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HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling som begrepp fick internationell spridning i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, 1987.
FN-rapporten definierar begreppet hållbar utveckling som en utveckling som
tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Hållbar utveckling omfattar tre aspekter: den ekonomiska, den ekologiska
och den sociala aspekten. De tre aspekterna är ömsesidigt beroende av varandra och hållbarhet uppnås när alla aspekter samverkar. Förhoppningen är
att de tre aspekterna samstämmigt ska stödja varandra i stationsområdet.

EKOLOGISK

Uthålligt

Inkluderande

HÅLLBAR
UTVECKLING
SOCIAL

Genomförbart

EKONOMISK

Illustration: Ängelholms kommun

Begreppet kan ses som en bas för dialog och process för att skapa en hållbar utveckling i stationsområdet. Arbetet kräver kompromisser och vilja till
förändring. Helhetssyn och kritiskt tänkande är grunden.
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Hållbar utveckling förutsätter ett systemtänkande och ett långsiktigt tidsperspektiv. För att nå framsteg krävs engagemang från alla aktörer: kommun, myndigheter, fastighetsägare, explotörer, föreningar och invånare.
Alla behöver medverka.
Hållbar utveckling handlar även om att ge utrymme för nya innovationer
och miljöteknik inom t ex områden såsom byggnation, energi, transporter eller avfall. Det har visat sig att kopplingar mellan innovationer och
miljöteknik samt långsiktig hållbar utveckling är starka.
Vikten av en hållbar utveckling framhålls idag på såväl nationell nivå av
regeringen, på regional nivå av Region Skåne och familjen Helsingborg
samt på lokal nivå av Ängelholms kommun. I stationsområdet finns goda
möjligheter att genomföra hållbarhetsmålen i praktiken. Det ska kommunen, bl a genom denna värdeplan, utnyttja och bygga vidare på.

STATIONSOMRÅDET

Stationsområdet är beläget i centrala Ängelholm. Området utgör en kontrast
mellan staden och havet. Resecentrum, vid stationen på Västkustbanan, är
en knutpunkt och utgör ett nav i området. Där finns en stationsbyggnad,
angöring av bussar samt bil- och cykelparkering.
Den västra delen av området består av ett stort naturområde, Kronoskogen.
Den östra delen av stationsområdet utgör idag till stora delar en outnyttjad
markresurs, där det tidigare har funnits industrier såsom Tudor och Scan.
Järnvägsparken ligger intill Rönne å.

Områdets centrala läge vid järnvägsstationen ger optimala förutsättningar
för att området ska utvecklas hållbart, med långsiktighet och helhetssyn.
Stationsområdet ska utvecklas för att bli ett föredöme för hållbar utveckling i Ängelholms kommun. Den nya stadsdelen ska vara ett område som Ängelholmarna är stolta över och där ska det vara möjligt att leva
med låg miljöpåverkan.

Illustration: SUDesURBANLAB

Stationsområdet ska omvandlas till att bli en ny stadsdel med stadsmässig
bebyggelse, för att utgöra en unik del av staden. Området ska planeras för
bostäder, verksamheter, handel och service. Infrastrukturen i området ska
ses över. Grönområden och gröna stråk ska utgöra en naturlig del i området.
Kopplingen mellan staden och havet ska förbättras. En stor vikt ska läggas
på områdets gestaltning, då området utgör en tydlig entré till Ängelholm.

Karta: Ängelholms kommun

En bred dialog har redan genomförts om områdets framtid med tjänstepersoner, politiker, fastighetsägare, exploatörer, myndigheter, ungdomar och
allmänhet. Denna samverkan kommer fortsätta under hela processen.
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HÅLLBARHET I STATIONSOMRÅDET

Ängelholms kommun har fått medel från Delegationen för hållbara städer
för ett pilotprojekt gällande hållbarhetscertifiering av stadsdelar i mindre
kommuner. Projektet har ingått som del i arbetet med utvecklingen av stationsområdet och ska bidra till att området utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Strukturen och tillvägagångssättet ska sedan spridas till andra.

Resurshushållning
Livscykelperspektiv

God
folkhälsa

Q-BOOK: SUDesURBANLAB

VÄRDEPLAN
Låg
miljöpåverkan

HÅLLBAR
STADSDEL
STATIONSOMRÅDET

Bra
transportsystem

Bra
inomhusmiljö

Energieffektivt
Klimatsmart

Illustration: Ängelholms kommun

Urban Lab - experter vid Lunds universitet - har tagit fram en Q-book, en
strukturstudie för stationsområdet. Den omfattar hållbarhetsaspekterna och
ligger till grund till planprogrammet och värdeplanen för hållbarhet i
stationsområdet.
6(28)
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Syftet med denna värdeplan är att skapa en samsyn mellan kommunen,
fastighetsägare, exploatörer och byggherrar för stationsområdet - en gemensam målbild för hur stationsområdet ska utvecklas till att bli en hållbar
stadsdel. Värdeplanen anger inriktningen för utvecklingen och säkerställer
att området utvecklas utifrån en långsiktigt hållbart sätt.
Värdeplanen ska användas i den fortsatta planeringen i stationsområdet.
Dess intentioner ska ligga till grund för detaljplaner och bygglov. Regelbundna avstämningar av pågående arbete gentemot värdena i värdeplanen
ska genomföras. Mer information om det fortsatta arbetet finns på sid 25.
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TRANSPORTER

Stationsområdet är beläget i såväl kollektivtrafik- som stationsnära läge.
Området har därför goda förutsättningar för att på sikt utvecklas till en
stadsdel med lägre transportutsläpp och ett ökat hållbart resande. För att
skapa ett robust trafiksystem ska kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken ges företräde. Det bidrar även till att skapa en mer tilltalande miljö
och uppmuntrar till ett resande med hållbara färdmedel.

att det finns pendelparkeringar nära stationen. De kan med fördel samnyttjas med boendeparkering. Bilparkeringsnormen i området ska vara lägre,
till följd av det gynnsamma infrastrukturläget. Bilparkeringar för boende i
området föreslås anordnas i parkingshus, för att ge utrymme för bilfria ytor
eller kvarter, eller i gatuparkeringar mellan träd. Ambitionen är att det ska
finnas tillgång till bilpool i området.

Andra infrastrukturåtgärder, det redan genomförda öppnandet av tunneln
i Hallandsåsen och det planerade dubbelspåret till Helsingborg på Västkustbanan, bidrar till att det blir lättare att ta sig både till via Halmstad till
Göteborg och söderut till Malmö, Köpenhamn och Öresundsregionen.
Närheten gör stationsområdet och Ängelholm än mer attraktivt.

I området ska det finns attraktiva sammanhängande gång- och cykelvägar,
som gör det lätt att röra sig. Stationsområdet utgör en viktig målpunkt för
gång- och cykeltrafiken i kommunen. Cykelparkeringsnormen i området ska
följa kommunens cykelplan. Det ska även vara smidigt att parkera cykeln
vid stationen. Det bör finnas tillgång till antingen cykelpooler eller lånecyklar, så att tågresenärer enkelt kan ta en cykel dit de ska.

Knutpunkten vid resecentrum ska stärkas för att vara attraktiv för resande.
Stationsområdet ska ha en bra funktion som bytesnod. Det ska vara lätt
byta trafikslag för att välja att åka kollektivt med närhet mellan tåg till buss
och parkeringar. Bussangöringen föreslås flyttas närmare perrongen, som
ska byggas om, som en åtgärd för att skapa en bättre bytesnod. Säkra cykelparkeringar ska finnas. För att tillvarata hela-resan-perspektivet är det viktigt
Foto: Ängelholms kommun
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Infrastrukturen ska utformas för att vara tydlig och effektiv. Målpunkter såsom centum och havet ska gå lätt att hitta, för resande som stiger av tåget.
Gaturummet ska vara lättillgängligt och tryggt. Transportnätet ska underhållas så att det är säkert och håller en god kvalitet. Transportplaneringen
ska utgå ifrån att förebygga olyckor. Gårdsgator kan vara ett sätt.
Foto: Ängelholms kommun

Foto: Ängelholms kommun

Illustration: SUDesURBANLAB

Illustration: Ängelholms kommun

hållbart transportsystem
För att överbrygga den barrär som järnvägen utgör ska det finns flera
passager vid järnvägen för gående och cyklister: en förbättrad undergång
av Järnvägstunneln, en bro söder om stationshuset till perrongen och en
bro vid Sockerbruksområdet. Det bidrar till att förbättra kopplingen mellan
staden och havet.
Stationsområdet ska vara både modernt och uppkopplat för att vara attraktivt för olika generationer. Där ska finnas tillgång till wifi, interntet och
fiber. Det gör det lätt att arbeta hemifrån och kan bidra till att minska resandet för de boende i området.

Sammanfattning
• Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras.
• Området ska bli en väl fungerande bytesnod.
• Det ska finnas pendelparkeringar och säkra cykelparkeringar.
• Bilparkeringsnormen ska vara låg & cykelparkeringsnormen ska följas.
• Stationsområdet ska ha en tydlig och effektiv infrastruktur.
• I området ska olika faciliteter finnas: t ex bil- och cykelpool.
• För att överbrygga järnvägen som barriär ska passager finnas.
• Stationsområdet ska vara uppkopplat och modernt.

VÄRDEPLAN Hållbar stadsdel stationsområdet
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MILJÖ

Av översiktsplan 2035 framgår att ambitionen är att Ängelholms kommun
ska kunna växa med minsta möjliga påverkan på miljön. Det ska ske genom
att arbeta för minskad miljöbelastning och genom att använda ny grön teknik. Miljöaspekterna ska därför ges hög prioritet vid planering och utveckling av kommunen, framförallt i områden såsom stationsområdet.
Stationsområdet ska planeras för att vara resurseffektivt, utifrån långsiktighet och helhetstänk. För att förbättra miljön i området och minska miljöstörningar ska hänsyn tas till buller och vibrationer. Det är speciellt viktigt
då öppnandet av Hallandsåsen bidrar med ökad godstrafik. Området ska,
genom en hållbar transportplanering, ha en god luftkvalitet. Säkerhets- och
riskavstånd ska hållas gentemot transport av farligt gods på järnvägen. Därför kommer verksamheter och parkeringar lokaliseras närmast järnvägen.
Markföroreningar ska hanteras och marksanering ska ske vid behov.
All byggnation påverkar miljön på något sätt. Byggsektorn står för en betydande resursanvändning och är därför en viktig aktör när det gäller att minska
miljöpåverkan. Ny bebyggelse i stationsområdet ska därför vara sund och
byggas med kloka och sunda materialval. God inomhusmiljö är viktig både
Foto: Ängelholms kommun
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gällande luftkvalitet och komfort.
Ett miljöanpassat byggande med hög beständighet och låg miljöpåverkan
förordas, genom frivilliga överenskommelser med byggherrar och exploatörer. Miljöklassade byggnader och miljöcertifierade byggnader eftersträvas
och ska uppmuntras. Nyskapande lösningar ska premieras genom god
marknadsföring. Det ger positiva effekter både för kommunen och byggherrarna. Ängelholmshem ska föregå med gott exempel.
En flexibel bebyggelse, som är användbar över tid, ska eftersträvas. Hänsyn
till framtida förändringar avseende funktioner minskar behovet av ombyggnation eller rivning, vilket ger miljövinster på lång sikt. Bebyggelsen ska tåla
skiften mellan olika användning över tid. Samutnyttjande av lokaler, såsom
skollokaler, kan även bidra till en bättre användning av bebyggelsen.
Förtätningen öster om järnvägen i stationsområdet medför att värdefulla
markresurser, både natur- och jordbruksmark på andra ställen i kommunen,
besparas. Hushållningen av naturresurser och högvärdig jordbruksmark
gynnar miljön. Istället återanvänds ett område som redan varit bebyggt.

Foto: Ängelholmskommun

Foto: Millan Hagström

Det ska vara lätt att göra kloka miljöval i stationsområdet, att bo och leva
med låg miljöpåverkan i stationsområdet. Det ska vara enkelt att ta sig fram
till fots eller med cykel, att ta tåget eller bussen och att byta färdslag vid
stationen. Det ska kunna gå att välja att bo i ett miljöanpassat och energieffektivt boende.

Foto: Lena Åström

Avfalls- och sophanteringen ska vara hållbar. Det ska finnas goda möjligheter att källsortera. Miljöstationer/återvinningsstationer ska finnas för att
uppmuntra till ett kretsloppstänkande. Ängelholms kommun har under 2016
infört fyrfackssystem. NSR arbetar med avfallsminimering. Avfallshanteringen ska beaktas tidigt i processen.
Området ska planeras för att ge en låg klimatpåverkan genom resande med
kollektivtrafik samt gång- och cykel. Vid bebyggelse kommer antalet hårdgjorda ytor öka. Det kan påverka förutsättningarna för omhändertagande

låg miljöpåverkan
av dagvatten. Det ska i första hand ske genom öppna dagvattenlösningar,
alternativt genom lokalt omhändertagande av dagvatten. Området ska göras
vattenintegrerat, så att vatten är synligt i området. Det är även viktigt att
grönområden bibehålls och utvecklas i områden. Användningen av förnyelsebar energi ska öka. Hänsyn ska tas till översvämnings- och erosionsrisker vid
Rönne å.
Grönt entreprenörskap ska stimuleras.

Sammanfattning
• Området ska utvecklas med låg miljöpåverkan.
• Stationsområdet ska planeras resurseffektivt.
• Miljöeffektiv bebyggelse ska uppmuntras.
• Ny bebyggelse ska byggas med kloka och sunda material.
• Området ska planeras med hänsyn till buller och risker m m.
• Området ska ha en hållbar avfalls- och sophantering.
• En flexibel bebyggelse i området ska eftersträvas.
• Området ska planeras klimatsmart.
VÄRDEPLAN Hållbar stadsdel stationsområdet
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ENERGI

Av Ängelholms kommuns miljöplan framgår att kommunen ska främja
och stimulera förnybar energiproduktion. Kommunen ska även prioritera
energieffektiviseringsåtgärder, både genom tekniskt byggande och genom
beteendeförändring.
Av översiktsplan 2035 framgår att Ängelholms kommun ska främja användningen av förnyelsebara energikällor och verka för en effektiv energianvändning. Arbete pågår med att ta fram en energi- och klimatplan för
kommunen.
Energisektorn står för huvuddelen av utstläppen av växthusgaser, vilket
bidrar till klimatförändringar. Utsläppen beror till stor del på samhällets
användning av fossila bränslen. På sikt eftersträvar Ängelholms kommun
att försörjas enbart med förnybara och hållbara energikällor. Målet är att
kommunens verksamhet ska vara 100 % fossilbränslefria i all energianvändning.
Stationsområdet ska innehålla energieffektiv bebyggelse, där det går att bo i
välisolerade hus med låga värmeförluster och med låg energianvändning.
Foto: Ängelholms kommun
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Illustration: SUDesURBANLAB

Fastigheter ska byggas med låg energiprestanda. Till exempel kan ventilationssystem med värmeåtervinning, s k FTX (från- och tilluftsventilation),
användas. Bra elprodukter - såsom kyl, frys, diskmaskin och tvättmaskiner Illustration: SUDesURBANLAB

Foto: Ängelholms kommun

kan bidra till att dra ner elkonsumtionen.

Foto: Ängelholms kommun

Det finns goda exempel att hämta, både nationellt och internationellt, på
byggnation med hög miljöprofil och smarta energilösningar. Ny miljöteknik kan med fördel användas i stationsområdet.
Vid ombyggnation av befintlig bebyggelse i området bör åtgärder för att
minska energianvändningen användas och uppmuntras från kommunens
sida.
För att stimulera de boende att bo energieffektivt kan energiförbrukning
per lägenhet med fördel visas. Det bidrar till att skapa delaktighet i hur
mycket energi som nyttjas. Informationen kan ge goda ringar på vattnet till
andra områden.

en energieffektiv stadsdel
I området ska laddningsstolpar för elbilar, elcyklar och elmopeder finnas,
för att underlätta ett sådant resande. Den offentliga belysningen i området
ska bestå av bästa teknik.

Sammanfattning
• Stationsområdet ska innehålla energieffektiv bebyggelse.
• Vid ombyggnation ska energieffektiva lösningar uppmuntras.
• Det ska vara möjligt att bo med låg energianvändning i området.
• Ny miljöteknik bör användas.
• Energiförbrukning kan mätas för att skapa engagemang.
• Det ska finnas laddningsstolpar i området.
• Den offentliga belysningen ska bestå av bästa teknik.
• Området ska energiförsörjas med förnyelsebara energikällor.

Bebyggelsen ska värmas upp av förnyelsebara energikällor. Fjärrvärme
från det lokala nätet, som drivs av returträ och skogsflis, förordas alternativt någon annan förnyelsebar lösning, såsom solceller.

’
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GRÖNT

Det ska finnas gott om grönområden i stationsområdet, allt från mindre
fickparker till större parker. Området ska upplevas som en grön stadsdel.
De urbana grönområdena ska ha olika kvaliteter med både natur för biologisk mångfald, hundrastplatser och parker för umgänge. Parkerna ska vara
till för alla, oavsett ålder. Det ska finnas sittplatser, platser för samvaro och
rekreation. Caféer skulle vara ett trevlig inslag. Det ska även vara möjligt att
finna lugn och ro.
Järnvägsparken ska utvecklas för att bli än mer attraktiv. Parken kan i framtiden bli en mer aktivt utnyttjad yta, för att utgöra en tydlig del av både
stationsområdet och Ängelholms centralort. I parken bör olika funktioner
finnas för att skapa möjlighet för att umgås, vila eller leka.
Området omfattar även Kronoskogen, väster om järnvägen. Gröna stråk
ska finnas för rörelse för såväl människor, växter och djur. I ett kommunövergripande perspektiv utgör Kronoskogen och Nybroskogen ett viktigt
grönt stråk. Den del av Kronoskogen som ligger i stationsområdet utgör
en viktig länk i det stråket.

Foto: SUDesURBANLAB
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Grönytorna i stationsområdet bör utformas för att vara funktionella för att
skapa ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster
som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som odlad mat samt tjänster
som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter.
Det finns idag en temporär stadsodling i stationsområdet, som är uppskattad. Platsen där nuvarande stadsodling är belägen kommer i framtiden
användas bebyggelse. I området ska dock stadsodlingen få leva kvar i en ny
form för att attrahera och ge odlingsmöjligheter för boende i flerbostadshus.
Området vid Rönne å ska tas tillvara och utvecklas. Å-rummet ska förädlas
för att göras mer tillgängligt. Det ska finnas möjlighet att sitta vid ån, att
doppa fötterna i vattnet och njuta. Vid planering av bostäder och infrastruktur ska hänsyn tas till framtida prognosticerade klimatförändringar,
både avseende erosions- och översvämningsrisker.

Foto: Ängelholms kommun

Foto: SUDesURBANLAB

Foto: SUDe

esURBANLAB

Foto: Ängelholms kommun

Illustration: SUDesURBANLAB

Stationsområdet ska göras vattenintegrerat. Helst genom öppna dagvattenlösningar, men det kan även ske på andra sätt. De gynnar mikroklimatet
och den biologiska mångfalden. Öppna dagvattenlösningar kan även bidra

urbana grönområden
till att skapa en tilltalande miljö. Fördelarna med den redan befintliga blågröna strukturen i området ska tas tillvara.
Stadsdelen ska även innehålla integrerad vegetation. Växtlighet, t ex i form
av vertikala ytor, bidrar till luftrening och isolering. Gröna väggar och tak
fungerar som luftrening och isolering, men bidrar även till att visualisera
för alla att stationsområdet är en hållbar stadsdel.
I området ska det skapas en synlig grönska, t ex i form av gröna gaturum,
vilket också kommer att bidra till att göra att området upplevs som grönt.
Grönytefaktor kan vara en metod för detta.

Sammanfattning
• Det ska finnas en variation av grönområden.
• Järnvägsparken ska utvecklas för att bli mer attraktiv.
• Närhet till Kronoskogen.
• Gröna stråk ska tillvaratas.
• Å-rummet vid Rönne å ska tas tillvara och utvecklas.
• Området ska göras vattenintregrerat.
• Stadsodlingen i området ska ges möjlighet att leva kvar.
• Området ska innehålla visuell grönska, såsom gröna väggar och tak.
VÄRDEPLAN Hållbar stadsdel stationsområdet
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MÅNGFALD

Ängelhoms kommun har, såsom många andra kommuner i Sverige, en åldrande befolkning. Stationsområdets kollektivtrafik- och stationsnära läge har
goda förutsättningar för att attrahera den unga delen av befolkningen. Den
nya stadsdelen bör därför planeras och utvecklas för att bli en plats där unga
gärna vill vistas. I området finns idag en nattklubb, som är uppskattad av
den yngre befolkningen. Utelivet i området ska ges möjlighet att utvecklas.
Ungdomsbostäder vore också önskvärt i området.

heter och bostäder. Där finns t ex olika företag, Friskis och Svettis samt en
livsmedelsaffär. Områdets befintliga karaktär ger följaktligen goda förutsättningar för att skapa en blandad stad med olika funktioner i form av
såväl bostäder, verksamheter, handel och service. Arbetsplatser belägna i
stationsnära lägen har stor effekt på valet av färdmedel och ger personalen
goda möjligheter välja resa kollektivt. Befintliga verksamheter kan, med
planerad befolkningsutveckling, få ett bättre underlag.
Kommunal samhällsservice såsom äldreomsorg, vård och skola kan utgöra
en del av områdets attraktion. Särskilt förskolor och skolor, med lekytor
för barn, bidrar till liv och rörelse. I stationsområdet finns idag Ängelholms
montessoriskola Sockerbruksskolan, som i framtiden kan komma att få en
ny placering. Även boenden med särskild service ska ges utrymme. Det är
viktigt att behovet av offentlig service beaktas tidigt i planeringsprocessen.
Områdets närhet till hälsostaden och sjukhuset kan utgöra en fördel.

Illustration:SUDesURBANLAB

I stationsområdet finns idag flera olika anläggningar, verksamheter, myndigFoto: Ängelholms kommun
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Funktionell mångfald kan även skapas genom en variation av aktiviteter.
Den nya revyteaterna är ett bra exempel. Det är eftersträvansvärt att det
finns platser för umgänge i stationsområdet, såsom pubar eller restauranger.

Foto: Ängelholms kommun

Foto: Ängelholms kommun

Aktiviter och evenemang får gärna ske på olika tider på året och på dygnet, för att skapa ett rikare stadsliv. Det bidrar även till att öka tryggheten.
Bebyggelse med bostäder eller kontor kan med fördel ha publika funktioner, med t ex uteserveringar i bottenvåningen. Öppna fasader och samspel
mellan byggnadens funktion och det offentliga rummet utanför skapar
goda förutsättningar för möten mellan människor och bidrar till social
livskvalitet.

Foto: Ängelholms kommun

Det ska finnas generationsöverskridande möteplatser av olika karaktär i
området: allt från publikt torg till parker. Vid utvecklingen av mötesplatserna ska därför både genus- och mångfaldsperspektivet beaktas. Den planerade torgytan vid stationen bör innehålla blandade funktioner och urban
grönska. Torgytan kan göras flexibel, för att ha olika användningsområden.
Mellanrum och offentliga rum ger möjligheter för umgänge och gemenskap. De bidrar till folkliv och kan främja integrationen genom att skapa

en stadsdel för alla
rum för spontana möten mellan olika människor och åldrar.
I stationsområdet ska det finnas bostäder för olika målgrupper. Det är
därför viktigt att det i området byggs bostäder med skilda upplåtelseformer,
storlekar och typer. Bostäderna får gärna innehålla tillgängliga gemensamhetslokaler. Generationsboenden är önskvärda. En blandad befolkning ger
dynamik och variation. Funktionsintegrerade områden och bostadsområden med blandade upplåtelseformer ger mångfald. Stationsområdet ska
utvecklas för att bli en integrerad, tolerant och inkluderande stadsdel där
det finns utrymme för olika kulturer.

Sammanfattning
• Stationsområdet ska attrahera unga.
• Det ska finnas en blandad bebyggelse i området.
• Kommunal service ska ges utrymme.
• Verksamheter ska kunna etableras i stationsområdet.
• Publika funktioner bör lokaliseras i bottenvåningen.
• Det ska finnas en variation av aktiviter i området.
• Det ska finnas generationsöverskridande mötesplatser.
• Olika upplåtelseformer, storlekar och typer av bostäder ska finnas.
VÄRDEPLAN Hållbar stadsdel stationsområdet
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FOLKHÄLSA

En inkluderade planering med medborgardialoger har använts vid utveckling av stationsområdet. Planeringen har skett i samverkan med olika aktörer: t ex myndigheter, fastighetsägare exploatörer och allmänhet. Det bidrar
till att sätta människan i centrum samt skapar delaktighet och engagemang.

Illustration: SUDesURBANLAB

Stadsdelen ska planeras för att skapa rörelse på olika delar av dygnet. I
stationsområdet ska det finnas utrymme för kreativa lek- och aktivitetsytor.
För att främja viljan att röra sig är möjligheter att utöva idrott och gym också viktiga. Friskis och Svettis finns redan i området. Attraktiva och aktiva
stråk kan också främja rörelse.
Närhet med korta avstånd till kollektivtrafik, handel och service är viktigt.
Likaså en funktionsblandningen i området. Belysning och tydlig skyltning
är viktig. Trygga över- eller undergångar för gående- och cyklister minskar
barriäreffekten från järnvägen. Allt detta bidrar till trygghet och tillgänglighet. Tydliga och promenadvänliga stråk främjar även folkhälsan. Det gör att
människor möts och kan bidra till synergieffekter.
Illustration: SUDesURBANLAB
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Planeringen av stationsområdet ska ske utifrån människan. Det gäller t ex
bebyggelsens storlek, funktionalitet i området och att stadsrummen ska ha
en mänsklig skala. Vid planeringen är det därför viktigt att reflektera över
Foto: Ängelholms kommun

Foto: Ängelholms kommun

vilken sorts miljöer som stimulerar våra sinnen, får oss att stanna upp och
och må bra. Bilfria områden eller områden med gångfartsgator uppmuntrar
till att röra sig till fots och ger mer plats åt människan.

Illustration: Ängelholms kommun

Området ska planeras utifrån jämställdhet och jämlikhetsaspekter, för
att bli en miljö där alla vill vistas. Det handlar om att bygga in ett socialt
kapital: t ex genom att skapa mötesplatser, grönområden, inkluderande och
trygga miljöer, möjlighet att utföra aktiviter och umgås utan att det kostar.
Inne- och utemiljöer ska utformas så att de främjar jämställdhet. Den nya
stadsdelen ska med andra ord vara tillgänglig för alla.
Kultur är en viktig del för att människor ska trivas och bidrar till att skapa
en inspirerande miljö. Det är därför viktigt att kulturen ges plats och integreras i stationsområdet. Interaktiva konstutställningar vore ett spännande
inslag. Det får även gärna finnas utrymme för skapande.

mänsklig skala
Sammanhanget, med koppling både till stadskärnan och havet, är viktigt.
Den kommer att förbättras genom passager för gång- och cyketrafikanter,
och genom tydlig skyltning, med information om avstånd. Det ska vara
lätta att röra sig i området och ta sig till övriga delar av staden.
Det ska vara möjligt att ha ett fungerande vardagsliv i stationsområdet.
Närhet till aktiviteter, service och handel underlättar. I området kommer
det vara lätt att resa, för att ta sig till studier eller arbetsplatser. Det ska finnas tillgång till mötesplatser och grönområden. Stationsområdet ska även
ha en hälsosam miljö. Det gäller allt från bullerskyddade miljöer till tillgång
till dagsljus. I området ska det gå att leva med god livskvalitet.

Sammanfattning
• En inkluderande planering ska användas.
• Området ska innehålla lek- och aktivitetsytor.
• Attraktiva stråk ska finnas för att uppmuntra rörelse.
• Stationsområdet ska planeras utifrån människan.
• Området ska bli jämlikt, tryggt och tillgängligt för alla.
• Det ska finnas tillgång till kultur i stationsområdet.
• Kopplingen mellan stad och hav ska förbättras.
• Det ska gå att leva ett fungerande vardagsliv.
VÄRDEPLAN Hållbar stadsdel stationsområdet
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IDENTITET

Den nya stadsdelen kommer att innebära en förtätning av Ängelholms centralort. Stationsområdet ska planeras tätt, med en stadsmässig bebyggelse.
Inslag av öppna ytor ska finnas, fickparker och mötesplatser. Olika funktioner ska bidra till en varierad stadsbild med liv på olika delar av dygnet. Det
skapar förutsätningar för att den nya stadsdelen ska bli en del av staden och
utgöra en attraktiv livsmiljö. En tät miljö bidrar också till ett underlag för
verksamheter och service samt kan underlätta vardagslivet för de boende.
Stationsområdet ska bli en ny attraktiv, modern och unik stadsdel i staden
där boende och besökare gärna vistas. Området ska ha en god gestaltning
med varierad utformning avseende höjd, färg, form och skala. Variation i
detaljer och utsmyckning kan också bidra till nyfikenhet och till att skapa
stadsliv. Omsorgsfullt utformade offentliga stadsrum och sekvenser av rum
i växlande storlek bidrar till att skapa en intressant, innehållsrik och attraktiv
miljö.
Området ska ha en spännande och nytänkande arkitektur. Ett landmärke,
som sticker ut, skulle kunna ge platsen karaktär. Någon enstaka hög byggnad kan bidra till variation och markera platsen. Gårdsrummen ska ha olika
Foto: Ängelholms kommun
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karaktär, för att utgöra tilltalande och levande utemiljöer. Publika områden
ska finnas på strategiska platser.

Området ska bygga vidare på Ängelholms befintliga värden som hälsostad
med aktiviterande platser och rekreationsområden. Området kommer att
utgöra en kontrast mellan den täta staden och den gröna Kronoskogen,
vilket är unikt. Majoriteten av den nya bebyggelsen bör bygga vidare på den
lokala identiteten, d v s byggas utifrån Ängelholms skala.

Illustraion: SUDesURBANLAB

Det är viktigt att det nya vävs ihop med det gamla. Den nya stadsdelen ska
vara väl förankrad med omgivningen, för att skapa en fungerande stad. Befintliga stadsdelar behöver knytas ihop med den nya stadsdelen. Omkringliggande områden behöver integreras och öppnas upp. Bebyggelse i stationsområdet kan därför med fördel hämta inspiration från stadens historia.
Foto: SUDesURBANLAB

Illustration: SUDesURBANLAB

Kvaliteten som hälsostad kan förstärkas i utformningen av området.

Illustraion: Ängelholms kommun

Det ska vara lätt att orientera sig i stationsområdet, genom en tydlig struktur och smitvägar som komplement till gatorna. Sockerbrukskvarteret ska
ha gröna smitvägar, som kopplar ihop fickparkerna med de större grönområdena.
Det har visat sig att det finns samband mellan hög arkitektonisk kvalitet,
attraktivitet och ekonomiskt värde. En kvalitetshöjning av en plats kan
locka till sig nya investeringar. Stationsnära, centrala, attraktiva och täta
lägen attraherar kunskapsintensiva företag. Stationsområdet har goda förutsättningar för att uppfylla alla dessa variabler och kan därför locka kunskapsintensiva företagsetableringar.
Stationsområdet utgör en viktig entre till Ängelholm, från järnvägen. Det är

en attraktiv del av staden
därför speciellt viktigt att området närmast stationen blir både funktionell
och tilltalande. Knutpunkten har potential att fungera både som mötesplats
och torg. Service, såväl kommersiell och offentlig, kan bidra till att förstärka
knutpunktens roll. Genom att utveckla kopplingen mellan stationen och
centrum kan rörelsemönster i området förstärkas.
I området finns idag Järnvägens museum. Järnvägsmuseet ska ges möjlighet
att utvecklas. Kommunen ska ta vara på kopplingen mellan järnvägsskola
och museum. I framtiden kanske en järnvägsakademi kan utvecklas.

Sammanfattning
• Stationsområdet ska innehålla stadsmässig bebyggelse.
• Ny bebyggelse ska vara attraktiv och ha en god gestaltning.
• Ett landmärke skulle kunna ge platsen karaktär.
• Bebyggelsens utformning ska variera i höjd, skala och färg.
• Området ska bygga vidare på den lokala identiteten.
• Den nya stadsdelen ska förankras väl med omgivningen.
• Kontrasten mellan stad och skog gör området unikt.
• Området vid stationen ska utgöra en attraktiv entré till Ängelholm.
VÄRDEPLAN Hållbar stadsdel stationsområdet
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HÅLLBAR STADSDEL STATIONSOMRÅDET

HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM
•
•
•
•
•
•
•
•

Gång-, cykel- och kollektivtraﬁk ska prioriteras.
Området ska bli en väl fungerande bytesnod.
Det ska ﬁnnas pendelparkeringar och säkra cykelparkeringar.
Bilparkeringsnormen ska vara låg & cykelparkeringsnormen ska följas.
Stationsområdet ska ha en tydlig och effektiv infrastruktur.
I området ska olika faciliteter ﬁnnas: t ex bil- och cykelpool.
För att överbrygga järnvägen som barriär ska passager ﬁnnas.
Stationsområdet ska vara uppkopplat och modernt.

SC

AN

LÅG MILJÖPÅVERKAN
•
•
•
•
•
•
•
•

Området ska utvecklas med låg miljöpåverkan.
Stationsområdet ska planeras resurseffektivt.
Miljöeffektiv bebyggelse ska uppmuntras.
Ny bebyggelse ska byggas med kloka och sunda material.
Området ska planeras med hänsyn till buller och risker m m.
Området ska ha en hållbar avfalls- och sophantering.
En ﬂexibel bebyggelse i området ska eftersträvas.
Området ska planeras klimatsmart.

STATIONEN

EN ENERGIEFFEKTIV STADSDEL
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• Stationsområdet ska innehålla energieffektiv bebyggelse.
• Vid ombyggnation ska energieffektiva lösningar uppmuntras.
• Det ska vara möjligt att bo med låg energianvändning.
• Ny miljöteknik bör användas.
• Energiförbrukning kan mätas för att skapa engagemang.
• Det ska ﬁnnas laddningsstolpar i området.
• Den offentliga belysningen ska bestå av bästa teknik.
VÄRDEPLAN Hållbar
stadsdel
stationsområdet
• Området
ska energiförsörjas
med förnyelsebara energikällor.

TRAFIKVERKSSKOLAN
& JÄRNVÄGENS
MUSEUM

T

TECKENFÖRKLARING
URBANA GRÖNOMRÅDEN

BEFINTLIG BEBYGGELSE
NY BEBYGGELSE

•
•
•
•
•
•
•
•

GÅNGFARTSOMRÅDE / PLATSBILDNING
NY BUSSANGÖRING
PARK,/LEKPLATS
KOLONIER
PARKERING / CYKELPARKERING
PARKERING & HÄMTA / LÄMNA-ZON
SKOGSOMRÅDE
EVENTUELL EXPLOATERING

Det ska ﬁnnas en variation av grönområden.
Järnvägsparken ska utvecklas för att bli mer attraktiv.
Närhet till Kronoskogen.
Gröna stråk ska tillvaratas.
Å-rummet vid Rönne å ska tas tillvara och utvecklas.
Området ska göras vattenintregrerat.
Stadsodlingen i området ska ges möjlighet att leva kvar.
Området ska innehålla visuell grönska, gröna väggar och tak.

GRÖNT GATURUM
GRÖNT STRÅK

EN STADSDEL FÖR ALLA

PASSAGE ÖVER / UNDER JÄRNVÄGEN

•
•
•
•
•
•
•
•

ALTERNATIV FÖR FRAMTIDA PASSAGE
ÖVER JÄRNVÄG
ALTERNATIV FÖR FRAMTIDA PASSAGE
ÖVER ÅN

TO
M

TE

N

Stationsområdet ska attrahera unga.
Det ska ﬁnnas en blandad bebyggelse i området.
Kommunal service ska ges utrymme.
Verksamheter ska kunna etableras i stationsområdet.
Publika funktioner bör lokaliseras i bottenvåningen.
Det ska ﬁnnas en variation av aktiviter i området.
Det ska ﬁnnas generationsöverskridande mötesplatser.
Olika upplåtelseformer, storlekar och typer av bostäder ska ﬁnnas.

MÄNSKLIG SKALA

N

E
PARK

VÄGS

JÄRN

• En inkluderande planering ska användas.
• Området ska innehålla lek- och aktivitetsytor.
• Attraktiva stråk ska ﬁnnas för att uppmuntra rörelse.
• Stationsområdet ska planeras utifrån människan.
• Området ska bli jämlikt, tryggt och tillgängligt för alla.
• Det ska ﬁnnas tillgång till kultur i stationsområdet.
• Kopplingen mellan stad och hav ska förbättras.
• Det ska gå att leva ett fungerande vardagsliv.

EN ATTRAKTIV DEL AV STADEN
RÖ
NN
E
Å

•
•
•
•
•
•
•
•

Stationsområdet ska innehålla stadsmässig bebyggelse.
Ny bebyggelse ska vara attraktiv och ha en god gestaltning.
Ett landmärke skulle kunna ge platsen karaktär.
Bebyggelsens utformning ska variera i höjd, skala och färg.
Området ska bygga vidare på den lokala identiteten.
Den nya stadsdelen ska förankras väl med omgivningen.
Kontrasten mellan stad och skog gör området unikt.
VÄRDEPLAN
Hållbar stadsdel stationsområdet
Området ska utgöra en attraktiv entré
till Ängelholm.
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KONSEKVENSER
SAMBAND

För att ha ett långsiktigt helhetsperspektiv i hållbarhetsarbetet är det viktigt
att se till såväl kostnader som nyttor.
Om kommunen t ex lägger en kostnad på anlägga en gång- och cykelväg så
kan det bidra till samhällsvinster i form av ökad folkhälsa, minskade sjukvårdskostnader, friskare personal etc.

Därför behöver kommunen inte enbart se till vilka kostnader som utbyggnaden av stationsområdet kommer att innebära, utan väga dessa mot vad
kommunen får tillbaka i form av ett attraktivt område, stationsområdets
varumärke och i form av olika sociala värden.

HÅLLBARHETSASPEKTERNA

Ett alternativt sätt att se på hållbarhetsaspekterna, som kan användas i områden som stationsområdet, är:
• Den sociala hållbarheten kan ses som målet, som handlar om att skapa
en god livskvalitet och en god livsmiljö.
• Den ekologiska hållbarheten utgör ramen och handlar om att det gör
måste rymmas inom ekosystemets gränser.
• Den ekonomiska hållbarheten är medlen som krävs för att kunna skapa
den goda livskvaliteten och livsmiljön. Ekonomin utgör således ett verktyg för att uppnå hållbarhet i projektet.

KOSTNAD

NYTTA

Social hållbarhet
Mål
Ekologisk hållbarhet Ram
Ekonomisk hållbarhet Medel
Illustration: Ängelholms kommun

Illustration: Ängelholms kommun
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FORTSATT ARBETE
DIALOG OCH SAMVERKAN

Under hela projektet gällande utvecklingen av stationsområdet har dialog
och samverkan genomförts i olika former. Medborgardialogmöten har
genomförts med allmänheten. Workshops om hållbarhet har genomförts
både internt och externt med tjänstepersoner, politiker, allmänhet, ungdomsfullmäktige, Ängelholms Närinsliv, myndigheter etc. Träffar har
genomförts vid flera tillfällen med fastighetsägare, byggherrar och exploatörer. Hållbarhetsresor har genomförts med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och explatörer för att inhämta kunskap och inspiration till
hållbarhetsarbetet.
Fortsatt samverkan mellan aktörer är nödvändig, det gäller såväl internt
och externt. Samverkan kommer att behöva ske under hela projektets gång.
Det är viktigt att samverkan utgår ifrån områdets bästa, utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.
För att sprida information om stationsområdets utveckling har kommunen
ett nyhetsbrev, som skickas ut till de som anmält intresse. Skyltar har även
satts upp i området, för att visa att utveckling pågår.
Denna värdeplan om hållbarhet i stationsområdet har varit samråd under
perioden 15 december 2016 - 15 februari 2017, tillsammans med planprogrammet för stationsområdet. Samrådet har utgjort en viktig del av dialogen. Det har skapat delaktighet och engagemang samt medfört möjligheter att lämna synpunkter på bägge handlingarna.

HANDLINGSPLAN

En handlingsplan håller på att arbetas fram och ska kopplas till värdeplanen. Handlingsplanen kommer vara ett verktyg för att säkerställa att
hållbarhetsperspektivet används vid utvecklingen av stationsområdet.
Handlingsplanen ska utgå ifrån ett livscykelperspektiv. Handlingsplanen

ska användas i dialogen med fastighetsägare, byggherrar och exploatörer.
Handlingsplanen ska beslutas av kommunstyrelsen.

GENOMFÖRANDE

Efter planprogrammets antagande kommer detaljplaner tas fram. Värdeplanen och handlingsplanen ska användas i den fortsatta planeringen i
stationsområdet. Dess intentioner ska ligga till grund både för detaljplanerna och för kommande bygglov.
Därefter ska stationsområdet byggas ut. Regelbundna avstämningar av pågående arbete gentemot värdena ska genomföras. Värdeplanen är viktig att
ha med under hela processen, för att säkerställa att samma förhållningssätt
används.
För att få bästa förutsättningar för genomförande av hållbarhetsvärdena
föreslås följande utbyggnadsprioritering:
• Utgå från kollektivtrafiken.
• Bygga ut gång- och cykelnätet tidigt.
• Färdigställa publika platser samt stråk tidigt.
• Etablera offentlig service tidigt.
• Bygga i attraktiva lägen först, för att sätta en god standard.
Utbyggnaden av stationsområdet kommer att ske under lång tid. Under
denna process är det viktigt att det sker aktiviteter och evenemang i området, t ex i form av stadsodling.

VÄRDEPLAN Hållbar stadsdel stationsområdet
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UTVÄRDERING

Uppföljning ska ske under hela processen. Efter att stationsområdet är utbyggt ska en utvärdering ske för att se hur hållbarhetsaspekterna har tillgodosetts. Vid utvärderingen ska handlingsplanen följas upp.
Utvärderingen är viktig för att kunna dra nytta av de erfarenheter som görs,
för att sedan kunna använda dessa till kommande projekt. Erfarenheterna ska
även spridas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
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ORDLISTA

Ekosystemtjänster
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem
som gynnar människor, det vill säga upprätthåller
eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Det är tjänster som kräver förvaltning t ex
pollinerande insekter, skydd mot naturkatastrofer
som översvämningar och jordskred, vattenrening via
våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord.

Socialt kapital		
			
			
			
			

Socialt kapital omfattar våra sociala nätverk, vårt
sociala stöd, våra möjligheter att delta i samhällslivet
och graden av social samhörighet i vår närmiljö,
något som har stor betydelse för vår upplevda och
mentala hälsa, både på individ- och samhällsnivå.
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