar vägen genom två
parkområden, det ena mellan Östergatan
och Storgatan, det andra mellan Storgatan
och Rönne å (Danielslundsparken).
Förlängningen av Klippanvägen kommer
att gå genom parken mellan Östergatan
och Storgatan samt minska storleken på
Danielslundsparken då en cirkulationsplats
planeras i korsningen mellan den nya gatan,
Storgatan och Danielslundsgatan.
På Nybrosidan, väster om Rönne å, följer
vägen den gamla järnvägsbanken som
idag utgörs av ett promenadstråk med
träd på båda sidorna. Sträckan upplevs
som naturnära och avskild från övrig
stadsbebyggelse.

Fig 8. Befintlig gång- och cykelstig längs med den
gamla banvallen.
VATTENOMRÅDEN

Arbeten inom vattenområdet är
vattenverksamhet och regleras av miljöbalken.
För all vattenverksamhet gäller generell
tillstånds- eller anmälningsplikt. Anmälan ska
ske till Länsstyrelsen innan verksamheterna
påbörjas.
I samband med genomförande av
detaljplanen kommer arbete inom
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ANTAGANDE

Fig. 9. Danielslundsparken. Till vänster i bild syns det gamla brofästet där järnvägen tidigare gick.

vattenområdet att genomföras.
Vattenområdet definieras som den yta som
vid högst beräknade flöde omfattas av vatten.
Längs med slänten i planområdets norra
del, närmast Rönne å, kommer arbete med
stabilitetsåtgärder uppkomma, detta finns
redovisat mer under rubriken Geotekniska
förhållanden. Spontning kommer ske mellan
gatan och vattendraget, alltså inte direkt i
vattnet men inom vattenområdet. Påverkan
på vattendraget bedöms därför som lågt. I
detta område finns idag ett erosionsskydd
som bedöms vara i behov av upprustning.
I samband med spontning ska detta skydd
restaureras för att säkerställa att skador
inte uppstår. Eftersom att arbetet räknas
som vattenverksamhet ska anmälan till
Länsstyrelsen ske innan arbetet påbörjas.
Den nya bron som kommer uppföras och
ersätta nuvarande Pyttebron kommer att
anläggas på ett sådant sätt att brofästen
och fasta anläggningar förläggs utanför
vattenområdet. Detta finns vidare
beskrivet under kaptilet Den nya bron.
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Vid byggnationen kommer dock annat
arbete ske inom vattenområdet. Arbetet
består av borttagande av befintliga
brofundament. Eftersom detta är ett arbete
som bedrivs inom vattenområdet gäller
generellt tillståndståndsplikt enligt 11 kap
9 § miljöbalken (MB) och prövning sker i
miljödomstol. Från och med den 15 maj
2007 omfattas vissa vattenverksamheter av
anmälningsplikt enligt förordning (1998:1388)
om vattenverksamhet. Anmälan ska göras
till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.
Påverkan på vattendraget bedöms dock som
litet och kan utgöras i form av temporär
grumling vid arbetet som måste beaktas i
kommande ansökningar.
Den nya bron har en bredare längdsektion
än tidigare och kommer därför inte ha någon
negativ påverkan på flödeskapaciteten,
därmed inte heller någon negativ påverkan på
översämningsrisk vid höga flöden.
LANDSKAPSBILD

Planområdet på den östra sidan om Rönne
å består idag delvis av Danielslundsparken
som är en liten park på den gamla
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Väster om Rönne å är upplevelsen idag ett
lugnt parkområde, vilket också kommer att
förändras. Ambitionen är att området ska
kunna behålla sitt lummiga intryck även efter
föreslagen ändring. En stor del av träden som
står närmast den planerade vägen kommer
dock behöva fällas, vilket minskar grönskan i
området märkbart. Återplantering av träd ska
ske i enlighet med kommunens trädplan.

hög säkerhetsfaktor med avseende på
stabilitetsbrott därmed kan uppnås, vilket
visas i utförda beräkningar. Spontens
funktion är att ge ett mothåll mot jorden
vilket medför att ett eventuellt brott i jord
kommer att ske djupare. Detta innebär
att förhållandet mellan pådrivande och
mothållande jordtryck jämnas ut och därmed
blir säkerhetsfaktorn högre och vägen
stabilare.
Den geotekniska utredningen visar att
en spont ner till nivå på -3 meter med
en tjocklek på 0,3 meter resulterar i god
stabilitet. Detaljplanen föreslår därmed en
sådan lösning.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Spontingen kommer ske mellan gatan och
det befintliga erosionsskyddet som idag ligger
längs med sträckan. För att säkerställa fortsatt
skydd om erosion föreslår utredningen att
det befintliga erosionsskyddet ska restaureras,
då detta idag är i dåligt skick och riskerar att
förstöras. För upprustning av erosionsskydd
och spontning kommer en ansökan om
vattenverksamhet att krävas, som ansöks i
samband med genomförande.

Utredningen visar att stabiliteten utmed stora
delar av den gamla banvallen ej är tillräcklig
och förstärkningsåtgärder kommer att krävas
vid anläggande av planerad väg. Tidigare
föreslagna förstärkningsåtgärder med
stödmurar som är tänkta att fungera som
stöttning mot påförda laster från föreslagen
vägkonstruktion bedöms inte vara tillräckligt
för att erhålla erforderlig stabilitet intill
åkanten. Detta beror delvis på att befintlig
slänt i dag ej erhåller en tillräcklig säkerhet
mot brott.

MARKRADON

En översiktlig geoteknisk utredning togs fram
2013 som generellt medger goda geotekniska
förhållanden för vägbyggnation. Utredningen
rekommenderar dock utökad utredning
för sträckan närmast ån för att säkerställa
stabiliteten i slänten. Inom ramen av denna
detaljplan har en ny fördjupad geoteknisk
undersökning genomförts, med fokus på
stabiliteten längs med Rönne å.

Spontning är ett alternativ för att uppnå
tillräcklig säkerhet mot brott i jord, förutsatt
att sponten installeras på ett sådant sätt
att den kritiska glidytan kan tvingas ned
under sponten och att en tillräckligt

ANTAGANDE

järnvägsvallen (fig. 9). Här finns en gångoch cykelväg som sträcker sig från parken
upp till Klippanvägen. Med detaljplanens
genomförande kommer detta område
förändras från ett småskaligt parkområde till
ett område som domineras av stadstrafik.

Det har visat sig att inom vissa områden
i Ängelholms kommun som tidigare är
bedömda som lågriskområden har det
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller
att man inte kan utesluta förhöjd risk för
markradon lokalt.
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt
inne i byggnader utförs vid projektering av
nybyggnation. Byggnader där människor
stadigvarande vistas ska med hänsyn till
radon utföras med grundläggning i enlighet
med Boverkets byggregler. Radonhalten
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska
radonrisken på varje byggplats och vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som
skall bygga.
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THORSLUND

FORNLÄMNINGAR

Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten skall dessa, i
enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Fornlämningar kan synas som härdrester,
stenpackningar eller mörka färgningar i
jorden.
0/4

00

BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ

0

30

0/

Planområdet kommer att inkräkta på
fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av
kommunen (seAPELN
fig. 10). Idag är fastigheten en
bostadsfastighet med en byggnad som ingår
i kommunens bevarandeprogram. Huset är
klassat som miljöklass 1, vilket är ett högt
bevarandevärde. Fastighetens kulturvärden
är kopplade till husets utformning och
tomtens storlek och placering. Planförslaget
bedöms dock inte påverka kulturmiljön i den
utsträckning att värdena försvinner.

Fig. 11. Båtstugorna ligger idag intill befintliga gångoch cykelstråk.

SÄLGEN

0

20

0/

ANTAGANDE

ASPEN

Fig. 10. Huset på fastigheten Kråkan 1.

Den gamla järnvägsbron, Pyttebron (fig.
13), kommer att rivas och ge plats åt en
ny bro som är mer lämpad för ändamålet.
Den nya brons gestaltning regleras inte i
detaljplanen utan har arbetats fram genom en
arkitekttävling parallellt med detaljplanen.
VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE

Inom och i anslutning till planområdet finns
ett område som i planbeskrivningen benämns
som båtklubben. Området består av ett
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Fig. 12. Bilden är ett utklipp på genomritning
som finns på sidan 19. Efter samrådet har en
förprojektering tagits fram som visar att samtliga
båtstugor kan stå kvar. Bilden visar också hur en
angöringsväg kan anläggas mellan Klippanvägens
förlängning och båtstugeområdet.

0/1

00

flertal båtstugor som används av en båtklubb.
Båtstugorna står på allmän plats och
ingår delvis i ett annat utvecklingsområde,
Växthustomten, med syfte att göra platsen
mer tillgänglig för allmänheten.
Efter planens samråd har en förprojektering
av vägen tagits fram för att bland annat
utreda möjligheterna att anlägga vägen på ett
sätt som inte påverkar båtstugornas placering
KASTANJEN
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EKEN

Förprojekteringen innefattar också en lösning
för angöring till och från båtstugeområdet,
för att säkerställa tillgänglighet med bil.
Kommande detaljprojektering ska utgå
från förprojekteringen och påverkan på
båtklubbens verksamhet bedöms därmed
som liten.
STADSBILD

Detaljplaneförslaget kommer att medföra
att en ny gata för trafik anläggs i ett område
som huvudsakligen idag utgörs av ett bilfritt
promenadstråk. Stadsbilden kommer att
förändras tydligt då många träd kommer att
försvinna och även bullerplank kommer att
uppföras.
För att minska den negativa påverkan
på stadsbilden är det viktigt att

gatan gestaltas med god kvalitet.
Gatusektioner, beläggningar, markmaterial,
släntutformningar, stödmurar,
dagvattenlösningar och möblering är
aspeketer som inte regleras i detaljplanen
men som har stor påverkan på hur gatan
kommer upplevas. Återplantering av träd är
även en metod som kan minska den negativa
påverkan och på så sätt kunna bibehålla
den parkkaraktär som finns idag, vilket är
önskvärt för områden i anslutning till gatan.
Idag upplevs sträckningen som ett rum där
träden skapar ett ”grönt tak”. Målsättningen
för utformningen av den nya gatan är att den
upplevelsen ska finnas kvar eller återupprättas
med nyplantering.
Planens genomförande medför att områden
utanför plangränserna påverkas positivt.
Planen bedöms medföra en minskning av
trafiken i stadskärnan, vilket öppnar upp för
utvecklingsmöjligheter. Ett parallellt arbete
pågår där en upprustning av stadsparken ska
göras. På så vis kan platsen utvecklas med
fokus på människan istället för bilar och nya
mötesplatser kan skapas i staden.

ANTAGANDE

och båtklubbens möjlighet att fortsatt
bedriva sin verksamhet. Genom att flytta
gatans centrumlinje söderut, samt förändra
gång- och cykelvägens dragning kan samtliga
båtstugor stå kvar på samma ställe som idag.
Detaljplanens genomförande kommer alltså
inte att påverka stugornas placering eller
antal.

Fig 13. Befintliga Pyttebron
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GESTALTNING

ANTAGANDE

Planområdet är beläget i centrala Ängelholm
och innefattar Pyttebron som idag har ett
dominerande intryck i stadsbilden. Det
är därför av stor vikt att den nya bron får
en gestaltning av hög kvalitet. Parallellt
med planprocessen har en arkitekttävling
genomförts för att säkerställa att bron ges
höga arkitektoniska värden. För att säkerställa
att tävlingsbidragen uppfyllde kommunens
höga krav formulerades totalt sex mål för
brons gestaltning:
Bron ska:
1. samspela med konstruktionen
Gestaltningsmässigt ska form och
konstruktion hänga nära samman på ett
innovativt och tydligt vis. Bron ska vara
smäcker utifrån definierade laster och krav.
Estetiska värden kommer ur ingenjörskonst
och materialitet.
2. utformas utifrån mänskliga behov
Gestaltningen ska erbjuda upplevelser för
den som är på, men även invid och under
bron. Material och detaljer ska särskilt
utformas för de som kommer nära, rör vid
och uppehåller sig på och vid bron. Det ska
finnas möjlighet att sitta och stå för
människor i olika ålder och behov, och få
utblickar över park och vatten. Både den som
rör sig själv eller i grupp ska kunna hitta sin
plats och känna sig trygg på och vid bron.
3. bli ett nytt arkitektoniskt landmärke i
Ängelholm
Bron ska medverka till att bygga Ängelholms
identitet, både dess stads- och landskapsbild
och med avstamp i befintliga gröna och
urbana värden. Den knyter an till Pyttebron
som har varit en viktig del av stadsbilden
under lång tid, men utan att nödvändigtvis
kopiera dess karaktäristiska form. Belysning
ska lyfta bron nattetid, dock utan att
dominera närmiljön
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4. upplevas som ett naturligt tillägg i
landskapet
Särskild omsorg ska läggas på att säkerställa
att bron inte upplevs som en barriär, vare sig
upptill eller undertill där gångstråken längs
ån löper, samt på att bron passas in i det
naturliga landskapet påvar sida om ån. Bron
markerar övergången mellan stad och natur/
rekreation, vilket med fördel kan betonas.
5. ge förutsättningar för en effektiv
förvaltning
Brons gestaltning, finish och detaljering ska
väljas och utformas för att underlätta för
kommunen att sköta, underhålla och drifta
bron både över årstider samt över dess livstid.
Material som utsätts för slitage ska kunna
bytas ut eller renoveras på ett enkelt
och kostnadseffektivt sätt.
6. vara med och driva innovativ och
hållbar materialanvändning
Det ska finnas genomtänkt och
långsiktig hållbarhet i materialval och
konstruktionsprinciper samt strategier
kring cirkularitet för byggnation, drift och
förvaltning. Det kan med fördel undersökas
om fundamenten till den befintliga bron kan
återanvändas i någon form.
Arkitekttävlingen genomfördes som en
projekttävling i två steg. Det första steget
var idéinriktat och genomfördes som allmän
tävling. Bland bidragen från den första
deltävlingen valde sedan en jury ut fyra team
som gick vidare till deltävling två. I mitten av
december 2021 tillkännagavs vinnaren av hela
tävlingen.
PÅ PLANKARTAN:
W1- Öppet vattenområde där bro
får uppföras till en högsta totalhöjd
på +30 meter. Lägsta nivå på
underkant broöverbyggnad får inte
vara lägre än +4,2 meter
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Fig 14. Illustration på den nya bro som ska ersätta Pyttebron. Bron har en diagonal båge som tillåter människor att
promenera på den, samtidigt som den fungerar bärande för hela konstruktionen.

Fig. 15. Illustration på hur den nya bron ser ut på kvällen.

Fig. 16. En skiss på hur bron ser ut från ovan.
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Bron byggs med en diagonal båge över hela
bron med trappor så att människor kan gå på
brons bågar, som sträcker sig högt över ån.

En vidare teknisk beskrivning av brons
konstruktion finns i Tävlingsförslag,
Himlavalvet.

Bron kommer inte ha några fasta stöd
i vattendraget och till skillnad från den
nuvarande bron kommer brofästen anläggas
utanför vattenområdet. Den nya bron
bedöms därför inte medföra någon negativ

Gestaltning av gatan
Gestaltningen av gatan regleras inte i
detaljplanen, utan kommer fastställas
i samband med projekteringsfasen.
Utgångspunkten är att vägen är 6.5 meter
bred, med en gång- och cykelväg på 3 meter
på den norra sidan (se fig. 18 och 19) samt
en gång- och cykelväg på 2.5 meter på södra
sidan fram till idrottshallen. På den östra
sidan kommer det finnas cykelvägar på båda
sidor. Anledning till denna fördelningen
är hushållandet av marken på den västra
sidan, där det inte finns tillräckligt stora
ytor för dubbla cykelvägar hela vägen till
Havsbadsvägen. För att minska den negativa
påverkan på stadsbilden är det viktigt att

ANTAGANDE

Den nya bron
Detaljplanen möjliggör uppförandet av en
ny bro som är mer lämpad för ändamålet än
nuvarande Pyttebron. Den nya bron kommer
att vara ett landmärke i Ängelholm.

påverkan på Rönne å.
Vid genomförandet ska den byggprocess
väljas som ger minst påverkan på flodmiljön.
Tävlingsförslaget visar ett förslag på hur
byggprocessen kan genomföras utanför
vattenområdet.

Fig. 17. Illustration som tydliggör den diagonala bågen
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Fig. 19. Föreslagna sektioner för gatan. Den slutliga gestaltningen kan komma att se annorlunda ut och
sektionen närmast Rönne å innefattar även en spont i linje med stödmuren.

gatan ges hög arkitektonisk kvalitet. Inför
planens granskning har illustrationsmaterial
(fig. 20 och 21) tagits fram för att visa
kommunens målbild för gatan. Det är viktigt
att gatan upplevs som en stadsgata, och inte
en trafikled. Växtlighet på båda sidor av gatan
ska i så stor utsträckning som möjligt stå kvar.
Genomförandet av detaljplanen kommer
dock innebära att en stor mängd träd
kommer att tas bort. Dessa ska kompenseras
genom nyplanteringar.
OFFENTLIG SERVICE

TILLGÄNGLIGHET

Planområdet ska utformas på ett sådant sätt
att det blir tillgängligt även för personer med
nedsatt rörelseförmåga.
LEK OCH REKREATION

Detaljplanen medför inte ett ökat behov av
offentlig service eftersom att den inte medger
någon utökad byggrätt för bostäder.
KOMMERSIELL SERVICE

Detaljplanen medför inte någon förändring
i den kommersiella servicen. Syftet
med detaljplanen är dock att förbättra
trafiksituationen i Ängelholms centrum,
vilket kan möjliggöra en kommersiell
utveckling av gågatan och stadsparken.

Området kan idag ses som ett
rekreationsstråk som används både i
pendelsyfte och rekreationssyfte. Den
lummiga känslan och närheten till ån är
värden som bidrar till det rekreativa syftet.
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Fig 20. En illustration över hur gatan kan gestaltas. Bilden visar området där det planeras för ett övergångsställe. Till höger syns ingången till
Växthusparken.

Fig. 21. En illustration över hur gatan kan gestaltas. På bilden syns gatans relation till båtstugorna.
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Promenadstråket mellan Pyttebron
och Havsbadsvägen har ett högt lokalt
rekreationsvärde för de människor som
bor och verkar i dess närhet. Planförslaget
medför att ytan för närrekreation minskar
när den nya vägen byggs i området. Den
nya vägen kommer att utgöra en barriär till
målpunkterna utmed ån, samt grönområdet
utmed åns norra sida. Möjligheten att ta sig
till målpunkterna utmed planområdet och
motionsspår längre västerut kommer att
finnas kvar efter det att den nya vägen har
byggts, eftersom både bilväg, busshållplats
och gång- och cykelväg planeras och
säkerställs i detaljplanen. Den känsla och
möjlighet av rofylldhet, relativ tystnad
och möjlighet till en kort återhämtning,
kommer att bytas ut mot en trafikerad miljö
som kräver den oskyddade trafikantens
uppmärksamhet, och som dessutom är
bullerpåverkad av fordonstrafik.
Tillgängligheten till rekreationsmöjligheter
i närområdet kommer fortsatt vara hög
och flera rekreationsstråk finns i nära
anslutning till området. På en lokalnivå
medför detaljplanen alltså stora negativa
konsekvenser, men sett ur ett större
perspektiv bedöms inte påverkan vara lika
stor.
För att minska den negativa påverkan på
lokalnivå är det viktigt att gatan utformas
så att det är lätt att ta sig över och att
utvecklingen av Växthustomten gör att
området i sin helhet bjuder in till rekreation.

Parallellt med planprocessen och inom ramen
av det större projektet Ängelholmspaketet
håller Växthustomten på att utvecklas till en
park. Förändringar kan hjälpa till att bidra till
en fortsatt god tillgänglighet för rekreation i
närområdet.
NATURMILJÖ
En naturvärdesinventering har genomförts
för att kontrollera naturmiljön i och runt
planområdet. Inventeringen bygger på
en tidigare utredning, utförd 2013, då
den nuvarande gällande standarden för
naturvärdesinventering avseende biologisk
mångfald (SS 199000:2014) inte ännu
fastställts. Den systematiska bedömningen av
naturvärden gjordes därför enligt det förslag
på standarden som vid den tidpunkten
fanns tillgänglig. Av denna anledningen
har rapporten uppdaterats till den nya
fastställda metodiken under 2020, så att
naturvärdesbedömningarna som presenteras
är i enlighet med gällande standard. I
samband med uppdateringen gjordes även en
ny sökning av befintlig information rörande
andra befintliga naturintressen.

ANTAGANDE

Med detaljplanens genomförande kommer
rekreationsmöjligheterna i området
minska avsevärt. Inte bara det nuvarande
stråket påverkas, utan även det kommande
parkområdet på den plats som idag kallas
Växthustomten kommer att påverkas i form
av ökade bullernivåer. Som kompensation
skapas ett nytt rekreativt stråk längs Rönne å,
med förbättrad koppling under den nya bron.

Naturmiljön inom och i närheten av
planområdet utgörs av en blandning av
alsumpskog, ädellövskog, lövskog och
bokskog. I närområdet växer också 16 särskilt
skyddsvärda träd, vilka identifierades vid
en naturvärdesinventering 2013 (fig 22 och
23). Skogarna har naturvärden i form av
exempelvis grövre träd i varierande ålder, en
del död ved och skyddande buskskikt, men
har generellt låga eller vissa naturvärden.
Enstaka områden har pekats ut med något
högre värden.
Groddjursinventeringar som genomförts i
området konstaterar att kärnområden för
grodor verkar vara knutna till områden norr
om planområdet, där marken är mer låglänt
och fuktig till sin karaktär. Det bedöms inte
finnas några lämpliga lekvatten inom eller i
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närheten av detaljplaneområdet, även om
individer även här har påträffats i
strandkanten till Rönne å. Skogen kring och
inom detaljplaneområdet hyser dock vissa
strukturer som utgör lämpliga
övervintringslokaler för groddjur. Skogen
längs Rönne å utgör även goda jaktmiljöer för
fladdermöss då de är insektsrika och
skyddande miljöer, och hög aktivitet
förekommer i närheten av planområdet. Sex
olika fladdermusarter, varav tre rödlistade,
har rapporterats längs strandkanten mellan
Rönne å och planområdet, och detta område
har också bedömts hysa betydliga
naturvärden främst på grund av
fladdermössen. Ingen koloni eller dagtillhåll
har dock identifierats, även om koloniplatser
möjligen kan finnas i äldre träd med
håligheter även här. Efter naturinventeringen
har även en specifik fladdermusinventering
genomförts som finns beskrivet under
rubriken fladdermöss. Planförslaget ämnar
inverka så lite som möjligt på områdets
naturvärden. De skogsområden som vid
naturvärdesinventeringen ansågs ha vissa
biologiska värden har planlagts som natur.
PÅ PLANKARTAN:
NATUR -

Generellt sett utgörs planområdet av en
naturmiljö som upplevs som tyst och avskild.
Det finns en stor växtlighet i och runt
planområdet som med detaljplanens
genomförande tydligt kommer påverkas
negativt. För att minska den negativa
påverkan ska nedfällna träd kompenseras i
enlighet med kommunens trädplan. Träd kan
med fördel nyplanteras i närheten av den
nya gatan för att behålla grönskan i området
och avskärma gatumiljön från angränsade
parkområden.
Nedan följer beskrivningar av de
naturvärdesobjekt som identifierades i
inventeringen. Naturvärdesobjekt 5 beskrivs
inte närmare då objektet helt ligger utanför
planområdet. Inventeringen identifierade
5 naturvärdesobjekt, 16 skyddsvärda träd
och 7 naturvårdsarter samt övriga ytor utan
naturvärde (fig. 22)
Naturvärdesobjekt 01 (NO01)
NO01 består av en alsumpskog som är
utpekad i Ängelholms naturvårdsprogram.

Naturområde

Undantaget är den smala skogsremsan längs
med Rönne å öster om Reningsverksvägen.
Även här kommer dock träd att bevaras
genom planläggning av natur. Anpassningar
har också gjorts för att bevara andra
skyddsvärda träd som står i närheten av
vägen, genom att gång- och cykelvägen
anpassas så att träden kan stå kvar (se fig. 12).
Vad gäller groddjur och fladdermöss bedöms
planförslaget medföra en liten påverkan och
det finns inte heller något som tyder på att
just skogen inom planområdet är särskilt
viktiga för dessa arter relativt omgivande
landskap. Planförslaget kommer medföra
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ökad störning för dessa och andra
förekommande arter, men i förhållande till
mängden motsvarande habitat längs Rönne å
genom Ängelholm kan detta inte antas
medföra betydande konsekvenser.

Området ligger mellan en brant vägslänt
och ån vilket skapar ett skyddat och fuktigt
mikroklimat.
Biotopvärden i området inkluderar
grövre träd i varierande ålder, en hel del
död ved varav en del grov, ett artrikt
busk- och fältskikt samt ett skyddat
lokalklimat. Biotopvärdet bedöms som
visst. Inga naturvårdsarter påträffades,
men artrikedomen bedöms vara högre
än omgivande landskap. Den samlade
bedömning är att området klassas
som naturvärdesklass 3 - påtagligt
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naturvärde, dock i det nedre spannet
av skalan, på gränsen till visst värde.
Naturvärdesobjektetsutbredning är till största
del lokaliserat utanför planområdet, men den
nya gatusträckningen med dess nya slänter
kan komma att påverka området negativt. För
att minska den negativa påverkan bör död
ved i så stor utsträckning som möjligt inte
tas bort från området. De träd som behöver
fällas kan med fördel placeras inom området
som inte omfattas av exploateringen.
Naturvärdesobjekt 02 (NO02)
NO02 består av en ädellövsskog med relativt
varierad ålderstruktur.
Området bedöms ha medelhög artrikedom
relativt omgivande landskap, men eftersom
naturvårdsarter saknas och själva skogen
inte bedöms vara exceptionellt värdefull
för fladdermöss bedöms artvärdet som

obetydligt. På grund av den varierade
åldersstrukturen med flera äldre och enstaka
grova lövträd bedöms biotopvärdet som
visst. Den samlade bedömningen blir
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde.

ANTAGANDE

Fig. 22. Bild från naturvärdesinventeringen som redovisar naturvärdesobjekt inom och kring planområdet.

Objektet ligger till stor del utanför
planområdet, men växtligheten som ligger
inom planområdet kommer att behöva tas
bort. Träden och buskagen bedöms inte ha
något särksilt naturvärde, men i enlighet
med kommunens trädplan ska nedtagna träd
ersättas med två liknande träd så långt det
är möjligt. Området lämpar sig också för
nyplantering i närhet av den nya gatan, för
att skapa ett lummigare stråk efter att gatan
anlagts.
Naturvärdesobjekt 3 (NO03)
Området utgörs av ett smalt trädbevuxet
område i slänten längs med Rönne å.
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Slänten är stensatt och är en rest från då
järnvägen gick där det idag är en gång- och
cykelväg. Floran i området bedöms vid
naturvärdesinventeringen inte ha något
betydelsefullt naturvärde. På grund av
förekomsten av sex olika fladdermusarter,
varav tre rödlistade, bedöms artvärdet som
visst. Att artvärdet inte bedöms vara högre
är på grund av att det inte finns något som
tyder på att objektet är särskilt betydelsefullt
för fladdermössen relativt omgivande
landskap, samt att inga koloniplatser har
bekräftats. Biotopvärdet klassas till visst på
grund av objektets funktion som jaktlokal för
fladdermössen. Den samlade bedömningen
är att området klassas som naturvärdesklass
3 – påtagligt naturvärde.

högre än omgivningen bedöms artvärdet som
obetydligt. Biotopvärdet bedöms som visst på
grund av ett artrikt trädskikt med förekomst
av grova träd och stubbar. Den samlade
bedömningen är att området klassas som
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde.

Området ligger helt inom plangränserna och
kommer med detaljplanens genomförande
påverkas i stor utsträckning. Eftersom att
gatans nya sträckning kommer innebära
arbeten i slänten kommer en stor del av
träden inom området försvinna. Träden
i sig bedöms inte ha något naturvärde,
men ska ändå kompenseras i enlighet med
kommunens trädplan. Träden kan dock
ha en viktig funktion för fladdermössen
vilket bör beaktas. Liknande miljöer
finns i närheten som gör att den negativa
påverkan kan ses som mindre. I genomförd
fladdermusinventering belyses vikten av att
bibehålla och skapa en grön och tyst korridor
längs med ån. För bästa resultat bör sådana
åtgärdes göras i ett större sammanhang och
fortstta utredningar i större perspektiv kan
vara aktuella. Åtgärder för fladdermöss finns
vidare beskrivet under rubriken Fladdermöss.

Träd
Naturvärdesinventeringen identifierade även
totalt 16 särskilt skyddsvärda träd, av dessa
påverkas sju av planförslaget (Se fig.23).

Naturvärdesobjekt 4 (NO04)
Smalt trädbeklätt område mellan
växthusområdet och gång- och cykelvägen.
Trädskiktet är heterogent och artrikt med ek,
bok, ask, alm, lönn och fågelbär. Lönn och
bok finns i lite större mängd, men få träd är
grova. Inga naturvårdsarter påträffades och
eftersom artrikedomen inte bedöms vara
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Objektet ligger helt inom planområdet,
men utgörs till största del av planläggningen
PARK. Området kommer dock anläggas med
en gång- och cykelväg vilket medför att träd
kommer behöva fällas. Detaljplanen reglerar
dock inte exakt dragning av gång- och
cykelvägen och framtida dragning av denna
kan på så sätt anpassas till vegetationen
för att få en så liten negativ påverkan som
möjligt.

Planförslaget har anpassats så att träd 3,4,5,6
och 7 kan stå kvar genom att gång- och
cykelvägen viker av från huvudgatan och
skapar ett mellanrum mellan gata och GC-

Fig. 23. Skyddsvärda träd inom och kring planområdet.
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PÅ PLANKARTAN:
n1 - Trädet får endast fällas
om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk
Fladdermöss
En fladdermusinventering har tagits fram
inom ramen av detaljplaneprocessen.
Sammanlagt noterades 8 – 10 arter i det
inventerade området: större brunfladdermus,
nordfladdermus, gråskimlig fladdermus,
dvärgpipistrell, trollpipistrell, brunlångöra,
barbastell, vattenfladdermus samt obestämd
art ur släktet Myotis. Gråskimlig fladdermus
kan förväxlas med sydfladdermus, en art
som tidigare har hittats i området. Denna
bestämning är därför inte säker. Även arterna
inom släktet Myotis är svårseparerade men
sannolikt rör det sig om antingen någon
av arterna tajga-/mustaschfladdermus eller
vattenfladdermus som i vissa fall rör sig mer
otypiskt över land. Denna art identifierades
annars i stort antal över Rönne å.
Totalt registrerades närmare 5000
inspelningar av fladdermöss under de 49
boxnätterna. Vanligast var nordfladdermus
(38%), större brunfladdermus (33%) och
dvärgpipistrell (22%). Vattenfladdermus
stod för 7 procent av registreringarna,
övriga arter förekom bara i enstaka
inspelningar. De nämnda arterna var också
de som identifierades under den manuella
inventeringen, också med ungefär samma

fördelning.
Alla de funna arterna är förhållandevis
vanliga med undantag av barbastell, vilken
tillhör de så kallade Bilaga 2-arterna som
Sverige har förbundit sig att ta särskild hand
om. Dock noterades bara en enda inspelning
av barbastell.
Ett område med åtminstone 8 noterade arter
(fler om man räknar in tidigare inventeringar,
se nedan) får anses rikt på fladdermöss,
aktiviteten var också hög, särskilt under
yngelperiod. Det är dock viktigt att komma
ihåg att det stora antalet inspelningar inte
motsvarar antal individer, utan är snarare ett
mått på födosöksaktivitet då en fladdermus
kan generera mängder av inspelningar genom
att flyga fram och tillbaka i närheten av en
autobox. Att jämföra antalet inspelningar
mellan arter är också lite vanskligt.
En väg kommer ofrånkomligen att förändra
landskapsbilden i planområdet. Ökad mängd
hårdyta minskar antalet insekter, det vill säga
mat för fladdermöss. Färre träd minskar
möjligheten till skyddad flykt och antalet
potentiella boplatser. Redan idag är den
befintliga gångvägen försedd med gatlyktor
men en bredare väg och färre träd gör att
belysningen i området kommer att öka,
vilket i första hand drabbar mer känsliga
arter som barbastell, brunlångöra och Myotis
sp. då deras flygvägar riskerar att skäras av.
Områdets mest frekvent förekommande
arter, större brunfladdermus, nordfladdermus
och dvärgpipistrell är inte fullt lika känsliga
för ljus när det gäller förflyttning, men de
skulle aldrig välja att bosätta sig i närheten av
lampor. Och mycket pekar på att åtminstone
större brunfladdermus har en bofast
yngelkoloni i närheten. Antalet inspelningar
av fladdermöss i planområdet visar att det är
framför allt Rönne å och dess strandkanter
som används av fladdermössen. Befintliga
gångvägar utnyttjas inte i samma utsträckning.
Detta talar för att det kan gå att bredda vägen
och ändå behålla fladdermusfaunan. Det
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väg, vilket möjliggör trädens bevarande.
Träd 1 och 2 ligger i närhet av vägens
dragning och kommer att ligga i slänten upp
till vägen. För att säkerställa trädens fortsatta
överlevnad behöver det mer i detalj studeras
hur slänten kan anpassas efter träden, genom
exempelvis brantare lutningar eller stödmurar
istället för den föreslagan släntlutningen på
1:3. I detaljprojekteringen behöver detta
säkerställas.
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viktigaste är i så fall att behålla så mycket
växtlighet som möjligt mellan väg och vatten,
dels hålträd som kan fungera som boplatser,
men kanske ännu viktigare, sammanhållande
växtlighet som fungerar som skydd.
Utredningen föreslår fyra åtgärder för att
bibehålla Rönne å som en grön och mörk led
för fladdermöss:

ANTAGANDE

1) Begränsad belysning längs vägen, särskilt
längs nordsidan och där vägen möter Rönne
å. Begränsad belysning kan innebära få
eller inga lampor, alternativt låga, riktade
lampor, belysning med varmare ljus av längre
våglängder (gult-rött) snarare än kallt, vitt
ljus eller någon form av styrning såsom timer
eller rörelsedetektor.
2) Skydd mellan väg och vatten i form av
rader av träd, buskage och/eller bullerplank.
I den mån träd avverkas i vattennära läge bör
detta kunna kompenseras genom insatser på
andra sidan ån. Identifiera också andra delar
av Rönne å som är onödigt belysta och/eller
saknar strandvegetation.
3) Avvakta resultat från andra pågående
inventeringar i Ängelholm och skapa
(bibehåll) en grön korridor mellan
Nybroskogen, Kronoskogen och aktuellt
planområde.
4) Spara hålträd. Dessa utgör potentiella
boplatser för fladdermöss, särskilt i
vattennära läge. Eftersom man misstänker
att större brunfladdermus ockuperar träd i
området under yngel-säsong bör nedtagning
ske med allra största försiktighet. Holkar kan
i vissa fall fungera som ersättning (för vissa
arter) men det finns också andra insatser som
exempelvis veteranisering av yngre träd, vilket
har visat sig kunna skapa nya håligheter.
GATOR OCH TRAFIK
En trafikutredning har tagits fram för att
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Fig. 24. Bilden visar hur omfördelningen av trafiken
kommer se ut med detaljplanens genomförande, med
prognosår 2037. Grönt innebär en minskning av trafik
och rött innebär en ökning.

säkerställa goda trafikförhållanden för
utredningsområdet och närliggande gatunät.
Kapacitetsberäkningar har genomförts
på korsningspunkter baserat på framtida
trafikflöde. En viktig aspekt i utredningen har
varit att analysera omfördelningseffekterna
en ny förbindelse får på omkringliggande
gatunät.
Resultaten visar att utbyggnad av en ny
trafikled möter utmaningarna med ett ökat
framtida trafikflöde som planprogrammet
för stationsområdet genererar med sina cirka
2700 tillkommande bostäder. Ängelholms
stadskärna och andra närliggande gator
antas avlastas. Exempelvis antas stadsparken
avlastas med cirka 4000 fordonsrörelser
per dygn år 2040. Därmed förväntas en
förbättrad trafikmiljö i stadskärnan på grund
av omfördelning av framtida trafikflöden till
den nya trafikleden.
I stadskärnan förbättras trafiksäkerheten
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De tre föreslagna cirkulationsplatserna i
utredningsområdet bör, baserat på resultatet,
utformas som enfältiga cirkulationsplatser.
Föreslagen trevägskorsning vid Garvaregatan
påverkar inte den nya trafikledens eller
närliggande gators kapacitetet något
nämnvärt. Resultaten visar en mindre
mängd avlastning i trafikflödet utmed
Havsbadsvägen. En koppling mellan
Klippanvägens förlängning och Garvaregatan
skapar genare körvägar till bostadsområdet
väster om Rönneå och en redundans i
trafiksystemet.

viktigt att gatan förses med tydliga och
trafiksäkra övergångar.
KOLLEKTIVTRAFIK

Planområdet trafikeras idag inte av någon
kollektivtrafik. Planförslaget möjliggör en
omdragning av busstrafiken för en genare
koppling till havet och stationen, detta kan
dock påverka andra stationer på befintliga
busslinjer. Generellt kommer detaljplanen
möjliggöra kortare restider för busstrafiken
till och från Ängelholms station och havet.
Förändringar i kollektivtrafik görs i samråd
med Skånetrafiken.
PARKERING OCH UTFARTER

Planen möjliggör nya parkeringar i anslutning
till befintlig idrottshall. Parkeringen
utmed Östergatan kommer med planens
genomförande att behöva flyttas. Den nya
placeringen säkerställs i plankartan genom
planläggning av parkering.
HÄLSA OCH SÄKERHET

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

En stor del av detaljplanens syfte är att
förbättra kopplingen mellan centrum
och Ängelholms station även för gångoch cykeltrafikanter. Detta säkerställs i
detaljplanen genom planbestämmelser
om gång- och cykelväg ska finnas samt att
gatusektionerna har tillräckligt stor bredd för
att även innefatta gång- och cykelvägar.
Stråket blir en av del av det befintliga gångoch cykelnätet i Ängelholm. Området utgörs
redan idag av en gång- och cykelväg som
används mycket, men oftast i rekreationssyfte.
Detaljplanen innebär en förändring till ett
stråk som mer har ett pendlingssyfte och
förenklar transporten mellan centrum,
stationen och havet. Planens genomförande
innebär också ökade möjligheter för gångoch cykeltrafik utanför planområdet, främst i
stadens centrala delar.

BULLER

Inom ramen av detaljplanen har en
trafikbullerutredning genomförts. Syftet
med utredningen har varit att redovisa den
förväntade påverkan av trafikbuller som
den nya vägen förväntas ge upphov till.
Utredningen innefattar även föreslagna
bullerskyddsåtgärder med målsättningen att
så långt det är teknisk och ekonomiskt möjligt
innehålla gällande riktvärden. Utredningen
har också tittat på olika lösningar för att på
bästa sätt innehålla riktvärden, med hänsyn
till både säkerhet och gestaltning.

ANTAGANDE

och framkomligheten ökar i och med
utbyggnaden av den nya trafikleden på
grund av minskad trängsel i centrum och
omkringliggande gatunät. Ett minskat
riskbeteende bland fordonstrafiken samt
gång- och cykeltrafiken antas vidare. Därtill
innebär trafikleden en mer logisk och gen väg
till och från planområdet samt målpunkter
utmed sträckan.

Efter planens samråd har utredningen
kompletterats med en analys av
bullerpåverkan i stadskärnan, påverkan på det
nya bostadshuset Fågelsång 3 samt påverkan
på förskoletomten Tallen 8.

För att säkerställa trygga passager är det
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Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

29

ANTAGANDE

Fig 25. Bullerutbredningskarta som visar skillnaden i bullernivåer mellan planförslaget och nollalternativet. Bilden visar en tydlig ökning inom
planområdet samt en tydlig minskning vid anslutande vägar och stadskränan.

Fig 26. En bullerutbredningskarta som visar prognosår 2040 med planerade bullerksyddsåtgärder

Vid nybyggnation av infrastruktur bör
nedanstående riktvärden inte överskridas:
* 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
* 45 dBA maximalnivå innohus nattetid
* 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (fasad)
*70 dBA maximalnivå vid uteplats i
anslutning till bostad
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Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i
trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan
reduceras till nivåer enligt ovan bör
inriktningen vara att inomhusvärdena inte
överskrids.
Beräkningarna visar att utbyggnadsförslaget
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kommer medföra att fler bostäder exponeras
för buller över gällande riktvärden
jämfört med nollalternativet. Trots att
bullerskyddande åtgärder i form av
bullerplank används överskrids gällande
riktvärden utomhus vid fasad vid vissa
fastigheter. Vid de fastigheter inom
planområdet där bullerplank ej bedöms
vara en tillräcklig åtgärd behöver fasadnära
åtgärder tillämpas.

Fig 27. Bullerutbredning för Tallen 8. Den vänstra bilden visar
ekvivalent ljudnivå och den högra visar maxnivåer. Utrbredningen
visar bullernivåer för prognosår 2040 med utbyggnadsförslaget.

Förlängningen av Klippanvägen kommer
att höja ljudnivån, som idag är väldigt
låg, märkbart inom planområdet och
även för omkringliggande naturområden.
Bullerproblematiken som den nya vägen ger
upphov till kan i vissa fall avhjälpas med
bullerplank. Detta gäller framförallt för
fastigheter som angränsar till planområdet
i planens västra delar. Bullerplanken har
begränsad effekt vid korsningar med andra
vägar och vid högre flerfamiljshus.
PÅ PLANKARTAN:
Bullerskydd 2.5 - Bullerskydd
med en höjd på 2.5 meter över
anslutande marknivå
Bullerskydd 2 Bullerskydd
med en höjd 2 meter över
anslutande marknivå
Vid fastigheter där ljudnivån överskrids trots
att ett vägnära bullerplank upprättas och där
det inte bedöms finnas några andra åtgärder
att vidta ska ljudnivån inomhus prioriteras
och fasadnära åtgärder ska tillämpas. För

Fig. 28. Bilden visar Maximala mbullernivåer med en förlängd
bullerskrm. Med en förlängd skärm klarar hela skolgården sig under
gällande riktvärden.

att studera fasadnära åtgärder i detaljnivå
behöver en fysisk inventering av fastigheterna
utföras på plats i samband med att
bullersituationen uppstår.

ANTAGANDE

Fasadnära åtgärder innebär byte av fönster,
dörrar och eventuella ventiler. Eftersom att
kommunen är väghållare för vägen kommer
det vara kommunens ansvar att finansiera de
fasadnära åtgärderna i de fall där riktvärden
överskrids.

Med användandet av bullerplank och
fasadnära åtgärder finns det goda möjligheter
för fastigheterna i planområdet att innehålla
aktuella riktvärden vid fasad och inomhus.
Den ökade bullernivån för naturområden
är dock svårare att motverka och får därför
vägas mot en märkbart lägre ljudnivå i
stadens centrum.
Bullerutredning visar på en markant
bullerminskning i stora delar av stadskärnan,
där främst den norra delen av Storgatan får
en minskad bullernivå.
Förskolan Tallen 8
I anslutning till den planerade vägen ligger
idag en förskola. Utredningen visar att
förskolan, med föreslagen bullerskärm,
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innehåller riktvärdet 55 dBa ekvivalent
ljudnivå. Maximal ljudnivå 70 dBa överskrids
dock i norra delen av skolgården (se fig. 27).
För att maximal ljudnivå ska innehållas på
hela skolgården ska bullerskyddsskärmen
förlängas med 20 m på långsidan
(se fig. 28.) Detta säkerställs genom
användningsbestämmelsen SKYDD samt
egenskapsbestämmelse om bullerplank.

ANTAGANDE

MARKFÖRORENING

Provtagning av mark och grundvatten har
tagits inom växthusområdet, och jordprover
har tagits i järnvägsbanken för att undersöka
om det finns spår av exempelvis metaller,
oljerester och bekämpningsmedel. Proven
visar på låga föroreningar på enstaka platser,
främst inom växthusområdet, medan andra
ytor är att betrakta som icke förorenade.
Längs banvallen var det endast läget intill
Danielslundsparken som visade spår av
någon förorening. Halterna bedöms dock
som låga och sett till att planen inte medger
någon stadigvarig vistelse ligger halterna inte
till grund för någon åtgärd.
Efter samrådet har även en
markmiljöundersökning genomförts för
att redovisa eventuella förekomster av
föroreningar längs hela vägens sträckning.
Sträckningen används idag för promenadstråk
och planeras för att i framtiden utgöras av
vägområde. Det innebär att föroreningsnivåer
upp till mindre känslig markanvändning
(MKM) kan accepteras till följd av den
reducerade exponeringen av människor och
miljön.
I en punkt påträffas PAH i höga halter
vid skruvprovtagning. En provgrop grävs
i samma område för att skapa en bättre
uppfattning om materialet i marken och
möjlighet till kompletterande provtagning.
Materialet i marken visar sig vid
provgropsgrävning vara utan misstanke om
förorening, utöver en handfull bitar av tegel.
De kompletterande proven visar endast låga
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halter av PAH.
Provgropsgrävning ger en bättre bild
av markstrukturen och möjlighet till
en mer representativ provtagning än
skruvprovtagning. Sannolikt har ett fragment
av asfalt eller annan PAHförorening har
följt med vid skruvprovtagningen och
skapat de höga värdena. Mot bakgrund
av det visuella intrycket i provgropen
bedöms den förorening som påträffades
vid skruvprovtagning vara försumbar och
ignoreras vid riskbedömningen.
Generellt påträffas enbart
föroreningskoncentrationer under detta
riktvärde och föroreningsbelastningen är
generellt låg inom undersökningsområdet.
Överskottsmassor som uppstår i samband
med kommande entreprenad ska provtas
och klassas inför borttransport i syfte att
säkerställa ett korrekt återvinningsförfarande
av massorna.
EROSION OCH STABILITET

I området närmast Rönne å i planområdets
nordvästra del kommer vägen gå i direkt
anslutning till ån. På platsen finns idag ett
erosionsskydd i form av stenglacis.
Det befintliga erosionsskyddet utmed
delar av banvallen i form av en så kallad
stenglacis kräver, enligt utförda utredningar,
restaurering och förstärkning i syfte
att förhindra att slänten undermineras
genom erosion. I dess nuvarande skick är
stenglacisen delvis överväxt med buskar,
träd och sly. Det saknas även stenblock och
material mellan stenblocken har delvis sköljts
bort. All växtlighet i erosionsskyddet bör tas
bort då detta riskerar att innebära en ökad
risk för skador och erosion i slänten.
FARLIGT GODS

Den nya vägen kommer inte att vara
en rekommenderad led för farligt gods.
Samtidigt finns det inga förbud mot farligt
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ÖVERSVÄMNINGSRISK

Planområdet bedöms inte ligga inom risk
för översvämning. Eftersom banvallen redan
idag är upphöjd och planens genomförande
kommer att innebära ytterligare en höjning av
gatan ligger marknivån på en sådan höjd att
den inte riskerar att översvämmas.

miljömålen, med undantag för luftpartiklar.
En dominerande källa till höga halter av
grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar,
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid
användningen av dubbdäck. Nya data pekar
på att slitagepartiklar i omgivningsluften
påverkar vår hälsa.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Detaljplanen medför att trafik kommer
att omfördelas inom de centrala delarna
av Ängelholm. Projektet medför ökad
framkomlighet för bil och därmed kan det
finnas risk för att fler personer väljer att ta
bilen istället för att åka kollektivt, cykla eller
gå. Det medför att halten för luftföroreningar
kan öka. Andelen trafik bedöms inte uppgå
till den höga intensitet som krävs för
att miljökvalitetsnormerna för luft ska
överskridas, därför bedöms inte någon
negativ påverkan uppstå.

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN

VATTENKVALITET

För att minimera risken för översvämning
bör vägbanken inte sänkas i jämförelse
med dagens höjdsättning. Även
förstärkningsåtgärder i form av
stabilitetsåtgärder och erosionsskydd kommer
att minska risken för översvämning.

Dagvatten från vägsektionen föreslås att
ledas till dagvattenbrunnar längs kantstöden
samt på en sträcka vid sektion 0/500-0/660
på södra sidan till ett dike. Fördröjning
kan ske genom fördröjningskasetter som
förläggs under gång- och cykelvägen innan
vattnet leds ut i Rönne å. Då gatusektionen
längs Havsbadsvägen görs om behöver
befintliga dagvattenbrunnar flyttas till nytt
läge intill de nya planerade kantstöden.
Två nya dagvattenbrunnar föreslås i den
nya lågpunkten mellan Idrottsvägen och
Spårgatan/Reningsgatan samt ett par
nya dagvattenbrunnar i lågpunkterna i
cirkulationsplatsen.

KONSEKVENSER
LUFTKVALITET

Samtliga luftkvalitetsmätningar som
genomförts i Ängelholms kommun har
visat på värden under miljökvalitetsnormen.
Mätningarna är genomförda 2014 och
2017. Resultatet av mätningarna visar en
luftkvalitet som även uppfyller de nationella

Vattenförekomster inom planområdet
utgörs av Rönne å: Rössjöholmsån Hunserödsbäcken (SE623915-131881) .

ANTAGANDE

gods i Ängelholms tätort. Det finns inga
målpunkter för farligt gods i närheten som
gör att vägen kan antas komma trafikeras
med farligt gods.

Antagna miljökvalitetsnormer är god
ekologisk status år 2027 och god kemisk
ytvattenstatus (med undantag för
bromerade difenyleter samt kvicksilver och
kvicksilverföreningar). Vattenförekomstens
nuvarande statusklassning är måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status.
Bedömningen av måttlig ekologisk
status baseras på provtagningar som
visar att ån är påverkad av övergödning.
Miljökvalitetsnormen är satt till år
2027 eftersom det bedöms vara tekniskt
omöjligt att uppnå god ekologisk status
med avseende på näringsämnen till år 2021
eftersom en eller flera vattenförekomster
uppströms har tidsundantag till år 2027.
Planförslaget kommer medföra förändringar
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i konstruktionen av Pyttebron. Den nya bron
kommer inte ha några fasta konstruktioner
inom vattenområdet och bedöms därför inte
påverka vattenkvaliten eller vattendraget i
övrigt. I samband med byggnation kommer
de befintliga brostöden att tas bort, vilket
kan resultera i temporär grumling. Detta
ska hanteras i samband med anmälan om
vattenverksamhet, vilket kommer krävas
innan byggnation startar. Den nya bron
bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Förstärkningsåtgärderna inom vattenområdet
i planområdets norra del bedöms inte heller
påverka miljökvalitetsnormerna. Detta
eftersom att åtgärderna inte kommer ske
i direkt anslutning till vattendraget och
erosionsskyddet i slänten förstärks.
FISK- OCH MUSSELVATTEN

Fisk- och musselvatten finns inom
planområdet i form av Rönne å. Om- och
tillbyggnaden av bron kan ske utan påverkan
på vattenkvaliteten i Rönne å.
MILJÖMÅL
Sveriges miljömål består främst av 16
miljökvalitetsmål där ett av dessa bedöms
relevant för denna detaljplanen. Detta gäller
målet för god byggd miljö.
Riksdagens definition av miljömålet är:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en trygg
och säker trafikmiljö genom anläggandet
av en ny gata som leder om trafiken
som går genom centrum. Detaljplanens
genomförande innebär en avlastning av de
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centrumnära gatorna vilket i sin tur leder till
minskad trängsel, förbättrad trafiksäkerhet
och sänkta bullernivåer i dessa områden.
Tillgängligheten till nya bostadsområden och
havet på den västra sidan av Rönne å blir
bättre. Detta medför positiva konsekvenser
på målet.
Den negativa påverkan på målet omfattas
av införandet av buller i ett område som
idag är relativt ostört. Samtidigt kommer
bullernivåerna minska i andra områden, varpå
den generella påverkan på målet ses som
positivt.
EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Planens genomförande innebär negativa
konsekvenser på naturvärden. En
naturvärdesinventering har genomförts
som presenterar åtgärder för att minska den
negativa påverkan. Denna finns redovisad
under kapitel Natur.
För att minimera de negativa ekologiska
konsekvenserna ska träd som fälls ersättas i
så stor utsträckning som möjligt.
Planområdet innefattar en del särkillt
skyddsvärda träd.
SOCIALA KONSEKVENSER
Detaljplanen möjliggör nya mötesplatser
utanför planområdet, främst i anslutning
till Ängelholms stadspark. Parallellt med
planarbetet pågår det arbeten att utveckla
detta område till en mer tillgänglig
mötesplats. Området norr om planområdet,
Växthustomten, är också under upprustning
för att skapa nya mötesplatser.
Detaljplanen ökar även tillgängligheten till
stationen och havet, vilket ses som positivt ur
ett socialt perspektiv.
BARNKONVENTIONEN

Utformningen av det offentliga rummet
ska ligga i linje med samhällets åtagande
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Genomförandet av detaljplanen medför
investeringskostnader för kommunen i form
av anläggandet av gatan. I förslag till budget
2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor
till projektet.
För att säkerställa goda bostadsmiljöer, med
hänsyn till trafikbuller, kan kommunen vara
tvungen att genomföra och bekosta fönsteroch dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas
i bullerutredningen och bedöms ligga på ca 8
miljoner kronor.

PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågorna redovisar
de administrativa, organisatoriska,
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder
som krävs för ett samordnat genomförande
av detaljplanen.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR

FASTIGHETSKONSEKVENSER

Detaljplanens genomförande innebär att
mark som ägs av privata fastighetsägare
tas i anspråk för gata. Detta gäller
fastigheterna Sälgen 2 och Toffelmakaren
8. Förändringarna i fastigheterna regleras
genom fastighetsreglering i samband med
planens antagande. Toffelmakaren 8 kommer
att förlora parkeringsplatser till följd av
vägens dragning. Parkeringsplatserna ersätts
genom anläggandet av en ny parkeringsplats
norr om kvarteret Tofsmesen och platserna
tillskrivs bostadsrättsföreningen genom
nyttjanderättsavtal.
LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT
Det finns servitut för ledningar inom
planområdet. Dessa bedöms inte påverkas av
planens genomförande.
EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING

Kommuen initierar och bekostar eventuella
fastighetsbildningsåtgärder.
PLANEKONOMI

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med utökat
planförfarande.
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år från den dag
planen vinner laga kraft.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN

Detaljplanen förväntas kunna antas av
Kommunfullmäktige andra kvartalet 2022.
HUVUDMANNASKAP

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

ANTAGANDE

gentemot Barnkonventionen. Detta handlar
om att säkerställa och utveckla miljöer där
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och
tillgänglig plats där de kan vistas på egna
villkor.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Framtagandet av detaljplanen bekostas av
kommunen. Planavgift kommer därför inte
att tas ut i bygglovsskedet.
INLÖSEN, ERSÄTTNING
För planens genomförande nödvändiga
justeringar av befintlig fastighetsbildning
kommer inlösen och ersättningsfrågor att
behandlas i varje enskilt fall. Beträffande
ersättning för omläggning av ledningar
avtalas detta med respektive ledningsägare
och kommunen.
Kommunen har möjlighet att lösa in mark
som enligt en detaljplan ska användas för
allmän plats utan att avtal föreligger med
fastighetsägaren. Kommunen är skyldig
att förvärva den allmänna platsmarken om
fastighetsägaren begär det.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

ANTAGANDE

Planhandlingarna har upprättats av
planarkitekt Edvin Hansson, Planenheten.
Fastighetsförteckningen har framtagits av
Anna Simes, Kart- och mätenheten. Övriga
som varit delaktiga i planarbetet är
Ilir Musa, Planenheten
Linda Svederberg, f.d.Planchef
Camilla Lundgren, Stadsmiljö
Henrik Bertheden, f.d.tf. Verksamhetschef
Arkitektur och teknik
Johan Lundahl, VA
Pernilla Theselius, stadsarkitekt och tf.
Planchef
Joakim Ziegler, Mark- och exploatering
Med flera.
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ANTAGANDE

Samhälle/Planenheten
Ängelholm den 22 april 2022

Pernilla Theselius
Tf. Planchef

Edvin Hansson
Planarkitekt

Information om behandling av personuppgifter (GDPR)

Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (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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Upprättad av Samhälle/
Planenheten
Ängelholms kommun
2022-04-22

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

