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VISION

VISION

”Målet är att utveckla Stationsområdet
till en attraktiv stadsdel med stadsmässig
bebyggelse. Att skapa ett smidigt, säkert
och tydligt resecentrum kring stationen,
att stärka stadsdelens övergripande gatuoch grönstruktur för att öka tillgängligheten i området samt att förbättra och
förtydliga kopplingen mellan stad och
hav. Området ska utvecklas med sikte på
hållbar utveckling. ”

2

VISION

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

3

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

Medverkande

MEDVERKANDE

STYRGRUPP
Lars Nyander (S), ordförande
Stig Andersson (EP)
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Lennart Engström (KD)
Eric Sahlvall (L)
Ann-Marie Lindén (MP)
Patrik Olsson (SD)
Projektgrupp
Jonas Henriksson, chef projektutveckling, Samhälle
Helena Östling, planchef, planenheten
Anna Hagljung, planarkitekt, planenheten
Pontus Swahn, stadsarkitekt, Samhälle
Lars-Gunnar Ludvigsson, mark- och exploateringschef, Samhälle (t.o.m. mars 2017)
Mårten Nilsson, mark- och exploateringschef, Samhälle (fr.o.m.. maj 2017)
Lena Åström, chefsstrateg samhälle, ledningsstöd
Björn Adlerberth, trafikingenjör, stadsmiljö
Nina Sanell, projektledare, Ängelholmslokaler
ÖVRIGA Medverkande
Björn Adlerberth, trafikingenjör, stadsmiljö
Fredrik Bröndum, kommunikatör, kommunikationsenheten
Joacim Dahlberg, planarkitekt, planenheten
Carl Fogelklou, planhandläggare, planenheten
Linda Hansen, kundtjänsthandläggare, kundtjänst
Edvin Hansson, trainee, arkitektur och teknik
Katinka Lovén, planarkitekt, planenheten
Johan Lundahl, VA-ingenjör, VA-enheten
Marja Nordin, naturvårdshandläggare, miljöenheten
Jerry Palm, gatuingenjör, stadsmiljö
Robin Pehrsson, miljöutvecklare, miljöenheten
Ann-Kristin Wiinberg, trafikingenjör, stadsmiljö
Illustrationer och foton är gjorda/tagna av Ängelholms kommun, om inget annat anges.
Samtliga citat är hämtade från Q-Book för Stationsområdet, SUDes Urban Lab.

4

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

INNEHÅLL
Sammanfattning / Inledning

6

Bakgrund�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Medborgardialoger���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Planprocessen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
Syfte och mål�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Läge och avgränsning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Värdeplan hållbar stadsdel�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

Utgångspunkter12
16

Bebyggelse����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Trafik och kopplingar���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Grön- och blåstruktur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40

Förslag - utformning & gestaltning

46

Genomförande50
Process – hållbar utveckling����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
Etapper – kommande detaljplaner�����������������������������������������������������������������������������������������������������������50
Fastighetsrättsliga frågor����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
Ekonomiska frågor�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
Tekniska frågor��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
Fortsatt arbete����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52

Konsekvenser av programförslaget

INNEHÅLL

Förslag - struktur 

54

Sociala konsekvenser����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
Socioekonomiska konsekvenser���������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Ekologiska konsekvenser���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Ekosystemtjänster���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57
Konsekvenser kopplade till trafik�������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
Konsekvenser om Järnvägsparken exploateras���������������������������������������������������������������������������������������64
Störningar�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
Miljö, hälsa och säkerhet����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66

Förutsättningar69
Styrdokument����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69
Historik och nuläge�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
Pågående projekt i området�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
Tekniska förutsättningar����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81

Handlingar84

5

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

Sammanfattning

S A M M A N FAT T N I N G

Målet är att utveckla Stationsområdet till en
attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa ett smidigt, säkert och tydligt
resecentrum kring stationen, att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur
för att öka tillgängligheten i området samt att
förbättra och förtydliga kopplingen mellan
stad och hav. Området ska utvecklas med
sikte på hållbar utveckling.
Planprogrammet möjliggör i ett första skede
upp till 1700 nya bostäder samt verksamheter.
På sikt, om befintligt verksamhetsområde
omvandlas till bostäder, kan ytterligare upp
till 1000 bostäder möjliggöras.
Utformningen av Stationsområdet ska präglas
av närhet till staden och havet, närhet till fritidsaktiviteter och kultur samt närhet till god
service och goda kommunikationer.
Området ska erbjuda en variation av grönområden. Kronoskogen med rekreationsmöjligheter samt närheten till havet och
Järnvägsparken som den urbana stadsparken. Rönne å ska göras mer tillgänglig och
dess kvaliteter i stadsrummet ska tillvaratas.
Bostadsgårdarna ska vara gröna och fickparker ska skapa små gröna oaser. Gaturummen
ska ha en grön profil med till exempel trädplanteringar och öppna dagvattenlösningar.
Kopplingen mellan station/stadskärna samt
stad/hav ska förtydligas och förstärkas. När
man kliver av tåget ska det vara självklart åt
vilket håll stadskärnan ligger och att havet
och stranden finns på andra sidan Kronoskogen i väster. Stationen som resecentrum ska
också stärkas.
I Stationsområdet ska stadsmiljöer som inbjuder till aktivitet och möten skapas. Det är
bra både för den sociala hållbarheten och för
folkhälsan.
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Målsättningen är att området ska byggas ut så
att det upplevs som en förlängning av centrala Ängelholm. Gestaltningen ska främja
upplevelsen av stadsmässighet och en attraktiv stad.

Stadsdelens övergripande
gatu- och grönstruktur ska stärkas.

Området ska utvecklas med
sikte på hållbar utveckling.

Kopplingarna mellan staden/
havet och stationen/staden ska
förbättras och förtydligas.

Området ska erbjuda en
variation av grönområden
och Rönne å ska göras
mer tillgänglig.

Ett smidigt, säkert och tydligt
resecentrum ska skapas
kring stationen.
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INLEDNING

Inledning
Bakgrund

Medborgardialoger

Programområdet, kallat Stationsområdet i
planprogrammet, är beläget kring stationen
i Ängelholms tätort. Det centrala läget nära
järnvägsstationen, stadskärnan, Rönne å,
Järnvägsparken, Kronoskogen och havet,
gör det till ett attraktivt område som berör
och används av många. Området har länge
fått växa utan någon övergripande planering.
Det har successivt fyllts med verksamheter,
bostäder och parkeringar men består också av
stora tomma ytor.

Inför arbetet med planprogrammet gjordes
under 2012 ett förberedande arbete i form
av workshops med politiker, tjänstepersoner
från kommunens alla huvuduppdrag och
bolag, Ängelholms Näringsliv, Länsstyrelsen,
Trafikverket, Skånetrafiken, fastighetsägare
och allmänheten. Workshoparna genomfördes för att diskutera möjligheter och problem
i området samt för att ange inriktning för det
fortsatta arbetet. Arbetet sammanställdes i
en visionsskiss som utgör underlag till detta
planprogram.

Kommunen vill utnyttja de kvaliteter som
det centrala och stationsnära området har på
ett bättre sätt än idag. I utvecklingsarbetet
ingår att pröva möjligheterna att tillföra nya
bostäder, verksamheter, handel och service
till området.
Stationsområdet kommer att utvecklas under
en längre tid. För att skapa ett hållbart och
väl sammanhängande område har kommunen
därför bedömt att det behövs ett planprogram som stöd för kommande detaljplaner
inom området.
Kommunstyrelsen beslutade, den 5 april
2011, att påbörja detaljplanearbete för
utvecklingen av Stationsområdet. Planprogrammet är första steget i planprocessen. Se
figur på nästa sida.

En strukturplan är riktlinjer, principer och strategier för hur ett område kan
utvecklas och förtätas på sikt. Den kan
ligga till grund för kommande diskussioner och beslut.
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Utifrån visionsskissen och diverse utredningar som till exempel buller- och riskutredningar samt utifrån ett hållbart stadsbyggnadsperspektiv, arbetades en strukturplan
(Q-book) fram med hjälp av SUDes Urban
Lab, som är ett dotterbolag till Lunds Universitet. Under detta arbete genomfördes fler
workshops med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och Ängelholms Näringsliv.
Allmänheten bjöds därefter in till en öppen
medborgardialog där strukturplanen
(Q-book) diskuterades. Syftet med dialogmötet var att skapa en bred och tydlig bild av
stadsdelens unika kvaliteter och egenskaper
samt att diskutera platsens möjligheter och
utveckling. Även ungdomsfullmäktige har
diskuterat och genomfört ett grupparbete
kring Stationsområdets värden och utvecklingsmöjligheter. De idéer och synpunkter
som uppkom har sammanställts och utgjort
underlag för programarbetet.
Visionsskissen, Strukturplanen (Q-book) och
sammanställningen av medborgardialogen
finns på kommunens hemsida:
http://www.engelholm.se/stationsomradet

Samråd om planprogrammet
Planprogrammet för Stationsområdet var ute
på samråd mellan den 15 december 2016 och
den 15 februari 2017.

Planprogrammet skickas på samråd till myndigheter samt till boende i området, för att
kommunen ska få in synpunkter på förslaget
inför fortsatt detaljplanering.

Eftersom det varit viktigt att nå målgrupper
som vanligtvis är underrepresenterade i planprocessens samrådsskede lades inför samrådet stor vikt vid att planera för olika samrådsaktiviteter som kan locka olika målgrupper.
Bland annat genomfördes öppna hus, workshops med elever på Rönnegymnasiet och en
digital enkät på kommunens hemsida.

Efter programmet är det vanligt att redovisade utbyggnadsområden blir föremål för
detaljplanearbete. Planprogrammet blir kvar
som visionsdokument. Det godkänns men
fastställs inte och är därmed ingen bindande
handling och kan inte överklagas. Överklagande är möjligt först när en detaljplan är
antagen, vilket är det sista skedet i planprocessen.

Utifrån inkomna synpunkter under samrådet
har planprogrammet reviderats. Bland annat
har ställning tagits till att gå vidare med ett
förslag till exploatering i kanten av Järnvägsparken, se sidan 22.
För fullständig redogörelse av samrådets
genomförande, inkomna synpunkter och
genomförda revideringar se samrådsredogörelsen.

Syftet med ett planprogram är alltså att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska
breddas med de berördas erfarenheter och
synpunkter. De berörda ges också möjlighet
till insyn och påverkan i ett tidigt skede, innan
kommunens ställningstaganden helt har tagit
form.
Planprogrammet handläggs enligt Plan- och
bygglagen (2010:900).

INLEDNING
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Planprocessen
Vad är ett planprogram?
Ett planprogram kan föregå detaljplan för
att översiktligt utreda förutsättningar och
visioner för ett område. Planprogram görs
ofta över ett större område för att ta ett helhetsgrepp och ge en struktur för kommande
bebyggelseområden, vägnät, rekreation,
grönytor m.m.

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.

PLAN- och byggprocess

ÖP

PLANPROGRAM
SAMRÅD

PLANPROGRAM
GODKÄNNANDE

DETALJPLANER

BYGGLOV

BYGGSTARTER
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Flygfoto som visar programområdets ungefärliga avgränsning. Stadskärnan i öster och havet i väster.

Fortsatt arbete
Samråd om planprogrammet genomfördes
mellan den 15 december 2016 och den 15
februari 2017. Därefter har programmet
reviderats efter inkomna synpunkter och godkänts i Kommunfullmäktige den 30 oktober
2017. Planprogrammet ligger nu till grund
för kommande detaljplaner.

Målet är att utveckla Stationsområdet till en
attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa en smidigt, säkert och tydligt
resecentrum kring stationen. Att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur
för att öka tillgängligheten i området, samt att
förbättra och förtydliga kopplingen mellan
stad och hav. Området ska utvecklas med
sikte på hållbar utveckling.

Syfte och mål
Syftet med planprogrammet är att ta ett
helhetsgrepp över områdets utveckling för
att fastlägga intentionerna för markanvändningen inom området. Dessutom ska förutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner anges. Planprogrammet
prövar förutsättningarna för uppförande av
bebyggelse i form av bostäder, verksamheter,
handel och service.
10

Hållbar utveckling är en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling kan delas in i ekologisk-,
social- och ekonomisk hållbarhet.
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Programområdet omfattas dels av området kring järnvägsstationen, Järnvägsparken
och Sockerbruksskolan. Samt dels av den
norra delen av Sockerbruksområdet, som
huvudsakligen består av äldre verksamhetsbebyggelse i ett plan. Avgränsningen av
programområdet är gjord utifrån kommunens
gällande översiktsplan, ÖP 2004. Sockerbruksskolan och Järnvägsparken ingår i programområdet på för att de kopplar samman
Stationsområdet med stadskärnan.
Programområdets area är knappt 60 hektar
(600 000 m²). Området gränsar i öster mot
bebyggelsen i stadskärnan, Sockerbruksområdet och Nybroområdet, i söder mot bebyggelsen vid sjukhuset och Kronoskogen, i
väster mot Banskolevägen och Kronoskogen
samt i norr mot Råbockavägen/Havsbadsvägen.

Värdeplan hållbar stadsdel
Ängelholms kommun har fått medel från
Delegationen för hållbara städer för ett
pilotprojekt gällande hållbarhetscertifiering
av stadsdelar i mindre kommuner. Projektet
ingår som del i arbetet med utvecklingen av
Stationsområdet och ska bidra till att området
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Kommunen har genomfört hållbarhetsutbildning,
hållbarhetsworkshops och hållbarhetsresor
inom ramen för projektet. Förhoppningen är
att strukturen och tillvägagångssättet sedan
ska spridas till andra projekt, både inom kommunen och nationellt.

och identitet. Värdeplanen var ute på samråd
parallellt med planprogrammet och har godkänts av Kommunfullmäktige den 30 oktober
2017.
Till värdeplanen ska en handlingsplan kopplas. Den kommer vara ett verktyg för att
försöka säkerställa att hållbarhetsaspekterna
genomförs. Handlingsplanen ska användas i
dialogen med fastighetsägare, byggherrar och
exploatörer. Dess intentioner ska ligga till
grund för detaljplaner och bygglov, men även
för genomförandet. Regelbundna avstämningar gentemot värdena i värdeplanen och
handlingsplanen ska göras. Utvärderingar ska
göras kontinuerligt, till exempel då detaljplan
vunnit laga kraft.
För att förtydliga kopplingen mellan planprogrammet och värdeplanen återfinns i
planprogrammet inforutor som anger värdeplanens målbild vad gäller ovanstående sju
områden. Se exempel på sidan 18.

INLEDNING

Läge och avgränsning

Delegationen för hållbara
städer är en nationell arena för hållbar stadsutveckling. Den tillsattes av
regeringen för perioden hösten 2008 december 2012 för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling. Delegationen har varit ett forum där företrädare
för bland annat arkitekter, planerrare,
teknikkonsulter och exportfrämjare har
samlats för erfarenhetsutbyte.

För att säkerställa att Stationsområdet utvecklas till en hållbar stadsdel har en värdeplan
tagits fram parallellt med planprogrammet.
Värdeplanen utgör en gemensam målbild
för hållbarhetsfrågorna i Stationsområdet.
Värdeplanen omfattar sju områden: transporter, miljö, energi, grönt, mångfald, folkhälsa
11
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UTGÅNGSPUNKTER

Utgångspunkter

De unika utgångspunkter som Ängelholms stationsområde har. Havet, med skogen framför som en tydlig kontrast till
staden. Rönne å som en tillgång i stadsrummet. Närheten och kopplingarna mellan havet, skogen, staden, stationen.
Illustration: SuDES Urban Lab

Under arbetet med vision och strukturplan
samt under medborgardialogerna har Stationsområdets unika kvaliteter och egenskaper pekats ut. Områdets möjlighet och lämplighet för utveckling har också diskuterats.
Vad är det som skapar karaktären och identiteten i området och vad är viktigt att bevara
och/eller utveckla? Följande fem värden/
kvaliteter har identifierats och har utgjort
utgångspunkter för programarbetet:
•
•
•
•
•
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Närhet
Grönområden
Kopplingar
Aktivitet
Attraktiv stad

Närhet
Stationsområdet ligger nära stadskärnan och
det finns goda kommunikationsmöjligheter
både till fots och med cykel, buss, tåg och
bil i området. Det ligger i direkt anslutning
till Rönne å och Kronoskogen samt nära
havet. Det finns rekreationsmöjligheter både
inom och i direkt anslutning till området i
form av Järnvägsparken och Kronoskogen.
Det finns möjlighet att utöva eller ta del av
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter, bland
annat museum, nattklubb, bowlinghall, tränings- och teaterlokaler finns inom området.
Även bibliotek och Kulturskolans aktiviteter
ligger i nära anslutning vid Stortorget och
Tingstorget. Det finns en närhet även till
Hembygdsparken, som är en av Ängelholms
pärlor när det gäller kultur, fritid, natur och
rekreation. Samt till kommunens nya badhus i
sjukusområdet. Det finns också skola, sjukvård, handel och service inom och i direkt
anslutning till området.

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
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Sittplatser i Järnvägsparken, sommaren 2016.

Järnvägsparken som är belägen mellan Rönne
å och järnvägsstationen bidrar till att skapa
en grön entré till Ängelholm och är till ytan
Ängelholms största centrala park. Närheten till Rönne å gör att miljön upplevs som
mycket tilltalande.
Utöver Järnvägsparken och Kronoskogen
finns det också ett koloniområde i Stationsområdets norra del, öster om järnvägen. Det
utgör en grön oas i spår- och verksamhetsmiljön. Ett icke anlagt promenad-/cykelstråk
mellan Havsbaden och stationen/centrum,
går i direkt anslutning till koloniområdet.
Detta gröna stråk har lyfts fram som viktigt
att bevara och göra mer tillgängligt under
både visions- och strukturstudiearbetet samt
av enskilda medborgare. Se karta sidan 41.

UTGÅNGSPUNKTER

Grönområden
Stationsområdet ligger i direkt anslutning
till Kronoskogen. Skogen är ursprungligen
planterad för att hindra sandflykt och är
mycket välbesökt för både rekreation och
motion. Det är ett unikt värde i Ängelholm
att ha denna skarpa kontrast mellan skog och
stad. Det stärker Ängelholms identitet, eller
varumärke, som det också kan kallas.

Inom Stationsområdet finns också en skogsremsa som avskärmar villabebyggelsen i
nordost från det befintliga verksamhetsområdet. Förutom att utgöra en vegetationsskärm
har skogsområdet också värde som rekreationsstråk.
Skogsremsan intill villabebyggelsen i nordost.
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UTGÅNGSPUNKTER

Kopplingar
Stationsområdet är en viktig knutpunkt för
resor och byten mellan olika färdmedel.
Avstånden till olika målpunkter som till
exempel Kronoskogen och stadskärnan är
korta. Det som skulle kunna förbättras är
kopplingarna mellan olika målpunkter, att de
blir tydligare och mer tillgängliga.
Kopplingen mellan stationen och stadskärnan
bör göras tydligare. Stortorget och Storgatan
ligger enbart cirka 500 meter från stationen,
men det finns en otydlighet i var centrum ligger när man anländer med tåget. I princip har
man kommit till centrum redan vid stationen,
och den upplevelsen kan man gestalta med
hjälp av stadsmiljöns utformning.
Kopplingen mellan staden och havet kan
också förtydligas och förstärkas. En direktkoppling från centrum och stationen genom
Kronoskogen till stranden skulle öka tillgängligheten och möjligheterna för både turister
och ängelholmare att ta sig till stranden.
Komplettering av ytterligare en eller flera passager i form av gång- och cykeltunnlar eller
broar samt förstärkning av en eller flera gångoch cykelvägar/stigar/blocklinjer genom
Kronoskogen skulle förtydliga kopplingen
ytterligare.

framkomlighet för busstrafiken är viktig för
att uppmuntra till ökat resande med kollektivtrafiken.
Aktivitet
Aktivitet har varit ett nyckelord under programarbetet. Det har återkommit som önskemål under workshops och dialogmöten att
skapa stadsmiljöer som inbjuder till aktivitet
och möten. Några förslag som framkommit
är att Järnvägsparken skulle kunna inrymma
café samt fler och olika typer av sittplatser.
Rönne å kan utnyttjas bättre med olika vattenaktiviteter som till exempel kanotuthyrning. Trappor och bryggor kan öka tillgängligheten till vattnet.
Förslag som har framkommit i medborgardialoger och workshops är också multisportarena vid Scantomten, stadsodling, lekplats,
utställningspaviljong och scen. I Kronoskogen har förslag på aktiviteter som till exempel
linbana, Pyttetåg, platser för spontanidrott,
utegym, plats för utomhuspedagogik och
naturrum framkommit. En struktur och
stadsmiljö som främjar aktivitet och möten är
bra både för social hållbarhet och för folkhälsan.

Kopplingen till Järnvägens Museum och
Trafikverksskolan skulle också kunna förstärkas genom omgestaltning av den befintliga
gång- och cykeltunneln samt området framför entréerna.
Funktionen som knutpunkt för kollektivtrafiken kan också göras tydligare och mer
tillgänglig. Placering och utformning av bussangöringsplats, cykelparkering, pendlarparkering samt hämta-/lämnazon är viktig för
att få ett enkelt resande. Även anslutningen
av bilvägar, gång- och cykelvägar samt god
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Stadsodling på Scantomten, Stationsområdet.

Smedjegatan i centrala Ängelholm. Exempel på Ängelholms lokala identitet?

Attraktiv stad
Området ligger centralt och målsättningen är
att det ska byggas ut så att det upplevs som
en förlängning av centrala Ängelholm, utan
att konkurrera med Storgatans handelsverksamhet. Området ska utvecklas så att det blir
stadsmässigt och attraktivt. Men vad innebär
det? Vad gör en stad attraktiv? Programmets
uppgift har varit att definiera vad som kännetecknar en attraktiv stad.

människor som rör sig på gatorna och naturliga mötesplatser - levande gaturum. Attraktiva städer har ofta en egen karaktär, en unik
och lokal identitet.

UTGÅNGSPUNKTER
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Fler principer för en attraktiv stad finns
under kapitlet ”Förslag - Utformning &
gestaltning” på sidan 46.

De städer som upplevs som attraktiva att
besöka och bo i har i regel kvartersstruktur med tät bebyggelse i mänsklig skala och
öppna platser i form av torg och parker. De
städer som är mest omtyckta är ofta också
lätta att orientera sig i på grund av sin tydliga
kvartersstruktur. I en attraktiv stad blandas
bostäder med publika målpunkter som till
exempel lekplatser, lokaler för kultur, idrott,
handel och service. Det skapar stråk av
15
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Förslag - struktur
Bebyggelse

FÖRSLAG - STRUKTUR

Utöver fyra villatomter i planområdets norra
del (mörkblå markering på kartan till höger)
består programområdet av låga verksamhetsbyggnader och byggnader som ursprungligen
är byggda för järnvägens ändamål. I norra
delen av planområdet, öster om järnvägen,
finns kolonistugor.
Planförslaget innebär att all befintlig bebyggelse kan fortsätta användas för samma
ändamål som idag. Ängelholms kommuns
intraprenadavdelning (röd markering på
kartan till höger) kommer dock att flyttas
från området och befintliga byggnader rivas.
Det är i huvudsak de stora, tomma ytorna
inom området som kommer att bebyggas
först (orange samt röd markering på kartan
till höger). Denna mark ska främst bebyggas
med bostäder med möjlighet till verksamheter i markplan. Uppförande av en eventuell
skola möjliggörs också.
Kvarteren ska i stora drag delas in som redovisat på kartan till höger. Vissa justeringar
kan dock göras i arbetet med kommande
detaljplaner. Det gäller till exempel att vissa
gator kan förskjutas eller vinklas på ett annat
sätt. De stora kvarteren som redovisas ska
delas in i mindre kvarter.
Målsättningen är att fastigheterna med
befintliga verksamhetsbyggnader (turkos markering på kartan), efterhand och efter behov,
ska kunna ersättas eller kompletteras med i
huvudsak bostäder, men även med verksamheter, service och viss handel. Det ska finnas
möjlighet till en flexibel användning av marken och byggnaderna, för att skapa hållbarhet
över tid.
En omvandling av området till ett homogent
bostadsområde är inte önskvärt i detta centrala läge, eftersom det ger en barriäreffekt.
16

Möjlig plats för ny
skola, annars blandstad.

Huvudsakliga utbyggnadsområden inom Sockerbrukskvarteren. Blandstad.

Sockerbruksskolan flyttas och
istället föreslås bostäder och
eventuellt förskola.

Bebyggelse föreslås i kanten av
Järnvägsparken där det idag finns
cykelparkeringar under tak. Se sidan 22.

Utvecklingsmöjligheter för
verksamheter kopplade till
skola, museum och skog.
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Om det inte finns några målpunkter (som
till exempel handel, service, verksamhets-,
kultur- och fritidslokaler) att besöka inom
området, så uppstår heller inga stråk/flöden
av människor eller spontana mötesplatser.
Då blir det inget levande stadsliv, vilket är en
viktig förutsättning för en attraktiv stad och
för social hållbarhet.
Programmet innehåller också ett förslag till
bebyggelse i kanten av Järnvägsparken, där
det idag finns cykelparkering under tak. Se
sidan 22.
I övrigt föreslås viss ny bebyggelse kopplad
till utvecklingen av befintliga verksamheter på
västra sidan om järnvägen och verksamheter
med anknytning till skogen och friluftslivet
(Kronoskogen). På östra sidan om järnvägen,
i anslutning till stationshuset, kan byggnader
som behövs för resecentrums ändamål som
till exempel cykelgarage uppföras.

•
•
•
•
•
•
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Befintligt cykelgarage vid Ängelholms station.

” – här är det lätt att välja att
åka kollektivt, smidigt att parkera
cykeln, nära mellan busshållplats
och tåg. Här ska man kunna bo och
inom någon minut sitta på tåget till
Köpenhamn/Göteborg.”

Värdeplanen anger för bebyggelse:
Det ska finnas blandad bebyggelse i området.
Det ska finnas varierade upplåtelseformer, storlekar och typer av bostäder.
Miljö- och energieffektiv bebyggelse ska uppmuntras.
Ny bebyggelse ska byggas med kloka och sunda materialval.
Flexibel bebyggelse ska eftersträvas.
Kommunal service ska ges utrymme

Platsen kring entrén till Järnvägens Museum och Trafikverksskolan, som den ser ut idag.

Trafikverksskolan och
Järnvägens Museum
På den västra sidan om järnvägen ligger
Järnvägens Museum, Trafikverksskolan samt
lokaler kopplade till järnvägens drift.
Trafikverksskolan i Ängelholm är Skandinaviens största leverantör av väg-/järnvägskompetens. Skolans övningsanläggningar
finns inom området. Museet har, förutom
museieverksamhet, också barnverksamhet,
skollovsaktiviteter, guidade visningar och
ånglokskörning.

Detta område utgör också porten för många
som vill ta sig ner till havet och skogen.
Kopplingen till skogen och havet kan förstärkas och bli tydligare genom ombyggnad och
omgestaltning av befintlig gång- och cykeltunnel. Platsen utanför Järnvägens Museum
kan också utformas så att den blir en tydligare entré.

FÖRSLAG - STRUKTUR
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Området kan utvecklas med tillbyggnader
och nybyggnader som hyser funktioner kopplade till järnvägen, museum och skola.
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STATIONSKVARTEREN
Det finns ett stort värde i att bebygga stadssidan och koppla ihop bebyggelsen så att
det bildas ett mer sammanhängande stads-/
gaturum från Stortorget fram till stationshuset. Området ska vara tillgängligt och
välkomnande. Här finns befintliga kvaliteter
och potentialer som till exempel järnvägsstationen/gamla stationshuset, Rönne å,
kopplingen till stadskärnan och kopplingen
till skog och hav. Genom att bygga vidare på
dessa kvaliteter går det att skapa unika kvarter
och en attraktiv plats att besöka.

Befintlig bussangöring föreslås flyttas
söder om stationshuset.

Förslag på ny bebyggelse.
Se sid 22.

Byggnadernas bottenvåningar ska innehålla
publika funktioner som kan skapa möjlighet
till mötesplatser, både inne och ute. Våningarna ovanpå kan innehålla verksamheter,
kontor och bostäder. Både byggnaderna
och rummen mellan byggnaderna ska ha en
skala som ”är Ängelholm”. Utgångspunkten
är bebyggelsen i stadskärnan när det gäller
struktur, täthet och våningshöjd.
Den nya strukturen ska förstärka och tydliggöra kopplingar och stråk samt stärka den
gamla stadskärnan. Valen av verksamheter
bör göras med omsorg så att de skapar folkliv
och förstärker samt kompletterar istället
för att konkurrera med Storgatans handel.
Strukturen ska vara robust så att den tål
förändringar och är hållbar över tid. Stationskvarteren är en viktig entré till Ängelholm,
som Ängelholmarna ska kunna vara stolta
över och som kan bli en levande plats alla
säsonger.

Järnvägsparken ska omgestaltas
och bli mer urban. Kontakten och
tillgängligheten till Rönne å ska förbättras.

Omgestaltning av gång- och cykeltunnel
och entrén till Järnvägens museum,
Trafikverksskolan och Kronoskogen.
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Illustrationen visar förslag till exploatering i Järnvägsparken
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Förslag till Exploatering i kanten
av Järnvägsparken
Under samrådet presenterades i planprogrammet 3 förslag till exploateringsgrader för
bebyggelse i kanten av Järnvägsparken. Syftet
med förslagen vara att skapa en dialog om
kanten av Järnvägsparken ska bebyggas och i
så fall hur mycket. Den politiska styrgruppen
för Stationsområdet ville lyssna av de som bor
och/eller verkar i Ängelholm.
Utifrån de synpunkter som inkom under samrådet har kommunen valt att gå vidare med ett
exploateringsförslag som innebär bebyggelse
mitt emot stationshuset, på den plats det idag
finns cykelparkeringar under tak. Bebyggelsen
föreslås få 4 våningar och inrymma verksamheter i bottenvåningen. Dessutom innebär
förslaget att en publik byggnad för till exempel
café och/eller restaurang kan byggas i parken.
Utöver detta föreslås terrassering/trappor
närmast Järnvägsbron, bryggor längs strandkanten samt eventuellt en glasskiosk.

Exploateringsgrad är ett mått på
täthet i bebyggelse. Exploateringsgrad är
byggnadens yta i förhållande till fastighetens yta (marken). Enkelt uttryckt har
en tät och hög bebyggelse hög exploateringsgrad och en gles villabebyggelse låg
exploateringsgrad.

FÖRSLAG - STRUKTUR

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

23

FÖRSLAG - STRUKTUR

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

SOCKERBRUKSKVARTEREN
I de så kallade Sockerbrukskvarteren finns
det möjlighet att uppföra attraktiva och
hållbara bostäder med inslag av verksamheter, service och handel, så kallad blandstad.
Under rubriken ”Förslag - Utformning &
gestaltning” på sidan 46 beskrivs principer
för ett attraktivt och hållbart stadsbyggande,
som kan utgöra utgångspunkt och inspiration
för utvecklingen och förtätningen av området.

Bebyggelsen ska spegla
det som är specifikt
för Ängelholm.

Delar av områdets befintliga byggnader
bevaras för att skapa mer dynamik i områdets
karaktär och för att återkoppla till platsens
framväxt och användning. Sockerbrukskvarteren föreslås få en kvartersstruktur med
variation, det vill säga inga långa sammanhängande fasader ut mot gatan. Fasader ska
gestaltas så att de upplevs som ”flera smala
hus bredvid varandra”. Gaturummen ska ha
en mänsklig skala. Detta kan kopplas till den
lokala identiteten, det som är specifikt för
Ängelholm.
Gatorna i Sockerbruksområdet ska vara
levande, det vill säga ha ett rikt folkliv.
Entréer ska ligga mot gatan och verksamheter ska kunna finnas i bottenvåningarna. Det
är viktigt att byggnadernas bottenvåningar
planeras så att det är möjligt att använda dem
som både verksamheter och bostäder, för att
skapa en flexibilitet vad gäller användning.
Strukturen ska vara tät och grön, med fickparker, gröna gårdar och smitvägar genom
kvarteren. De stora kvarteren som redovisas
på kartan till höger ska delas in i mindre kvarter genom mindre gator (exempelvis typsektion C, se sidan 32) och smitvägar. Gatorna
ska ha en miljömedveten gestaltning genom
till exempel genomsläppliga ytor, öppen dagvattenhantering, cykelbanor och gatuparkering mellan träd. De befintliga kolonilotterna
i den norra delen ska finnas kvar.

24

Gaturummen ska ha variation
och mänsklig skala till exempel
korta fasadlängder.

Mindre gator och smitvägar ska dela in de stora kvarteren i
en mer finmaskig struktur.

Entréer ska placeras mot
gata och verksamheter ska
kunna finnas i området för att
skapa levande gaturum.
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Bevarande
Järnvägsmiljön från 1800-talets slut, med station och tillhörande byggnader, ska bevaras
eftersom den vittnar om en viktig utveckling
av staden och är en av få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar, sett ur
ett nationellt perspektiv.
Omvandlingen av Stationsområdet kommer
på sikt att beröra den befintliga glesa och låga
verksamhetsbebyggelsen. Det är ett naturligt
utvecklingssteg att utnyttja marken på ett mer
effektivt sätt, med tanke på närheten till både
tågstation, busstation och stadskärnan. Några
av verksamhetsbyggnaderna har kulturhistoriska värden som är värda att bevara. Exempelvis byggnaden i korsningen Havsbadsvägen - Nybrovägen, som har tidstypiska och
välbevarade detaljer som till exempel dörrar
och portar. Se bild på nästa sida.
Området har även kulturhistoriska värden i
form av historiska värden och lokala symbolvärden, som är kopplade till byggnadernas
framväxt och användning. Tudorfastigheten
(fastigheten som idag bland annat inrymmer Friskis & Svettis) är ett exempel på en
sådan byggnad som många ängelholmare har
anknytning till och som vittnar om platsens
historia.
Det finns ett värde i att bevara något från den
äldre verksamhetsbebyggelsen, som gör det
möjligt att avläsa de olika tidslagren i området. Detta gäller även om byggnaderna i sig
själva inte är värdefulla ur ett arkitektoniskt
perspektiv. Genom att bevara byggnader och
platser som många invånare har anknytning
till skapas kontinuitet, identitet och trygghet,
vilket är viktiga kriterier när det gäller var folk
önskar att bosätta sig. Ett område med inslag
av olika tiders bebyggelse upplevs ofta som
tryggt och mer levande än områden som inte
har någon förankring till platsens historia.
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Stationsbyggnaden, klassad som omistlig (oersättlig)
byggnad i kommunens bevaringsprogram.

Lokstallet från 1898 som har genomgått om- och
tillbyggnader inrymmer idag Järnvägens Museum och ingår
också i den värdefulla järnvägsmiljön.

Skola
En behovsutredning har visat att behov finns
för en F-6 skola med plats för 500 elever i de
centrala delarna av Ängelholm. Var skolan
ska lokaliseras är fortfarande oklart. För att
inte förhindra att skolan kan byggas inom
Stationområdet möjliggör programmet för
en skola, se röd markering på kartan på
sidan 17. Detta område är mest lämpat för
en skola med tanke på vilka ytor som krävs
och möjligheten att utforma en fungerande
trafiklösning. Om det inte blir aktuellt med
en skola kommer denna del att bebyggas med
bostäder.
Utredningar om skolans lokalisering pågår.
Att förlägga en skola inom Stationsområdet
kan ha både positiva och negativa effekter
vad gäller till exempel transporter, resande
med kollektivtrafik, trafiksäkerhet och bullerpåverkan. Detta ska utredas vidare i samband
med val av lokalisering.
Byggnaden i korsningen Havsbadsvägen - Nybrovägen,
tidstypisk byggnad med flera välbevarade detaljer, till
exempel porten ovan.

En ökad befolkning i området kommer också
ge ett behov av förskola. Inom området
Parallelltrapetsen, precis norr om programområdet, finns plats för byggnation av en förskola. Den bedöms kunna täcka det behov av
förskoleplatser som uppstår inom Stationsområdet. Men för att inte omöjliggöra en
förskola inom programområdet ges möjlighet
för det på fastigheten för nuvarande Sockerbruksskolan. Se rosa markering på kartan
på sidan 17. En eventuell förskola kan med
fördel kombineras med bostäder.
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Bahnhof, tidigare magasinsbyggnad för järnvägens
ändamål, ingår i den värdefulla sammanhållna
järnvägsmiljön.
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Trafik och kopplingar
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En överordnad målsättning är att den trafik
som alstras inom programområdet i så hög
utsträckning som möjligt skall utgöras av
gång-, cykel- och kollektivtrafik. En annan
målsättning är att skapa ett tydligare resecentrum.
Idag är många resor med bil kortare än 5
kilometer. Det finns stor potential att ersätta
dessa med resor till fots, med cykel och/eller
kollektivtrafik. För många människor är dock
bilen ett viktigt verktyg, för att få vardagen
att gå ihop, och kan därför oftast inte ersättas
helt. Det bör därför skapas goda möjligheter
för invånarna i den nya stadsdelen och pendlare att både kunna äga bil, men även kunna
vara delägare genom till exempel bilpooler.

Lämplig plats för gemensamma
parkeringsgarage

Gatuparkering ska komplettera
gemensamma parkeringsgarage

Dagvatten ska vara en del
av gaturummen.

GATUNÄT
Programområdet ansluter till stadens övergripande trafiknät enligt kartan till höger. Inga
nya tillfartsvägar föreslås. Gatustrukturen
inom området kompletteras och byggs ut i
kvartersstruktur.
Järnvägsgatan förlängs längs järnvägen och
ansluts till Spårgatan/Havsbadsvägen i
programområdets norra del. Denna justering
görs främst för att marken ska kunna användas på ett mer effektivt sätt. Den byggbara
markytan blir då mer sammanhängande och
bullerkällorna väg och järnväg samlas på en
sida, vilket ger större möjligheter när det gäller vad som kan byggas. Gatan kommer att
hjälpa till att fördela trafiken inom Stationsområdet. Den ska ha lokalgatekaraktär.
Gatorna inom området ska ha en grön
gestaltning och olika karaktär. Dagvatten kan
med fördel vara en del av gaturummen då det
bidrar till hållbara lösningar och för in grönoch blåstruktur i gaturummen.
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Järnvägsgatan förlängs och
ansluter till Spårgatan och
Havsbadsvägen i norr

Omgestaltning av gaturummet och platsen framför
stationshuset.

Nytt läge för
bussangöring.
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PASSAGE ÖVER / UNDER JÄRNVÄGEN

PARKERING & HÄMTA / LÄMNA-ZON

ALTERNATIV FÖR FRAMTIDA PASSAGE ÖVER ÅN

PLATS FÖR PARKERINGSHUS

ALTERNATIV FÖR FRAMTIDA PASSAGE ÖVER JÄRNVÄG
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GÅNGFARTSOMRÅDE / PLATSBILDNING
PARKERING / CYKELPARKERING
BEFINTLIG GATA
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Illustration som visar hur dagvatten kan vara en del av gaturummen, både genom öppna lösningar och genom val av
material och växtlighet. Illustration: SUDes Urban Lab.

Biltrafik
Konsultföretaget ÅF har gjort en övergripande trafikutredning för Stationsområdet
(2016-06-08, rev. 2017-08-28). Syftet var
att belysa nya förutsättningar för trafik och
mobilitet i området. Utredningen visar att det
på sikt, då Stationsområdet byggs ut, kan finnas risk för framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken. Vilket kan resultera i försämrad
punktlighet, och i sin tur kan det leda till att
färre vill åka kollektivt.
ÅF rekommenderar därför att kollektivtrafikens framkomlighet utreds och att eventuella
åtgärder som ger mindre biltrafik kring Stationsområdet övervägs. Att undvika trängsel
och bilköer bidrar också till att göra området
kring stationen mer attraktivt för vistelse och
kan vara en förutsättning för att skapa attraktiva stadsmiljöer och mötesplatser.
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Gatusektioner
Målsättningen är att alla gator inom området
ska ha en grön gestaltning och olika karaktär. Dagvatten kan med fördel vara en del av
gaturummen, både genom öppna dagvattenlösningar och genom att till exempel genomsläppliga ytor används. Samtliga gator, utom
gångfartsgatorna, kommer att ha separata
gång- och cykelbanor. Alla gator ska ha någon
typ av växtlighet, till exempel trädplantering.
För att skapa en bild av hur olika typer av
gator inom området kan gestaltas har tre typsektioner tagits fram. De visar på en principiell
utformning, och den exakta gestaltningen kan
komma att justeras.

gc-väg

dagvtn

körbana

gc-väg

Typsektion A. Föreslagen gestalnting för den nya gatan i förlängningen av Järnvägsgatan.

Gångfartsområden är gator där
olika trafikslag blandas. De är främst
till för fotgängare, men det är tillåtet att
framföra fordon under vissa förutsättningar. Fordonsförare har väjningsplikt
mot fotgängare och hastigheterna får
inte överstiga gångfart.

Öppna dagvattenlösningar är
ett samlingsnamn på olika anläggningar
för omhändertagande, fördröjning och
magasinering av dagvatten i helt eller
delvis öppna system.

Typsektion A
Denna sektion redovisar föreslagen utformning av den nya vägen i förlängningen av Järnvägsgatan.
Gatan är den bredaste i Stationsområdet och
ska kunna trafikeras av kollektivtrafik. Den
ska kantas av trädplantering på båda sidor och
gatuparkering ska finnas mellan träden. Gångoch cykelbana ska finnas på båda sidor om
vägen, gående och cyklister ska separeras. På
ena sidan av vägen ska någon form av öppen
dagvattenlösning finnas, med eller utan synlig vattenspegel. Närmast järnvägen föreslås
gemensamma parkeringshus placeras som bullerskydd. Detta är specifikt för Järnvägsgatan.
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I anslutning till stationshuset frångås denna
utformning och övergår i en gata utformad
på de gåendes villkor. Gatan ska framför stationshuset fungera som ett gångfartsområde.
En mindre typ av gata som ska kunna trafikeras av kollektivtrafik kommer också att krävas.
Dess utformning ska ta utgångspunkt i Typsektion A, men behöver inte utformas med
öppen dagvattenlösning och kan ha bara en
trädrad.
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Typsektion B
Denna sektion redovisar en mindre gata inom
området. Ingen kollektivtrafik är tänkt att trafikera gatan. Trädplantering ska finnas och där
det är möjligt, med hänsyn till utrymme, ska
även gatuparkering inrymmas mellan träden.
Gång- och cykelbana ska finnas på ena sidan
av vägen, gående och cyklister ska separeras.
På andra sidan räcker det med enbart gångbana.
I typsektionen är förgårdsmark redovisad, det
är dock inte ett krav. Utrymmet skulle även
kunna användas som möbleringszon för till
exempel uteseveringar och cykelparkeringar,
för dagvattenlösning eller för cykelbana.
Typsektion c
Typsektion C redovisar en gata av typen gångfartsområde. Här ska inte separata gång- och
cykelbanor finnas, utan hela ytan ska delas av
bilar, cyklister och gående. Trafiken ska ske
på de gåendes villkor. Detta bör tydliggöras
genom till exempel val av markbeläggning och
utplacering av hinder. Även på dessa gator ska
trädplantering finnas.

gc-väg

körbana

gångbana

Typsektion B. Mindre gata inom området.

gångfartsgata

Typsektion C. Gata av typen gångfartsområde, begränsad
biltrafik och på de gåendes villkor.

Exempelbild dagvattenhantering, grönt gaturum och parkering mellan träd, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

En Parkeringsnorm innehåller
regler för hur många bil- och cykelparkeringar som ska anordnas vid ny- och
ombyggnation. Antalet parkeringsplatser hänger samman med verksamhetens
art och bebyggelsen area. En restriktiv
parkeringsnorm kan styra färdmedelsfördelningen i ett område mot ett mer
hållbart och urbant resemönster.

PARKERING
En parkeringsutredning (2016-09-09) har
upprättats av ÅF. Den resulterade i ett förslag
på parkeringsnorm, målbild och parkeringsstrategi för programområdet. Efter samrådet
om planprogrammet har en parkeringsstrategi
för Stationsområdet upprättats och godkänts
tillsammans med planprogrammet.
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Parkeringsstrategin anger parkeringsbehovet
i Stationsområdet genom en parkeringsnorm
samt redovisar möjligheter till reducering
av antalet parkeringsplatser. Reducering
kan göras genom att åtgårder som minskar
antalet parkeringsplatser vidtas, till exempel
införande av bilpool, åtgärder som främjar
cykling och mobilitetsåtgärder.
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Den grundläggande parkeringsnormen i parkeringsstrategin är 9 bilplatser/1000 m2 BTA.
Stationsområdets fördelaktiga läge i staden,
den goda tillgången till kollektivtrafik och ett
aktivt arbete från kommunens sida med att
skapa goda förutsättningar för hållbara trafikslag, som till exempel åtgärder som främjar
cykeltrafiken, utgör förutsättningar för den
låga parkeringsnormen. Normen kan reduceras med maximalt 25% vilket innebär 6,75
bilplatser/1000 m2 BTA.
ÅFs utredning och analys pekar på att parkeringen bör ordnas i ett eller flera gemensamma parkeringshus, för att förbättra
möjligheterna för samutnyttjande av boende-,
verksamhets- och pendlarparkering. Exploatörerna kan antingen tillsammans finansiera
kostnaden för parkeringshuset eller göra
parkeringsköp till en huvudman som bygger
och förvaltar parkeringshuset. Detta tydliggör kostnaden både för exploatörer och för
slutanvändarna. Kostnaden för anläggande
och drift av parkeringen läggs då på de som
verkligen utnyttjar den.
Planprogrammet föreslår att parkeringshuset i
första hand bör placeras utmed järnvägen och
den nya gatan i förlängningen av Järnvägsgatan för att skärma av buller som genereras
från järnvägen. Övrig parkering bör ordnas
som gatuparkering mellan träd. Enskilda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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garage och markparkeringar bör undvikas då
de tar stor och dyrbar markyta i anspråk.
Kollektivtrafik och resecentrum
Målet med Stationsområdet är bland annat att
skapa ett smidigt, säkert och tydligt resecentrum kring stationen samt att området ska
utvecklas med sikte på hållbar utveckling.
Gång och cykel ska prioriteras och kollektiva
transporter främjas.
Trafikverket planerar en utbyggnad av Västkustbanan mellan Ängelholms station och
stationen Maria i Helsingborg, med beräknad
byggstart 2020. Detta påverkar tågtrafiken
positivt och gynnar därmed också Stationsområdet. I samband med utbyggnaden kommer mittperrongen att byggas om. En planskild korsning i form av en gångbro kommer
att byggas mellan mittperrongen och stationssidan. Bron kommer att placeras söder
om stationshuset och skapar då en närmre
och tydligare koppling mellan stationen och
stadskärnan.
För att skapa ett tydligt resecentrum, där det
är enkelt att byta mellan cykel, buss och tåg,
föreslås att bussangöringen som idag ligger
norr om stationshuset flyttas till södra sidan.
Där kommer även den nya gångbron till
mittperrongen att ansluta. Detta förstärker
kopplingen mellan stadskärnan och stationen.

Värdeplanen anger för infrastruktur:
Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras högt i stationsområdet.
Området ska bli ett väl fungerande resecentrum.
Det ska finnas pendelparkeringar och säkra cykelparkeringar.
Bilparkeringsnormen ska vara låg och cykelparkeringsnormen hög.
Det ska finnas bilfria kvarter eller ytor i området.
Infrastrukturen ska vara tydlig och effektiv.
Olika faciliteter ska finnas: till exempel bil- och cykelpool.
Passager ska finnas för att överbygga järnvägen.
Laddningsstolpar ska finnas i området.
Området ska vara uppkopplat och modernt.

Illustration, gaturummet mellan stationen och Järnvägsparken/Järnvägskvarteren. Gångbro och ny plats för bussangöring i väster, i öster möjlig bebyggelse i Järnvägsparken.

Den nya bussangöringen kommer då att ligga
i direkt anslutning till Järnvägsparken som
kan bli en trevlig uppehållsplats för de som
väntar på tåg eller buss.
ÅF har, på uppdrag av kommunen, gjort en
översiktlig utredning (2016-06-08) för att se
om det är möjligt att flytta bussangöringen.
Utredningen har gjorts i samråd med Skånetrafiken och kommunen. Syftet med utredningen var främst att få fram uppgifter till
programarbetet om vilka ytor som bör reserveras för busstrafikens behov. Utredningen

visar att det utrymmesmässigt är möjligt att
flytta bussangöringen samt att minska angöringsytan väsentligt, jämfört med befintlig
angöringsplats, som kan upplevas som stor
och tom. Bussangöringsplatsen behöver studeras vidare för att se om det går att krympa
ytan ytterligare. Den behöver också studeras i
förhållande till omgivande platser och kopplingar för att säkerställa att till exempel funktioner, utformning och gestaltning fungerar i
ett helhetsperspektiv. En utredning/projektering kring detta pågår.
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Det är gång- och cykelavstånd från planområdet till stora delar av staden (se karta på sidan
78). Utöver ett rimligt gång- och cykelavstånd
krävs också att det finns sammanhängande,
säkra och trygga gång- och cykelvägar för att
det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel
och till fots.
Programmet föreslår att cykelvägnätet byggs
ut så att det blir sammanhängande och säkert.
De heldragna orangea linjerna visar befintligt
cykelvägnät och de orangea streckade linjerna
visar hur cykelvägnätet kan byggas ut och
sammanlänkas. Se kartan till höger.
Det ska vara enkelt och säkert att röra sig
inom området. Större gator i området ska ha
gång- och cykelbanor som är separerade från
biltrafiken på båda sidor om gatan, se Typsektion A på sidan 31. I vissa fall, för mindre
gator eller där det är ont om utrymme, kan
det räcka med gång- och cykelbana på ena
sidan om gatan. Se Typsektion B på sidan 32.
Det ska vara möjligt att röra sig med cykel
eller till fots också genom de gröna stråken.
En detaljplan som medger en ny gång- och
cykelbro mellan Sockerbruksskolan och
Rönnebrygga finns. Se kartan till höger.
En bro i detta läge skulle kunna förstärka
kopplingen mellan Stationsområdet och
stadskärnan ytterligare. Även kopplingen till
Hembygdsparken, som är en välbesökt och
viktig målpunkt, skulle kunna förstärkas med
ytterligare förbindelse över ån. Detta ligger
dock utanför planprogrammet.
Cykelparkeringar ska prioriteras och ges tillräckligt med utrymme och god utformning,
enligt de riktlinjer som finns i Ängelholms
kommuns cykelplan 2015-2025. Cykelplanen
anger även en cykelparkeringsnorm. Ambitionen är att cykelparkeringsnormen för Stationsområdet ska vara högre än i cykelplanen.
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En parkeringsnorm, för både bilar och cyklar,
bör fastställas för området i samband med
att planprogrammet godkänns. Vidare utredningar för att ta fram ett förslag till parkeringsnorm för området pågår.

Framtida kompletterande gång- och
cykelbro över järnvägen.

Gång- och cykeltrafik ska
prioriteras inom hela
Stationsområdet.

Väl utformade cykelparkeringar
ska finnas nära målpunkter i
hela området, framförallt runt
resecentrum.
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GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRESLAGEN I CYKELPLAN 2015-2025
PASSAGE ÖVER / UNDER JÄRNVÄGEN
ALTERNATIV FÖR FRAMTIDA PASSAGE ÖVER ÅN
ALTERNATIV FÖR FRAMTIDA PASSAGE ÖVER JÄRNVÄG
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Illustration, exempel på utformning av gång - och cykelbro. SUDes Urban Lab.

KOPPLINGAR ”STADEN TILL HAVET”
Gång- och cykeltunneln som går under järnvägen till Järnvägens Museum, Trafikverksskolan och Kronoskogen kommer att behöva
byggas om i samband med dubbelspårsutbyggnaden. Kommunen ska då omgestalta
tunneln för att göra den mer synlig och inbjudande. Exempelvis kan detta göras genom att
slänterna trappas ner i en trattliknande form.
Materialval, möblering, belysning, konst
och växter kan också tillföra kvaliteter som
förstärker platsen och tydliggör kopplingen
mellan staden och havet.
Ytterligare en koppling mellan staden och
havet, planeras att anläggas norr om stationshuset i anslutning till Sockerbrukskvarteren,
i form av en gång- och cykelbro över järnvägen. Det exakta läget är inte bestämt utan
kommer att utredas vidare. Utredningsområdet är markerat med cirkel på kartan på sidan
37.
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”- kopplingarna är mer än bara
passager – genom att koppla platser, program/funktioner, omsorg
i gestaltningen m.m så kan också
en koppling ”lämna avtryck” och
beröra.”

Illustration, exempel på utformning av tunnel. SUDes Urban Lab.
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Grön- och blåstruktur
Målsättningen är att grön- och blåstrukturen
ska kopplas samman och utformas så att den
inbjuder till utevistelse, aktiviteter, rekreation
och möten. Grönytorna bör också utformas
med tanke på omhändertagande av dagvatten
samt med urbana ekosystemtjänster i åtanke.
Läs mer om ekosystemtjänster på sidan 57.
Ytterligare en del av grönstrukturen kan vara
gröna väggar och tak. Det bidrar både till en
synlig grönska och kan ha en positiv påverkan på till exempel luftrening och dagvattenhantering.
Minst en ny större parkyta föreslås inom
Sockerbrukskvarteren. Stadsodlingen som
idag finns på ”Scantomten” bör finnas kvar i
området och skulle kunna inrymmas här. En
lekplats behövs också i området, förslagsvis
får den odlingstema eller något annat som
anknyter till Stationsområdets hållbarhetsprofil.

Grön- och blåstruktur är sammanhängande grönska, mark och vatten
i anslutning till bebyggda miljöer. Grönstrukturen ska göra det möjligt för människor, men även djur och växter, att röra
sig mellan grönområdena utan att stöta
på svårpasserade barriärer.

Ekosystemtjänster handlar om människan och naturen i samspel. Vissa ekosystemtjänster upplevs som mer betydelsefulla i tätbebyggda områden för att vår
fysiska miljö ska vara bra att leva i. Det
handlar till exempel om rening av vatten, beskuggning från träd, grönskande
rekreationsområden och lekplaster för
barn. Dessa kan kallas för urbana
ekosystemtjänster.
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Fickparker, gröna gårdar och
gröna smitvägar ska finnas
inom kvarteren.

Alla gaturum ska ha en grön
gestaltning.

Föreslagen plats
för lek, aktivitet och
stadsodling.

Järnvägsparken ska omgestaltas
och bli mer urban. Kontakten
och tillgängligheten till Rönne å
ska förbättras.
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PROGRAMOMRÅDE
SKOGSOMRÅDE
PARK, LEKPLATS
KOLONIER
GRÖNT STRÅK
GRÖNT GATURUM
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Historisk bild, gaturummet framför Ängelholms station 1940-talet. Källa: Sveriges Järnvägsmuseum,
www.samlingsportalen.se

Järnvägsparken
I direkt anslutning till stationen ligger Järnvägsparken. Parken används idag i huvudsak
som promenadstråk samt av närboende, men
skulle kunna få en mer aktiv roll i staden och
förädlas till en urban park. Gestaltningen
av parken ska uppmana till lek, aktivitet och
möten, oavsett ålder. Det ska också finnas
gott om sittplatser i väl valda lägen.
Delar av strukturen och karaktärsdrag från
Järnvägsparkens ursprungliga utformning
kan tas upp. Framförallt närmast järnvägen,
söder om stationshuset, till exempel i form
av nyplantering av häckar och träd som kan
bilda en mjuk, grön vägg och tak som skärm
mot spårområdet.
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En urban park är en park som är
stadsmässig, det vill säga som planeras
och möbleras för ett önskat stadsliv –
ett vardagsrum för staden. Parken ges
en struktur som knyter ihop stråk och
funktioner för både aktivitet och vila.
Gestaltningen har inslag av hårdgjorda
partier som till exempel sittplatser, trappor och bryggor.

Illustration, förslag till trappor/bryggor mot Rönne å i Järnvägsparken.

RÖNNE Å
Rönne å, som flyter genom programområdet,
utgör en unik kvalitet för Ängelholm och
Ängelholms identitet. Årummet skulle kunna
uppmärksammas och utnyttjas mer. Ån kan
få en mer framträdande roll i området genom
att publika funktioner lokaliseras på utvalda
platser närmast ån. Detta kan göras genom
till exempel trappor och bryggor.

•
•
•
•
•
•
•
•

”- här kan man sitta och njuta på en
av bryggorna och se andra flanera,
här har skolbarnen utelektion och
ställer ut arbeten i en av paviljongerna, här kan man ta en kaffe medan
man väntar på att tåget ska komma
eller äta sin lunchlåda medan man
ser kajakerna lägga till på bryggkanten…”
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Värdeplanen anger för grönområden:
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 utvecklas.
Området ska göras vattenintegrerat.
Stadsodlingen ska ges möjlighet att leva kvar.
Området ska innehålla visuell grönska, såsom gröna väggar och tak.
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Illustration Kronoskogen, SUDes Urban LAB.

KRONOSKOGEN
Kronoskogen, som ursprungligen är planterad för att hindra sandflykt, är mycket välbesökt och utnyttjas för både rekreation och
motion. Under visionsarbetet fanns idéer om
att bygga bostäder på en markremsa väster
om järnvägen. Det är därför en del av Kronoskogen ingår i programområdet. Under
arbetet med strukturstudien lyfte SUDes
Urban Lab värdet av att bevara skogen obebyggd och istället koncentrera utvecklingen
och förtätningen till östra sidan av järnvägen.
Det skapar en spännande och värdefull kontrast att ha ett ”levande” stadsliv på ena sidan
järnvägen och skogen som en stadsnära grön,
lugn oas på andra sidan. Detta är ett unikt
värde för Ängelholm och den bild som möter
besökare samt förmedlas till tågresenärer på
genomresa.
Det finns en vilja, både politisk och framförd
vid workshops och medborgardialog, att
bevara skogen obebyggd, åtminstone inom
överskådlig framtid. Istället ska det studeras
hur Kronoskogen kan utvecklas mer mot en
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rekreations och aktivitetsskog. Det handlar
framförallt om att skapa attraktiva och trygga
kopplingar till havet. Flera olika idéer har
framförts som till exempel belyst gång- och
cykelväg, dressinspår, upplevelsestråk med
möjlighet till fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter/upplevelser, linbana m.m. Den del
av skogen som ligger närmst Järnvägens
Museum skulle kunna utvecklas med verksamheter med anknytning till skogen, rekreation, kultur, museum och utbildning, till
exempel naturrum, möjlighet för pedagogisk
utomhusverksamhet, utegym, toalett, dusch
och omklädningsrum.
Möjligheterna och förutsättningarna för
fortsatt utveckling av skogen behöver utredas
vidare och ligger utanför plansprogrammet.
Kommunen äger heller inte marken.

Exempel på grön gård, Västra hamnen Malmö.

Gröna gårdar och fickparker
För att uppfylla målsättningen om att grönstrukturen inom Stationsområdet ska kopplas
samman och inbjuda till utevistelse, aktivitet
och rekreation krävs att även privata bostadsgårdar utformas med fokus på det gröna.
Inom Stationsområdet eftersträvas hållbara
dagvattenlösningar och på kvartersmark kan
bland annat reducering av antalet hårdgjorda
ytor, gröna tak och vattengenomsläppliga
beläggningar bidra till detta. Dessa åtgärder
bidrar även till grönare bostadsgårdar.
För att ytterligare förstärka en sammanhängande grönstruktur ska fickparker anläggas på
flera ställen inom programområdet. Fickparkerna ska vara ett komplement till de större
grönområdena, och länkas samman med den
övergripande grönstrukturen. Fickparker
kan också kombineras med dagvatten vilket
är positivt både för lokal dagvattenhantering
och för införandet av vatten i grönstrukturen.

Möjliga placeringar för fickparker kommer att
utredas vidare i fortsatt detaljplanearbete.
En fickpark är en liten park som ska
vara tillgänglig för allmänheten. Den
anläggs ofta på markbitar som kan vara
svåra att använda till annat, till exempel
ett hörn av en fastighet eller en liten
lucka i ett kvarter. Parkerna kan vara
mycket små och enkla men måste vara
genomtänkta i sin gestaltning, så att de
skapar inramade, rumsliga och rogivande
platser.
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Förslag - utformning & gestaltning
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Flygfoto över Ängelholms stadskärna samt illustration som visar kvartersstad med fickparker och smitvägar.

Vad är det som gör en stad attraktiv? Vad är
stadsmässig bebyggelse? Vad är det som gör
att vi väljer att besöka vissa städer framför
andra? Vad är det som gör vissa städer mer
trivsamma att vistas i än andra? Hur ska Stationsområdet utvecklas för att bli ett attraktivt område och en tillgång, inte bara för de
som ska bo där, utan för hela staden? Vi har
valt att sammanfatta detta i sju principer:
•
•
•
•
•
•
•

Ordning
Variation
Mänsklig skala
Lokal identitet
Täthet - Öppenhet
Orienterbarhet - Smitvägar
Levande gaturum

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordning
Det som karaktäriserar attraktiva städer är
bland annat att bebyggelsen är tät och att det
råder en viss ordning. Med ordning menas
balans, symmetri och upprepning. Den klassiska kvartersstaden är exempel på detta, se
bild ovan. Motsatsen går att se i många städer
där bebyggelsen växer fram utan någon ordnad struktur. De upplevs ofta som röriga och
otrivsamma.
Variation
Det får dock inte bli för ordnat och likriktat,
då blir det tråkigt. Det krävs en viss variation
inom ordningen för att det ska bli intressant.

Värdeplanen anger för gestaltning:
Stationsområdet ska innehålla stadsmässig bebyggelse.
Området ska planeras utifrån människan.
Bebyggelsens utformning ska variera i höjd, skala och färg.
Ny bebyggelse ska vara attraktiv och ha en god gestaltning.
Området ska bygga vidare på den lokala identiteten.
Området vid stationen ska utgöra en attraktiv entré till Ängelholm.
Det ska finnas tillgång till kultur i området.
Kontrasten mellan stad och skog gör området unikt.
Kopplingen mellan stad och hav ska förbättras.

Ängelholms stadskärna (bebyggelsen inom
”åslingan”), har en ordnad kvartersstruktur.
Det finns också en variation genom de olikt
utformade fasaderna ut mot gatorna. Många
hus har en relativt kort fasadlängd mot gatan,
vilket gör att variationen blir större och att
helheten upplevs som småskalig och charmig.
Se bild till vänster.

Storgatan Ängelholm. Exempel på ordnad kvartersstruktur
med variation i form av olika fasader mot gatan.

Mänsklig skala
Stadskvarter i städer som anses som attraktiva, vackra och trivsamma, som till exempel
Paris, har sällan fler än fem våningar. Detta
skapar ett stadsrum i mänsklig skala som är
behagligt att vistas i.
Det är inte nödvändigt att bygga högt för att
optimera antalet nya bostäder. Det går att få
ut samma exploateringstal i lägre former. Den
tätare varianten ger en attraktiv stadsmiljö
som gynnar inte enbart de som bor i området
utan även besökare.
Ängelholms stadskärna har en mänsklig skala
där bebyggelsens höjd varierar mellan 1-4
våningar.

Exempel på mänsklig skala och levande gaturum,
Barcelona.

Storgatan Ängelholm, ”Pyttetåget”. Lokal identitet?

Lokal identitet
Det byggs mycket idag och många nybyggda
områden ser likadana ut, oavsett i vilken stad
de ligger – stor som liten. Människor tycker
om att besöka platser som har en egen karaktär. Det blir tråkigt om allt ser likartat ut.
Bebyggelsen ska spegla det som är specifikt
för platsen och orten. Människor attraheras
av det som är unikt, äkta och platsspecifikt –
det vore tråkigt om alla platser vi besöker ser
likadana ut.
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Bebyggelsen i Stationsområdet kan med
fördel hämta inspiration från stadens historia
och utformas som en modern tolkning av
stadskärnans småskaliga, täta bebyggelse med
inslag av vatten, natur och grönska och på
så sätt förädla identiteten ”den lilla stadens
småskaliga charm”.
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Historiskt sett har Ängelholm varit framstående som plats för rekreation, hälsa och ”det
goda livet” mycket beroende på sitt läge vid
havet. Här byggdes till exempel sanatorier
och hälsohem (KVS, Sommarsol, Tallhaga),
många barnkolonier, det första planlagda
fritidshusområdet i Sverige (Havsbaden) och
här fanns en levande badkultur med badhotell
och brunnsdrickande.
Denna identitet som ”hälsostad” går att
förstärka genom en medveten utformning
och gestaltning av kvarteren inom området.
Det kan till exempel göras genom att skapa
platser utomhus som inbjuder till möten,
avkoppling, aktiviteter och odling. Gröna
miljöer är också viktiga eftersom de har en
rogivande effekt och bidrar till att hålla oss
friska.
Täthet – öppenhet
I en tät kvartersstruktur behövs öppna
platser, som torg och parker. Inom Sockerbrukskvarteren kan det vara lämpligt att
skapa dessa ”öppningar” som små parker, så
kallade ”fickparker”. Det skulle stärka stadens identitet som ”hälsostad” och områdets
hållbarhetsprofil. Läs mer om fickparker på
sidan 45.
Orienterbarhet – smitvägar
De städer som är mest omtyckta är ofta lätta
att orientera sig i. De har en tydlig struktur,
både när det gäller helheten, som gatustrukturen, men också i detaljer, till exempel olika
markbeläggningar som anger huvudstråk.
Attraktiva städer har också många smitvägar
och gränder som komplement till huvudstråken. Sockerbrukskvarteren ska ha gröna
smitvägar genom kvarteren som kopplar ihop
fickparkerna och den övergripande grönstrukturen.

Exempel på täthet - öppenhet, Oxford.

Exempel på fickpark. Rosentäppan vid Tegelbruksbron i
centrala Ängelholm.

Levande gaturum
Människor tycker i regel bäst om levande
gaturum – de skapar trivsel och trygghet.
Levande gaturum får man delvis genom att
placera målpunkter på strategiska lägen i
staden, med gångavstånd emellan. Människor kommer då att röra sig på gatorna mellan dessa målpunkter. Målpunkter är platser
och byggnader dit folk har ärenden eller vill
besöka. Det är bra om det finns verksamheter
som har öppet under olika tider på dygnet
inom samma område. Det skapar ett levande
och tryggt område.

Exempel på smitväg. Ängelholm.

Gaturummens och byggnadernas utformning
spelar också en viktig roll. Om till exempel
byggnadernas entréer placeras ut mot gatan,
istället för in mot gårdarna, så kommer
det att röra sig mer folk på gatorna. Långa
enformiga fasader och fasader utan fönster
(till exempel parkeringshus) eller fasader med
högt sittande fönster gör att gaturummen kan
upplevas som ogästvänliga och otrygga.
Verksamheter som synliggörs på gatorna ger
också levande gaturum. Det kan vara verksamheter som flyttar ut till exempel butiker
och uteserveringar, men också glasade fasader
eller fasader med stora fönster som ger insyn
från gatan.

Exempel på levande gata, Storgatan Ängelholm.

F Ö R S L A G - U T F O R M N I N G & G E S TA LT N I N G

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

49

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

Genomförande

GENOMFÖRANDE

Process – hållbar utveckling
Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar
stadsdel. En gemensam målbild i form av en
värdeplan har tagits fram för hur hållbarhetsfrågorna ska hanteras i området. Nästa steg
är att konkretisera målen i en handlingsplan,
en form av checklista, som ska användas som
verktyg för att säkerställa att hållbarhetsmålen
genomförs. Handlingsplanen ska användas i
dialogen med fastighetsägare, byggherrar och
exploatörer samt i det fortsatta arbetet med
detaljplanering, bygglovgivning och utbyggnad av infrastrukturen i området. Ansvarsområden för de olika hållbarhetspunkterna ska
pekas ut och utvecklas till exempelvis planbestämmelser och riktlinjer eller styras i avtal.
Handlingsplanen ska förses med tidplan samt
vara möjlig att checka av och utvärdera.
Många av hållbarhetsfrågorna som nämns i
värdeplanen går inte att reglera i detaljplan,
men i olika avtal kopplade till planen till exempel exploateringsavtal.

Etapper – kommande detaljplaner
Programområdet kommer att delas in i flera
olika detaljplaner som arbetas fram successivt, i takt med att stadsdelen exploateras och
utvecklas. Först ut är arbetet med en detaljplan
för den så kallade Scantomten, fastigheten
Sockerbruket 11, som Ängelholmshem har
ansökt om att få bebygga med bostäder.
Detaljplanearbete kommer också att påbörjas
för fastigheten Ängelholm 3:136 så snart planprogrammet har godkänts, enligt Jernhusens
ansökan om att få bygga bostäder i området.
Markbyten kommer att bli aktuella för att
kunna genomföra strukturen som föreslås i
planprogrammet.

50

Områdets tomma ytor (röd och orange markering på kartan på sidan 17) föreslås detaljplaneras i ett första utbyggnadsskede.

Efterhand och efter behov, kan därefter fastigheterna med befintliga verksamhetsbyggnader (turkosmarkerade på kartan på sidan 17),
detaljplaneras för att möjliggöra komplettering med i huvudsak bostäder, men även med
verksamheter, service och viss handel.
En detaljplan som möjliggör en ombyggnad
av området kring stationen till ett tydligt och
funktionellt resecentrum kommer att behöva
tas fram. Den behöver vara klar att genomföras innan eller i samband med att Trafikverket genomför sina ombyggnadsåtgärder i
anslutning till Västkustbanans utbyggnad (planerad byggstart 2020). Denna detaljplan bör
även omfatta gaturummet kring stationen och
eventuell byggnation i kanten av Järnvägsparken.
En detaljplan för ett eller flera parkeringshus
som tillgodoser områdets gemensamma parkeringsbehov behöver också tas fram.

Fastighetsrättsliga frågor
Markbyten, markköp och fastighetsregleringar
kommer att bli aktuella för att kunna genomföra strukturen i planprogrammet, både när
det gäller tomtmark och allmänplatsmark.
Det är främst fastigheterna Pilen 10, Pilen 11,
Betvågen 5, Ängelholm 3:2, Ängelholm 3:46,
Ängelholm 3:47, Ängelholm 3:49, Ängelholm
3:51, Ängelholm 3:134, Ängelholm 3:136 och
Ängelholm 3:137, som kan komma att beröras.
Kommunen kommer att inleda förhandlingar
med berörda markägare i samband med detaljplaneläggning.
Kommunen ska äga gatu- och övrig allmänplatsmark i området.
Ett eller flera gemensamma parkeringshus ska
anläggas inom området för att lösa parkeringsfrågan. Detta kan innebära att till exempel
gemensamhetsanläggningar behöver skapas.

Ekonomiska frågor

Tekniska frågor

Utbyggnaden av Stationsområdet medför
investerings-, anläggnings- och driftskostnader för kommunen kopplade till utbyggnaden
av infrastrukturen och allmänplatsmarken. Till
exempel gator, gång- och cykelvägar, vatten-,
avlopps- och dagvattensystem, omgestaltning
av Järnvägsparken, ny plats för lek- och stadsodling, omgestaltning av befintlig gång- och
cykeltunnel, ny framtida gång- och cykelbro
över järnvägen och flytt av bussangöringsplatsen.

Va och dagvatten
Vatten-, avlopps- och dagvattennätet inom
området behöver byggas ut. En komplettering med öppna dagvattenlösningar föreslås i
programmet. En dagvattenutredning för hela
Stationsområdet pågår.

En del av investeringskostnaderna för utbyggnaden av infrastrukturen och allmänplatsmarken, tar kommunen ut av exploatörerna inom
området, i samband med exploatering. Detta
styrs i exploateringsavtal som tecknas mellan
kommun och exploatör.

Allmän plats
Järnvägsparken föreslås omformas, omgestaltas och kompletteras med bland annat bryggor
och/eller trappor ner till ån. En lekplats behöver anläggas inom Stationsområdet, eventuellt
kombinerad med stadsodlingsmöjligheter.
Gator samt gång- och cykelvägar behöver byggas ut. En kompletterande gång- och cykelbro
över järnvägen ska byggas i ett läge norr om
stationshuset.

Utbyggnaden av el-, tele, fiber- och fjärrvärmenäten innebär investeringskostnader för
nätägarna inom området, som i sin tur kan ta
ut avgifter för anslutningar och användning av
brukarna.

Sedan år 1973 tillämpar Ängelholms kommun 1%-regeln. Den innebär att 1% av byggkostnaden vid kommunal byggnation avsätts
till konstnärlig utsmyckning. 1%-regeln kan
bidra till att allmänna platser erhåller konstnärliga utsmyckningar. Där det är möjligt ska
detta även tillämpas inom Stationområdet.
Det är önskvärt att även privata aktörer tar
inspiration från detta förhållningssätt.

Gemensamhetsanläggningar
är en anläggning som flera fastigheter
har nytta av. Det kan vara till exempel
vägar, garage, lekplatser eller vatten- och
avloppsanläggningar.

Allmän plats är ett område som i
detaljplan är avsett för ett gemensamt
behov. Till exempel en gata, ett torg eller
en park.

Markköp, markbyten och fastighetsreglering
kan komma att medföra kostnader för berörda
markägare, däribland kommunen.
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Fortsatt arbete
Frågor för fortsatt utredning
Det finns fortfarande några obesvarade
frågor som påverkar genomförandet och det
fortsatta arbetet. Dessa frågor kan dock inte
lösas inom ramarna för planprogrammet,
men måste ändå tas hänsyn till, framförallt i
kommande detaljplaner.

GENOMFÖRANDE

•

•

•

•
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Behovsutredning har visat att en ny
F-6 skola med plats för cirka 500 elever
behöver uppföras i de centrala delarna
av Ängelholm. Möjliga lokaliseringar för
en ny skola utreds utanför ramarna för
planprogrammet. Stationsområdet är ett
område som diskuteras, men det är fotfarande oklart var den nya skolan kommer
att byggas. Planprogrammet möjliggör
byggnation av skola, om denna plats inte
blir aktuell kan den istället bebyggas med
i huvudsak bostäder.
Utredningar (Trafikplan för Ängelholm
2011-2020 och Trafikutredning Stationsområdet ÅF 2016-06-08) har visat att det
kan finnas vissa kapacitetsproblem när
det gäller biltrafik till och från Stationsområdet. Problemet är inte något som
går att lösa inom ramarna för planprogrammet. Trafikutvecklingen i hela
Ängelholms tätort ska utredas i separata
projekt.
Efter samrådet beslutades att gå vidare
med ett förslag som innebär byggnation
i den norra delen av Järnvägsparken, där
cykelparkering finns idag. En mindre
byggnad för till exempel restaurang och
café föreslås också närmre ån. Exakt
hur bebyggelsen ska se ut och planeras
bestäms i kommande detaljplan/detaljplaner. I dessa behöver även andra faktorer
så som översvämningsrisk, framkomlighet
för kollektivtrafiken och Järnsvägsparkens
utformning utredas.
Programmet föreslår en ny koppling
över järnvägen, norr om stationshuset, i

•

form av en bro för gång- och cykel. Det
har beslutats att en bro ska byggas, men
när och i vilket läge ska utredas vidare
inför kommande detaljplanearbete. Dess
placering påverkar kopplingen vidare in i
Sockerbrukskvarteren och detta måste tas
i beaktande då möjligheter för olika lägen
skapas i strukturen.
En ny bussangöringsplats föreslås anläggas söder om stationshuset. ÅF har utrett
om en flytt är möjlig och Skånetrafiken
har hörts i frågan. Enligt utredning ska
det gå att anlägga bussangöringen här,
men vidare utredning pågår för att se till
att tillräckligt med utrymme finns och för
att fastställa utformningen.

Utredningar som krävs
Inför detaljplanering, projektering och utbyggnad av området behöver flera olika utredningar
göras, däribland:
Utredning och gestaltningsstudie avseende resecentrums helhetslösning med
ny bussangöringsplats, cykelparkeringar, torgyta, hämta/lämna-zon, anslutning till gångbro, gång- och entréer till Järnvägsparken och
stadskärnan.
Utredning/projektering angående omgestaltning av gång- och cykeltunneln och
entréplatsen till Järnvägens Museum, Trafikverksskolan och Kronoskogen.
Grönsstrukturstrategi som anger vilka typer
av grönområden som ska finnas i Stationsområdet samt var de ska finnas och hur de hänger
ihop. Ska samordnas med resultatet av dagvattenutredningen, se nedan.
Utredningar av geotekniska förhållanden
samt översvämningsrisker ska utföras i
samband med detaljplanearbetena.
Bullerutredningar med förslag till åtgärder
ska utföras i detaljplanerna.
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Vidare utredningar avseende markföroreningar ska göras i samband med detaljplanering eller byggnation/rivning.

GENOMFÖRANDE

Vid behov ska ytterligare riskutredningar
avseende farligt gods göras i kommande
detaljplaner.
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Konsekvenser av programförslaget
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Sociala konsekvenser
Staden-havet
Ett av målen med planförslaget är att skapa
tydligare kopplingar mellan stad och hav, att
minska känslan av järnvägen som barriär.
Detta ökar tillgängligheten och möjligheterna
att ta sig till stranden och Kronoskogen,
både för turister och stadens invånare. I sin
tur leder detta till att fler får tillgång till de
rekreationsmöjligheter som finns i Kronoskogen samt vid stranden och havet.
Vardagsliv/rörlighet
I Stationsområdet ligger stort fokus på att
skapa ett smidigt, säkert och tydligt resecentrum kring stationen. Detta skapar förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik och att
fler kan använda kollektivtrafiken i sin vardag,
både för arbetspendling och för fritidsrelaterade resor.
Identitet
En av målsättningarna för Sockerbrukskvarteren är lokal identitet, att bebyggelsen ska
spegla det som är specifikt för platsen och
Ängelholm. Platser som har en egen karaktär,
en specifik identitet, är omtyckta. Att Stationsområdets identitet blir tydlig är av stor
vikt både för att få människor att bosätta sig
och trivas i området men även för att människor ska vilja besöka Ängelholm.
Jämställdhet
Jämställdhet i planeringen utgår från det
nationella målet för jämställdhet; att kvinnor och män ska ha samma makt att forma

•
•
•
•
•
•
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Cykling i Kronoskogen.

samhället och sina egna liv. Planläggning bör
bidra till väl fungerande lokala arbetsmarknader och till att bostadsområdena utformas så
att olika former av boende kan integreras och
kvinnors deltagande i förvärvsarbetet kan
underlättas.
Planprogrammet för Stationsområdet främjar
kollektivt resande samt användandet av gång
och cykel. Detta kan gynna ungdomar samt
kvinnor då de använder dessa färdmedel i
höger utsträckning än män (enligt resvaneundersökning i Skåne 2015). I planprogrammet framhävs även vikten av att skapa och

Värdeplanen anger för sociala frågor:
Området ska attrahera unga.
Det ska finnas en variation av aktiviteter i området.
Det ska finnas lek- oh aktivitetsytor.
Det ska finnas generationsöverskridande mötesplatser.
Området ska planeras för att bli jämlikt, tryggt och tillgängligt för alla.
Det ska vara möjligt att leva ett fungerande vardagsliv, med god livskvalitet, i området.

omgestalta offentliga miljöer så att de upplevs som trygga och skapar mötesplatser.
Detta gynnar så klart alla men framförallt
kvinnor då de till exempel upplever otrygghet
vid utevistelse kvällstid i högre utsträckning
än män. Det här är två exempel på åtgärder
i planprogrammet som bidrar till en ökad
jämställdhet.
I planprocessens samrådsskeden är män ofta
överrepresenterade och andra samrådsformer
än den traditionella kan bidra till att fler deltar. Exempelvis så verkar annorlunda samhällsformer med informella inslag och som
tar mindre tid gynna kvinnor i högre grad.
I arbetet med att ta fram planprogrammet har
olika typer av medborgardialoger genomförts
för att försöka nå de målgrupper som vanligtvis är underrepresenterade i samrådsskedet.
Då planprogrammet är en långsiktig vision
har extra insatser lagts på att försöka nå ungdomar och barnfamiljer eftersom det är dom
som med stor sannolikhet kommer att bo i
området i framtiden. Till exempel har dialog
genomförts med elever på Rönnegymnasiet

i Ängelholm. Tyvärr visar statistik från bland
annat enkäten som kunde besvaras på kommuns hemsida under samrådet att dessa
målgrupper inte nåts i den utsträckning som
kommunen hoppats på. Kommunen har
dock lagt extra vikt vid de synpunkter som
framkom vid dialogerna med ungdomar. Till
exempel när det gäller byggnationen i Järnvägsparken.
Mer information om de olika samrådsaktiviteterna och dess resultat finns i samrådsredogörelsen.
Mötesplatser
Gestaltningen av stadsmiljöerna i Stationsområdet ska inbjuda till aktivitet och möten.
En variation av aktiviteter och olika typer av
mötesplatser ska finnas för att alla ska känna
sig inkluderade i stadsrummet. Att samla
aktiviteter och mötesplatser som tilltalar olika
grupper av människor på samma ställe ska
eftersträvas, då det möjliggör gränsöverskridande möten. Stadsodling i närheten av en
lekplats är ett exempel som kan gynna generationsöverskridande möten.

K O N S E K V E N S E R AV P R O G R A M F Ö R S L A G E T

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

Illustration, exempel på mötesplats. SUDes Urban Lab.
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Tillgänglighet och trygghet
Att utforma gator, stråk och stadsmiljöer så
att de har en tydlig struktur och är lätta att
orientera sig i gör dem mer lätttillgängliga
och trygga. Även detaljer så som markbeläggning och belysning påverkar tillgängligheten.
Känslan av trygghet finns också i miljöer med
ett rikt folkliv. Verksamheter i bottenvåningar
och verksamheter med olika öppettider främjar detta. Det är en av målsättningarna för
Stationsområdet.
Även den mer specifika tillgängligheten, den
för exempelvis rörelsehindrade och transporter, är såklart viktig och ska beaktas i det
fortsatt planarbetet.

Socioekonomiska
konsekvenser
Ekonomiska vinster på lång sikt
Utbyggnaden av bostäder inom området innebär på sikt ökade skatteintäkter för kommunen.
Något som är viktigt att belysa är att det även
kan ge andra ekonomiska vinster på lång sikt,
vinster som kan vara svåra att se och bedöma
idag. Att området utvecklas med höga ambitioner, till en attraktiv stadsdel, gör att människor trivs i området. Detta kan i sin tur leda
till ökad folkhälsa och en ökad besöksnäring.
Vilket i sin tur, på lång sikt, kan leda till ekonomiska vinster för kommunen.
Handel och verksamheter
Vilken typ av verksamheter och handel som
etableras i Stationsområdet är av stor vikt då
dessa inte är tänkta att konkurrera med handeln längs Storgatan och i stadskärnan. En
ökad befolkning och ett ökat antal resande
ger underlag för mindre verksamheter så som
pressbyrå och caféer i närheten av stationen.
I bostadskvarteren kan exempelvis mindre
kontorslokaler, restauranger eller mindre
verksamheter (till exempel frisör) etableras.

Exempel på verksamhet i bottenvåning.

Denna typ av verksamheter bidrar också till
skapandet av folkliv i området.
Arbete
En utveckling av Stationsområdet bedöms
inte generera någon större ökning av arbetstillfällen inom planområdet. Det stationsnära
läget och planprogrammets troliga positiva
påverkan på kollektivtrafiken ökar dock möjligheten för arbetspendling.

Ekologiska konsekvenser
Grönområden
Planförslaget innebär en omfördelning och
en omgestaltning av grönområden i området.
I planprogrammet föreslås bebyggelse i den
nordvästra delen av Järnvägsparken. Denna
del används dock inte som park i dagsläget då
det här finns cykelparkering under tak. Planprogrammet föreslår dessutom att minst en
ny, större parkyta anläggs inom Sockerbrukskvarteren. Målsättningen är också att fickparker ska finnas inom varje kvarter, att alla
gaturum ska ha en grön gestaltning och att
Järnvägsparken ska omgestaltas och förädlas.
Detta kan ses som en kompensation till att en
liten del av Järnvägsparken, närmast vägen, tas
i anspråk för bebyggelse.
Ser man till hela Stationsområdet kommer
antalet grönområden att öka utifrån dagens

förhållanden. Grönområdena kommer också
att kopplas samman och grönstrukturen kommer att bli mer sammanhängande än idag.

Ekosystemtjänster
Planetens ekosystem försörjer människan
med varor och tjänster, dessa kallas för ekosystemtjänster. De ger oss mat, vatten, material, de renar vatten och luft, binder jorden,
bryter ner död materia, pollinerar våra grödor
m.m. Ekosystemtjänsterna skapas i samspelet
mellan människor och naturen och de påverkar direkt eller indirekt människors välmående
och välfärd. Vi behöver ekosystemen för vår
överlevnad och vi kan inte utarma dessa, då
det riskerar kommande generationers möjlighet till välfärd.
För att ett ekosystem ska kunna fungera och
leverera alla de tjänster som vi människor är
beroende av måste systemens aktörer finnas
med och dess processer fungera. Ju fler arter
som försvinner från ekosystem desto större
är risken att det inte kan leverera sina ekosystemtjänster. Även stadsbor är helt beroende
av naturen som ger bland annat mat, rent
vatten, syre och lagom temperatur. Naturen
i staden är livsviktig. Att planera för ekosystemtjänster är ett sätt att bygga städer som
kan hantera ökande förändringar. Städer är
och har alltid varit beroende av ekosystemens

Ekosystem är ett avgränsat område
som hyser ett visst antal grupper eller
arter av organismer. Kan också definieras som en funktionell enhet som består
av ett antal samverkande organismer
(växter, djur och mikroorganismer) i
en gemensam miljö samt deras fysiska
omgivning (jord, vatten, luft). Ekosystem kan vara relativt små (till exempel
en damm, ett fält, en skog) eller stora
(till exempel ett hav).

tjänster. I staden är platsen begränsad, intressena starka och behoven många.
BAKGRUND
Riksdagen beslutade i juni 2014 om en ny
strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Proposition 2013/14:141). Detta
innebär att ekosystemtjänsternas värde ska
bli en självklar del i samhällsplaneringen och
näringslivsutvecklingen. Strategin har betydelse inte bara för flera av de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet utan
också för de internationella mål. Dessa kal�las Aichimålen, dvs. målen i den strategiska
plan för biologisk mångfald 2011–2020 som
har antagits inom konventionen för biologisk mångfald, samt för målen i EU:s strategi
för biologisk mångfald till 2020. Etappmålen
inom miljömålssystemet säger att betydelsen
av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.

biologisk mångfald kan beskrivas
som ett mått på variationen av arter,
deras genetiska variation och variationen av landskapstyper. Att bevara den
biologiska mångfalden innebär inte bara
ett artskydd, utan även att värna om den
genetiska mångfalden inom arterna. Stor
biologisk mångfald ger större resiliens,
det vill säga större möjligheter att klara
klimatförändringar och andra påfrestningar på ekosystemen.
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Indelning i Kategorier
Ekosystemtjänsterna delas vanligtvis in i fyra
kategorier efter vilken typ av tjänst de levererar. Många naturområden levererar flera
tjänster samtidigt.
Genom att förstå och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida välfärd
och livskvalitet. Värdet av ekosystemtjänster
behöver ingå i planering och beslut om markoch vattenanvändning för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ekosystemtjänsternas
värden kan uttryckas på olika sätt, beroende
på vilken värderingsmodell som används.

förutsättningar, exempelvis pollinering och
gör en ekonomisk beräkning.
Valet av värderingsmetod kan exempelvis
styras av a) vad man vill använda värderingen
till b) vilka analyser som finns tillgängliga och
c) om det finns tillgängliga indikatorer för
den/de tjänster man vill värdera. Ibland kan
det vara lämpligt att använda en kombination
av olika metoder för att beskriva värdet av
en viss ekosystemtjänst, andra gånger behövs
olika metoder för olika ekosystemtjänster i en
och samma studie.

Kvalitativ värdering innebär att värden uttrycks
i ord, exempelvis vad allmänheten tycker
om en viss park eller naturområde och hur
det används. Semi-kvalitativ värdering anger
värden i en poäng- eller betygskala. Kvantitativ
värdering innebär att värden uttrycks genom
en fysisk enhet, t.ex. mängden råvaror som
produceras under en viss period, antalet
besök till ett rekreationsområde eller antal
arter per enhet. Monetär värdering innebär
att värden uttrycks i kronor. Man ser till
Producerande
T ex tjänster som är nödvändiga för vår överlevnad genom
att de förser oss med mat,
dricksvatten och material.

Reglerande
T ex tjänster som gör miljön
motståndskraftig mot olika
typer av förändringar, t ex
översvämning, erosion och
luftföroreningar. Ekosystem
kan mildra effekterna och
minskar behovet av kostsamma tekniska lösningar.

Kulturella
T ex tjänster som bidrar till
ökad hälsa och välbefinnande
genom att naturen ger oss
möjlighet till fysisk aktivitet,
vila och sociala möten. Forskning visar att naturen minskar
stress och kan bidra till snabbare tillfrisknande.

Understödjande
Grundläggande för alla ekosystemtjänster är de understödjande tjänsterna som t ex biologisk
mångfald. Dessa tjänster levererar inte direkta tjänster till samhället utan är en förutsättning för
att övriga ekosystemtjänster ska kunna fungera.
Tabellen förklarar de olika kategorierna som ekosystemtjänster vanligtvis delas in i.
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Balanseringsprincipen
Balanseringsprincipen utgår från att alla
fysiska förändringar påverkar miljön och
att den som orsakar negativ påverkan ska
kompensera den. Principen är en utveckling
av processen miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Miljökonsekvens-processen svarar på
frågorna Om? och Vad? Balanseringsprincipen svarar på frågan Hur? Balanseringsprincipen har fyra steg:
1. Undvika - Den planerade åtgärden ska undvika negativ påverkan på naturen eller miljön.
2. Minimera - Negativ påverkan kan inte undvikas men ska minimeras i så hög grad som
möjligt.
3. Utjämna - För negativ påverkan som inte
kan undvikas eller minimeras ska utjämningsåtgärder vidtas, till exempel plantering av
buskar, träd, alléer, anlägga gröna stråk, skapa
viloplatser för fisk i strömmande vattendrag
etc.
4. Ersätta - Kan ingen av punkterna ovan
genomföras ska ersättningsåtgärder vidtas
som kompensation för den natur som tas i
anspråk. Det som är viktigt att tänka på är att
allt går inte att kompenseras, exempelvis tar
det lång tid för stora gamla träd att bli stora
och gamla.

Balanseringsprincipen innebär i bästa fall att
de ekosystemtjänster som kan påverkas negativt av en tänkt exploatering kan förbli opåverkade eller intakta. I förlängningen innebär
det också att biologisk mångfald kommer
att värnas och på så sätt ges större möjligheter till fungerande ekosystem som kan bistå
med de ekosystemtjänster som människor är
beroende av.
Ekosystemtjänster inom Stationsområdet
För att kunna göra en bedömning om vilka
ekosystemtjänster som finns inom stationsområdet och vad som har utvecklingspotential måste man lyfta blicken och sätta området
i ett större sammanhang. (Viktiga ekosystemtjänster inom stationsområdet med omnejd är
markerade med kursivt.)
Understödjande tjänster
Biologisk mångfald är en förutsättning för att
många andra tjänster ska fungera. Stationsområdet ligger omgärdat av flera natur- och
skogsområden, Kronoskogen, Nybroskogen,
Hembygdsparken och Thorslundskogen, som
alla försörjer stationsområdet på olika sätt.
Områdena har ett högt värde med varierad
flora och fauna. Rönne å, ett blågrönt stråk,
sammanbinder områdena. Vattendrag förknippas med höga värden.
För att utveckla biologisk mångfald i stationsområdet är det viktigt att skapa gröna stråk/
kopplingar genom området för att växter och
djur ska kunna sprida sig. Det är viktigt att
utveckla parker och stråk med en variation av
växter, primärt lokalt växtmaterial. Naturområdena kan också utvecklas till en mer flerskiktad skog som stärker biologisk mångfald
och som då också stödjer övriga tjänster.

Nybroskogen bidrar med biologisk mångfald där det
finns tillgång till vatten och varierad vegetation i flera
skikt. Här finns också goda rekreationsmöjligheter.
Naturen verkar också avstressande vilket är positivt för
hälsan.

Stora sammanhängande naturområden ger
också förutsättning för fotosyntes. Koldioxid i
luften ombildas till syre vilket ger oss förutsättning att leva. Det är viktigt med varierad
vegetation så att man får fotosyntes året om.
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Nybroskogen

Understödjande tjänster
- biologisk mångfald
- fotosyntes
Försörjande tjänster
- material
Reglerande tjänster
- klimatreglering
- rening av luft

Järnvägen

Thorslundsskogen och
Hembygdsparken

Understödjande tjänster
- biologisk mångfald
- fotosyntes
Reglerande tjänster
- klimatreglering
- rening av luft
Kulturella tjänster
- hälsa och fritidsupplevelser
- estetiska värden
- sociala relationer

Erosion
Stor barriär

Stadsodling

Mat
Sociala relationer

Kronoskogen

Understödjande
tjänster
- biologisk mångfald
- fotosyntes
Försörjande tjänster
- material
Reglerande tjänster
- klimatreglering
- rening av luft

Rönne å

Understödjande tjänster
- biologisk mångfald
Reglerande tjänster
- erosion
Producerande/försörjande
tjänster
- mat
- pollinering

Karta som visar befintliga värden och resurser ur ekosystemperspektiv i Stationsområdet och dess närhet.
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Producerande/försörjande tjänster
Viss matproduktion finns inom stationsområdet, det fiskas i Rönne å och det finns stadsodling. Omgivande naturområden bidrar med
material, virke och flis. En variation av växter
möjliggör också för pollinering, vilket är viktigt
för flora och faunas överlevnad men också
för vår matproduktion. En rik flora och fauna
bidrar också med fröspridning och biologisk
mångfald.

Vattendrag med blommande växter bidrar ofta med
höga estetiska värden. Här finns möjlighet till sociala
relationer vid sittplatser utmed ån. Växter hjälper också
till att minska erosion då de binder jorden.

Rönne å bidrar med höga estetiska värden och ger
goda förutsättningar för fritidsupplevelser och motion.
De stora träden utmed ån reglerar klimatet genom att
minska blåst och ge skugga i staden.

Vid utveckling av stationsområdet kan fruktträd planteras, stadsodling utvecklas och
parker utvecklas med flera skikt för att stärka
de producerande och försörjande tjänsterna.
Bikupor kan också uppföras på tak för att
gynna pollinering. Tillgängligheten till ån kan
utvecklas för att ge bättre möjlighet för fiske.
Reglerande tjänster
De intilliggande naturområdena bidrar också
till rening och flödesreglering av dagvatten då vatten kan samlas i låglänta områden där det
infiltreras långsamt. Skog och enskilda träd
i staden bidrar också till luftrening och klimatreglering. Växter och träd renar luft och bidrar
till att minska blåst, temperaturväxlingar, ger
skugga och luftomväxling. Grönska utmed
järnvägen och större vägar kan verka bullerdämpande. Visuellt kan vegetation minska
intrycket av buller.
Rönne å utgör ett värdefullt blågrönt stråk
genom området. Vegetation utmed ån binder
marken och fungerar som ett naturligt erosionsskydd.
Stationsområdet har mycket hårdgjord mark
och det är viktigt med ytor för fördröjning av
dagvatten. Dagvatten kan fördröjas i öppna
lösningar med magasin och svackdiken och
på så vis också tillföra estetiska värden.
Växter har också en renande effekt på vatten
vilket kan avlasta reningsverket till viss del.
Utmed Rönne å är det viktigt att bevara vegetation vid erosionskänsliga sträckor.
Kulturella tjänster
Att vistas i parker och natur är positivt för
hälsan. Stationsområdet ligger i direkt anslutning till stora naturområden som skapar
förutsättning för god hälsa och positiva fritidsoch rekreationsupplevelser. Här finns tillgång
till natur, strövstigar, ridvägar, badplats och
motionsspår. Rönne å erbjuder många rekreationsmöjligheter som fiske, kanoting och
vandring. I vissa delar av skogen finns också
tysta områden.
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Stadsodling och parker skapar estetiska värden
och bidrar till sociala relationer. Vattenmiljöer,
som Rönne å, och variationsrika parker upplevs ofta ha höga estetiska värden.
I Stationsområdet finns det behov av att
utveckla parker och stråket utmed Rönne
å för att skapa en större variation och fler
mötesplatser. Fler parker behövs också som
kan erbjuda olika upplevelser. Det är viktigt
att stärka kopplingar till omgivande områden
för att öka tillgängligheten. Ytor för barn är
också viktigt att utveckla, kan vara både lekplatser och pedagogisk verksamhet.

Nya stråk och fickparker i Stationsområdet
stärker den biologiska mångfalden genom att
koppla ihop olika områden och ge möjlighet till
spridning. Befintlig parker och nya fickparker
i området bidrar till en ökad variation. Detta i
sin tur gynnar pollinering och fröspridning. En
utveckling av järnvägen i anslutning till Rönne å
är också värdefullt då blågröna miljöer har höga
biologiska värden.

Stationsområdet ska fördröja dagvattnet på
olika sätt. Öppna magasin och svackdiken ger
förutsättning för flödesreglering och rening av
dagvatten. Vatten i stadsmiljö bidrar också till
estetiska värden.

Kopplingar till omgivande naturområden ska
utvecklas vilket bidrar till goda förutsättningar
för fritids- och rekreationsmöjligheter. Utmed
Rönne å ska mötesplatser utvecklas, t ex i
Järnvägsparken, och vattnet ska göras mer
tillgängligt. Stadsodling ska utvecklas vilket
erbjuder både mötesplatser, estetiska värden.
Kopplingen till staden ska också utvecklas vilket
stärker sociala relationer. Fickparker erbjuder
nya mötesplatser.
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Karta som visar hur ekosystemtjänsterna i Stationsområdet och dess närhet kan utvecklas.
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Konsekvenser kopplade till
trafik
Trafikökning
En utveckling av Stationsområdet enligt planförslaget kommer att resultera i ökad trafik.
En trafikökning kan, enligt den trafikutredning som genomförts av ÅF, påverka kollektivtrafiken negativt i form av framkomlighetsproblem. Stadsmiljöer och platser kan också
bli mindre attraktiva om de omges av mycket
bilar och trafik.
Med de målsättningar som finns för Stationsområdet, att förstärka stationen som resecentrum, att prioritera gång- och cykel framför
bilen, att främja kollektiva och hållbara transporter, m.m, finns dock goda förutsättningar
att göra en framtida trafikökning så liten som
möjligt.
Trafiksäkerhet
Ombyggnationen av Västkustbanan, samt
den ombyggnad av spårområde och plattformar vid stationen som det leder till, bidrar till
en ökad trafiksäkerhet. Idag måste tågresenärer korsa spåren för att ta sig till mittplattformen, men i och med ombyggnationen
kommer en gångbro att uppföras.
Planprogrammet föreslår att gaturummet
framför stationshuset får en gestaltning
som fokuserar på fotgängare och cyklister.
Utformningen ska också bidra till en höjd
trafiksäkerhet.
Planförslaget innebär både att en del nya
gator och gång- och cykelvägar anläggs samt
att en del befintliga byggs om. Oavsett vilket
ska stor hänsynhet tas till trafiksäkerheten.
Typsektionerna för gator på sidan 32 ger
exempel på hur detta kan se ut.
Flytt av bussangöring
Planprogrammet förslår att bussangöringen
flyttas söder om stationhuset. Då hamnar
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den i samma läge som den nya gångbron till
mittperrongen och den får en närmre och
tydligare koppling till stadskärnan. Den tar
också mindre yta i anspråk än den befintliga
bussangöringen som ligger norr om stationshuset. Området för bussangöringen kan
också gestaltas på ett sätt som gör det tydligt,
säkert och mer stadsmässigt. Gröna inslag i
området är önskvärt.

Konsekvenser om Järnvägsparken exploateras
En exploatering av den nordvästra delen av
Järnvägsparken medför till viss del en minskning av grönytor i området. Berört område
används dock idag till cykelparkering under
tak varför konsekvenserna av en bebyggelse
här inte bedöms som omfattande.
I planförslaget tillkommer en större grönyta/
park inom Sockerbrukskvarteren, vilket kan
ses som en kompensation till att den del av
Järnvägsparken tas i anspråk för bebyggelse.
Alla gaturum ska också utformas med gröna
inslag, vilket även det medför en ökad grönstruktur i området.

Störningar
Trafikbuller
En buller- och vibrationsutredning har tagits
fram av Tyréns (2014-01-21). Utredningen
visar att bullerskyddsåtgärder krävs för att
gällande riktvärden för buller ska kunna hållas. Bullerskyddsåtgärder kan vara skärmning
i form av bebyggelse (kontor, handel garage
etc.) eller skärmar.
Ytterligare bullerutredningar samt eventuella
val av bullerskyddsåtgärder ska genomföras i
kommande detaljplanearbete.
Även Trafikverket har genomfört bullerutredningar i samband med utbyggnaden av
Västkustbanan. Dessa utredningar kan inte

användas som underlag i kommande utredningar men kan ge en första indikation på var
bullerproblematik kan uppstå.
Vibrationer
Uppmätta vibrationsnivåer visar att riktvärde
0,4 mm/s RMS klaras i de områden där
nybyggnation av bostäder planeras under
förutsättning att såväl grundläggning och
mellanbjälklag uppförs i betong.
Farligt gods
Tyréns har tagit fram en riskutredning för
Stationsområdet (2013-12-18). Reslutatet av
rapporten är att följande avstånd ska upprätthållas:
• 0-30 meter från järnvägen - endast parkering, odling, friluftsområde, trafik och
tekniska anläggningar
• 30 meter från närmsta räl - småhusbebyggelse, kontor i ett plan, lager, tekniska
anläggningar samt handel.
• 55 meter från närmsta räl - flerbostadshus, kontor, vård och skola.
Utredningen redovisar också åtgärder som
ska beaktas i den fortsatta planeringen, till
exempel placering av uteplatser och entréer,
brandklassade fasader och krav på ventilation.
Ytterligare utredningar av risker kommer att
genomföras vid behov i fortsatt detaljplanearbete.

Störningar från befintliga verksamheter
Inom planområdet finns i dag olika typer av
verksamheter som kan fortgå även efter planprogrammets godkännande. Verksamheterna
är bland annat matvarubutik, gym, veterinär,
bowlinghall, pizzeria, arbetsförmedling m.m.
Ingen av de befintliga verksamheterna är av
sådan karaktär att de finns risk för störningar
i form av industribuller eller säkerhetsavstånd
som måste hållas. De flesta av verksamheterna
är dock besöksgenererande och störningar
från biltrafik kan därför förekomma. Den nya
bebyggelsen i området ska därför anpassa till
de befintliga förhållandena, vilket kommer att
utredas vidare i det kommande arbetet med
detaljplaner.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Stationsområdet är ett kollektivtrafiknära och
centralt område i Ängelholm. En utveckling
av stationområdet innebär en förtätning av
de centrala delarna av staden, och en mer
resurseffektiv användning. Det stations- och
kollektivtrafiknära läget bidrar till att området
har stor potential till att bli ett område med
lågt bilanvändande och hållbara transportlösningar. Ett av målen med området är att det
ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Översiktlig avvägning mot 3 (hushållning
med mark och vatten), 4 (riksintressen) och
5 (miljökvalitetsnormer, MKN) kap Miljöbalken är gjord i Ängelholms kommuns översiktsplan, ÖP 2004.
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
Planprogrammet bedöms utgå ifrån miljömål, både nationella, regionala och lokala. Ett
genomförande av planprogrammet bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan.
Bedömningen är dock översiktlig och behovsbedömningen behöver bearbetas för varje
enskild detaljplan som upprättas i Stationsområdet. Bedömningen kan då komma att ändras.
Ett genomförande av planprogrammet
bedöms inte påverka gällande lagstiftning
i miljöbalken. Det finns dock en viss osäkerhet kring artskydd enligt 8 kap MB då

•
•
•
•
•
•
66

inventeringar ej är gjorda i detta skede. Detta
utreds i kommande detaljplaner.
Planprogrammet bedöms följa intentionerna i
kommunala riktlinjer.
Ny bebyggelse utmed Rönne å kan utsättas för
erosion och stigande vattennivåer. Påverkan
bedöms som liten då det är möjligt att beakta
vid placering av bebyggelse. Påverkan på vatten och dagvatten bedöms som liten då dagvatten tas om hand i öppna och slutna system.
Det finns risk för kapacitetsproblem avseende
trafik i området. Då frågan berör hela tätorten
ska trafiken hanteras utanför ramen för planprogrammet. Påverkan bedöms som oklar.
Störningspåverkan från trafik i form av ljus
bedöms som låg. Frågan kan hanteras i fortsatt
detaljplanearbete vid placering av bebyggelse.
Programområdet är bullerutsatt från järnvägen samt större gator. Avsikten är att samla
den stora bullerkällan så att den blir enkelsidig och då bedöms bullerstörningen kunna
hanteras. Vidare studier i form av till exempel
bullerutredningar krävs i det fortsatta detaljplanearbetet.
Nuvarande markanvändning förändras i delar.
En omvandling från obebyggd mark till en
blandad stad bedöms som liten påverkan.
Programområdet är utsatt för risk och störning av järnvägen i form av vibrationer, magnetiska fält och farligt gods. Förslaget har
utformats så att lämpliga skyddszoner tillämpas och påverkan bedöms som låg.

Värdeplanen anger för miljö:
Området ska utvecklas med låg miljöpåverkan.
Området ska energiförsörjas med förnyelsebara energikällor.
Området ska planeras med hänsyn till buller och risker m.m.
Området ska ha en hållbar avfalls- och sophantering.
Området ska planeras klimatsmart.
Ny miljöteknik bör användas.

Kartan redovisar översvämningskarteringen för Rönne å. Stora delar av Järnvägsparken översvämmas vid scenariot
”Framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i kombination med framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i
Skälderviken”.

översvämningsrisk
Under sommaren 2016 kompletterades
tidigare utförda (2008 och 2013) översvämningskarteringar längs Rönne å. Samtliga
karteringar har utförts av SMHI på uppdrag
av Ängelholms kommun. Karteringen presenterar fyra olika scenarier för översvämning. Scenariot ”Framtida klimatpåverkat
100-årsflöde i Rönne å i kombination med
framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i
Skälderviken” är det som enligt karteringen
lämpar sig för utvärdering av översvämningsrisker och för planering av framtida bostäder
längs Rönne å.

med detaljplan och gestaltning ska hänsyn
till översvämningsrisken tas och eventuella
utredningar som krävs ska genomföras.
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För Stationsområdet finns en risk att större
delen av Järnvägsparken översvämmas vid
scenariot som nämns ovan. För den norra
delen av parken, där cykelparkering och telekommunikationscentral för järnvägen finns
idag, finns dock ingen översvämningsrisk.
Det är i denna del av parken som eventuell
ny bebyggelse föreslås. I kommande arbete
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KÄNDA MARKFÖRORENINGAR
PROGRAMOMRÅDE

Karta som visar kända markföroreningar.

Förorenad mark
Inom planområdet finns flera fastigheter där
markföroreningar finns konstaterade. Det
finns även en del fastigheter där man kan
anta att det finns förorenad mark, till exempel
med tanke på tidigare markanvändning, och
som därför kräver vidare undersökningar. Se
kartan ovan.
För bangårdsområdet och järnvägsskolan,
fastigheterna Ängelholm 1:134 och Ängelholm 3:2 har en markteknisk undersökning
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samt en åtgärdsutredning utförts. Trafikverket ansvarar för hantering av de föroreningar
som framkom av utredningen.
Fastigheten Sockerbruket 11, ”Scantomten”,
har sanerats under år 2016 och bedöms nu
vara fri från markföroreningar.
Förorenad mark kommer att utredas ytterligare i det fortsatta detaljplanearbetet. Det är
viktigt att vara uppmärksam på att det även
kan finnas okända markföroreningar utöver
de som pekas ut i detta planprogram.
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Förutsättningar
Översiktsplan 2004
En ny översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, antogs den 28 augusti 2017.
I översiktsplanen är Stationsområdet utpekat
som nytt större bostadsområde och omvandlingsområde, där det senare syftar på att
befintliga verksamheter på sikt kan omvandlas till bostäder. Planprogrammet stämmer väl
överens med och konkretiserar de intentioner
som finns i översiktsplanen.
Cykelplan 2015-2025
Ängelholms kommuns cykelplan redovisar
befintliga och föreslagna gång- och cykelvägar. Inom planområdet föreslås en ny gångoch cykelväg längs den nya vägen i förlängningen av Järnvägsgatan, från stationen till
mötet med Havsbadsvägen.
Cykelplanen anger också att detaljplaner ska
säkerställa att det skapas ett hållbart trafiksystem för cykel. Cyklisternas behov ska
prioriteras och cykelvägar bör lokaliseras intill
vägar eller i närheten av bebyggelse. Cykelparkeringar ska prioriteras och vara lokaliserade nära målpunkten, vara tillräckligt stora,
vara utformade på ett säkert sätt och ha bra
fastlåsningsmöjligheter. I cykelplanen anges
följande cykelparkeringsnorm:

FÖRUTSÄTTNINGAR

Styrdokument

Flerbostadshus/kedjehus/radhus:
-30 cpl/1000 m2 BTA
En Översiktsplan ska omfatta hela
kommunen och ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av kommunen.
Den ska ge vägledning och beslut kring
hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den redan bebyggda
miljö ska utvecklas.

Kontor/handel/sjukhus:
-20 cpl/1000 m2 BTA
För skolor, vårdboenden och liknande ska
särskild utredning göras för att fastställa
cykelparkeringsnorm.
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Trafikplan för Ängelholm 20112020
Ängelholms kommun har en trafikplan för
perioden 2011-2020. Avsikten med trafikplanen är att bygga upp ett trafiksystem som
bidrar till en attraktiv och hållbar utveckling.
I detta ligger bland annat att möjliggöra för
ett liv utan bil. Det innebär inte att bilen ska
tänkas bort, bilen behövs i många fall för att
underlätta människors vardag.
Trafikplan 2011-2020 har inte politisk majoritet att genomföras. Beredningen för Samhällsbyggnad fick i uppdrag att ta fram en
vision för hur trafiken i Ängelholms tätort
ska utvecklas. På grund av meningsskiljaktigheter i hur trafikutvecklingen ska se ut valde
beredningen att lägga fram alla förslag och
visioner som fanns. Utifrån dessa har Huvuduppdrag Samhälle sedan tagit fram förslag på
utredningsprojekt som bör prioriteras.
Handlingsplan för parker 20162026
Handlingsplanens syfte är att klarlägga hur
tätorternas parker ska skötas och utvecklas i
framtiden.
I handlingsplanen är Järnvägsparken utpekad. Målsättningen med parken är att koppla
samman centrum med Stationsområdet samt
att den ska fungera som en attraktiv mötesplats. Rönne å ska tillsammans med historiska
kopplingar till järnvägen vara ett påtagligt
inslag i parkens utformning. Det anges också
att utveckling ska ske i samverkan med
utvecklingen av Stationsområdet.
Ängelholms Miljöplan 2014-2021
Kommunens miljöplan baseras på de nationella och regionala miljökvalitetsmålen och
syftar till att gynna och förstärka utvecklingen
av ett hållbart samhälle. Miljöplanen anger
sex inriktningar för miljöarbetet:
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God vattenkvalitet
En levande natur och ett friskt ekosystem
Effektiv användning och produktion av
energi
Hållbart transportsystem
En levande och god bebyggd miljö
Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

Dagvattenpolicy
Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun
redovisar riktlinjer för dagvattenhantering.
Framför allt förespråkas öppen, lokal dagvattenhantering i syfte att skapa ett långsiktigt
hållbart dagvattensystem.
Kommunens bevaringsprogram
I kommunens bevaringsprogram anges att
Stationsområdet utgör en mycket väl sammanhållen miljö. Den har högsta klass (klass
I), vilket innebär att den klassas som ”omistlig (oersättlig) miljö”. Viktigaste inslagen är
förutom stationshuset, arbetarbostäderna,
lokstallarna, godsmagasinet och tjänstemannabostäderna. Stationshuset som är uppfört
1884 (markerat med rosa på kartan på nästa
sida) har klass I, vilket innebär ”omistlig
(oersättlig) byggnad”. De byggnader som har
klass II i bevaringsprogrammet, vilket innebär ”byggnad av stort kulturhistoriskt eller
miljömässigt värde”, är markerade med lila på
kartan på nästa sida.
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•
•
•

Järnvägen Helsingborg-Ängelholm invigdes
1885 och har trots sin ålder, kvar mycket av
sin genuinitet och atmosfär. Kringliggande
bebyggelse har hållits på avstånd och man
kan fortfarande överblicka större delen av
området.
Målsättningen med bevaringsprogrammet är att lyfta fram, skydda och
vårda bebyggelse som speglar kommunens utveckling i staden och på landsbygden. Ängelholms kommuns bevaringsprogram är från 1978 och 1987.

Stationsmiljön anses ha ett högt värde även i
ett nationellt perspektiv.
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MILJÖ KLASS I - OMISTLIG MILJÖ
BYGGNAD KLASS I - OMISTLIG BYGGNAD
BYGGNAS KLASS II - BYGGNAD AV STORT
KULTURHISTORISKT ELLER MILJÖMÄSSIGT VÄRDE
PROGRAMOMRÅDE

Karta som visar byggnader och miljöer som klassats i kommunens bevaringsprogram.
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Bostadsförsörjningsplan 2016-2019
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att
tydliggöra Ängelholms kommuns bostadspolitik samt att redogöra för hur prioriteringar och åtgärder ska bidra till en förbättrad
bostadsförsörjning i kommunen. Kommunens mål är att Ängelholm ska växa med 1 %
per år, vilket motsvarar cirka 400 personer. I
bostadsförsörjningsplanen anges bland annat
att ny bebyggelse i huvudsak ska lokaliseras i
kollektivtrafik- och stationsnära lägen samt att
förtätning ska ske i centralorten.
Kulturmiljöprogram
Området ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne. Motiv för bevarande
anges bland annat vara att Ängelholm delvis
bevarar karaktären av 1800-talets stadsmiljö.
Av betydelse för miljön är såväl det äldre
gatumönstret som tomternas storlek och
form samt de äldre byggnadernas placering
och utseende. Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station och
tillhörande byggnader lyfts också fram som
viktig då den vittnar om en viktig utveckling
av staden.
Även Rönne å finns med i kulturmiljöprogrammet som kulturmiljöstråk. Motiv för
bevarande är framförallt kopplat till verksamheter direkt relaterade till Rönne å, som är av
största betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet.
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Historisk bild Järnvägsstationen 1960-talet. Källa: Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se

Historik och nuläge
Ängelholm anlades 1516, strategiskt inom
åkröken i ett skyddat läge, ur försvarsperspektiv. Lövskogen som fanns mellan staden
och havet höggs ned för att få byggnadsvirke,
bränsle och djurföda. Detta ledde till problem
med sandflykt. På 1700-talet vidtogs åtgärder för att stoppa sandflykten. Gärdsgårdar
byggdes längs med kusten som tvingade
sanden att bilda vallar. Vallarna planterades
sedan med sandrör och strandråg och efterhand även med barrträd för att binda sanden.
Kronoskogen väster om järnvägen är ett av
dessa områden.
Utvecklingen av staden gick trögt och det
stora uppsvinget kom inte förrän i slutet av
1800-talet, när hamnen i Skälderviken byggdes. Ån började då användas för pråm- och
båttrafik. Spannmål, byggnadsmaterial och
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andra jordbruksprodukter transporterades
mellan hamnen och staden samt vidare ut till
socknarna på landsbygden.
Järnvägen som byggdes och stod klar 1885
med förbindelse Helsingborg – Ängelholm –
Halmstad konkurrerade ut hamnen i Skälderviken. Järnvägen bidrog till att Ängelholm
utvecklades till en industristad med dominans
av större arbetsplatser. De flesta industrierna
anlades i anslutning till Rönne å för att kunna
dra nytta av ån som transportled eller för att
använda vattnet i produktionen. Grönvalls
garveri, Sydsvenska remfabriken, Sockerbruket, Villans Tegelbruk och batterifabriken
Tudor tillhörde de största och mest betydelsefulla industrierna i Ängelholm under 1800och 1900-talen. Kring dessa växte också
andra verksamheter upp.
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Gamla batterifabriken Tudor idag.

Sockerbruket på vykort från början av 1900-talet.
Källa: Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se

Under 1940- och 50-talen byggdes bostäder
i områdets norra delar, och under 1970-talet
tillkom höghusbebyggelsen, i form av fyra
lamellhus, vid stationen.
Under 1990-talet började det verksamhetsområde som växte fram i anslutning till
sockerbruket och järnvägen att omvandlas
från verksamheter och småindustri till bostäder och service. Omvandlingen är naturlig då
området ligger nära både tågstation, busstation och Ängelholms centrum. Det är framförallt i södra delen av området, i anslutning
till Sockerbruksgatan, som omvandlingen har
skett. Planprogrammet omfattar den norra
delen av området som är nästa utvecklingsetapp.
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Sockerbruket, som anlades i slutet av 1800talet, på västra sidan av Rönne å i direkt
anslutning till Ängelholms centrum, har gett
namn åt Sockerbruksområdet. Sockerbruket
hade som mest omkring 250 anställda på
1940-talet. 1953 lades verksamheten ned till
följd av rationaliseringar som ledde till verksamhetsflytt till Hasslarp. Till följd av detta
lades även järnvägslinjen mellan Ängelholm
och Klippan, den så kallade Pyttebanan, ned.

Tudor tillverkade åren 1951-1981 torrbatterier vid Industrigatan. Efter nedläggningen
har lokalerna använts till en mångfald mindre
företag och syften, främst inom fritidssektorn. Idag inrymmer lokalerna bland annat
Friskis & Svettis.
Planstruktur och strandskydd
Programområdet omfattas av 17 gällande
detaljplaner som upprättats mellan 1940 och
2006. Detaljplanerna medger alltifrån järnvägsändamål och industri till bostäder, gator,
park och plantering. Ingen av detaljplanerna
har kvarvarande genomförandetid. De gällande detaljplanerna kommer att ersättas successivt då de nya upprättas.
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Strandskydd råder vid havet, sjöar och vattendrag enligt miljöbalken. Strandskyddet
omfattar land- och vattenområden mellan
100 – 300 meter. Syftet med strandskyddet
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Strandskyddet är upphävt för den sträckning av Rönne å som ingår i planprogramsområdet. Strandskyddet återinträder dock
automatiskt när en detaljplan upphävs eller
ersätts. Detta kommer därför att hanteras i
det fortsatta detaljplanearbetet.
Bebyggelse
Det finns fyra villatomter i planområdets
nordöstra del. I övrigt består planområdet
av låga verksamhetsbyggnader i Sockerbruksområdets norra del samt av byggnader
som ursprungligen är byggda för järnvägens
behov i anslutning till järnvägsområdet. I
planområdets norra del, vid järnvägen, finns
kolonistugor.
Planområdet gränsar till bostadsbebyggelse.
Dels villabebyggelse i 1-2 plan byggda under
40-50-talet, i Nybroområdet i nordost. Och
dels flerbostadshus, i huvudsak i kvartersstruktur i 3-9 våningar byggda under 2000talet i Sockerbruksområdets södra del. Intill
Järnvägsparken finns även fyra lamellhus i 8
våningar, byggda på 70-talet och renoverade
på 2000-talet.
Natur och rekreation
Inom planprogramsområdet ligger Järnvägsparken samt delar av Kronoskogen. Det finns
också kolonilotter och plats för stadsodling
inom området. Kronoskogen är ursprungligen planterad för att hindra sandflykt och
används idag huvudsakligen för rekreation,
dock inte den del som ligger inom planområdet. Det finns stigar och leder/slingor för
rekreation och friluftsliv. Skåneleden går
genom området, från centrum via Järnvägens
Museum genom Kronoskogen ner till havet.
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Befintlig bebyggelse i Järnvägsparken.

Järnvägsparken idag.

Järnvägsparken, söder om stationshuset, år 1928. Källa: Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se

Järnvägsparken är belägen mellan Rönne å
och järnvägsstationen. Parken bidrar till att
skapa en grön entré till Ängelholm. Den är,
till ytan, Ängelholms största centrala park.
Här finns ett omfattande trädbestånd och en
stor artrikedom. Närheten till Rönne å gör
också att miljön upplevs som mycket tilltalande. Parken används i dagsläget i huvudsak
som promenadstråk samt av närboende.
Rönne å och dess gröna kanter är en stor
resurs i grönstrukturen, eftersom ån slingrar sig genom staden och ger grön-blåa
vyer från många håll. Å-promenaden är ett
samlingsnamn för det gång- och cykelstråk
som sträcker sig längs den del av Rönne å
som flyter genom Ängelholms innerstad.
I Järnvägsparken är dock kontakten med
Rönne å otydlig. Man kommer inte så nära ån
som man skulle vilja och den är också bitvis
skymd av växtlighet. Både den visuella och
fysiska kontakten med ån i Järnvägsparken
kan förbättras.
Kronoskogen bildar tillsammans med strandskogen, som är skogsområdet närmast havet,
ett sammanhängande grönområde som

erbjuder möjlighet för rekreation mycket
nära staden. Skogens tätortsnära läge och
lätta tillgänglighet ger ett högt värde både för
lokalbefolkning och besökare.
Kopplingen mellan staden, skogen och
havet skulle behöva förstärkas. Arbetet med
att stärka kopplingen mellan staden och
havet har delvis påbörjats. Kommunen har
till exempel startat projektet ”land art”, ett
årligen återkommande konstseminarium i
Kronoskogen.
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Biltrafik
ÅF har gjort en övergripande trafikutredning
(2016-06-08 rev. 2017-08-28) åt kommunen.
Syftet var att belysa nya förutsättningar för
trafik och mobilitet i området. Trafikutredningen består av en trafikalstringsanalys med
tillhörande fördelning av biltrafik på befintligt
gatunät.
Utredningen utgår från två olika exploateringsgrader, 1700 bostäder i ett första skede
och ytterligare 1000 bostäder på sikt. Man
har räknat på att verksamheter och service
uppgår till en bruttoarea på cirka 20 000
77
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Karta som visar ungefärligt 10 minuters gång- och cykelavstånd från Stationsområdet och centrala Ängelholm.

kvadratmeter. År 2030 skulle detta kunna
innebära upp mot 11 000 fordon/dygn
(ÅDT) på Nybron/Nybrogatan och cirka 5
000 fordon/dygn (ÅDT) på Järnvägsgatan
vid Järnvägsparken.

•

Med dessa trafikmängder finns risk för
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken.
Trängsel till följd av ökad biltrafik påverkar
busstrafikens framkomlighet. Detta kan resultera i försämrad punktlighet.

•

Trafikalstringsanalysen är gjord endast med
hänsyn till den föreslagna exploateringen
inom programområdet. Ytterligare exploatering i omkringliggande områden ingår inte
i beräkningarna. Beräkningarna baseras på
följande förutsättningar:
•
•
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Ökat regionalt resande med tåg, dubbelspår och fler avgångar
Cykelplan 2015-2025, övergripande
insatser för ökad andel cykeltrafik i kommunen

•

Moderat till restriktiv parkeringsnorm för
bostäder och verksamheter med särskilda
åtgärder inom alternativa parkeringslösningar
Busshållplatsläge för stadsbuss centralt i
den nya stadsdelen
Andra mobility managementåtgärder

Gång- och cykeltrafik
Teoretiskt är det gång och cykelavstånd från
planområdet till stora delar av staden (se
karta ovan). Utöver ett rimligt gång- och
cykelavstånd krävs också att det finns sammanhängande, säkra och trygga gång- och
cykelvägar.
Gatunätet samt gång- och cykelvägnätet
behöver kompletteras och kopplas till anslutande områden och övriga staden/kommunen. Målsättningen är att öka andelen gångcykel- och kollektivtrafikresor i Ängelholm.

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

Service och verksamheter
Inom programområdet finns flera olika
verksamheter som till exempel Ängelholms
station, Järnvägens Museum, Trafikverksskolan, Trafikverkets anläggningar kopplade
till järnvägen, nattklubb, Friskis & Svettis,
bowlinghall, Lantmäteriet, livsmedelsaffär,
restaurang, teaterlokal, Arbetsförmedlingen,
skola samt diverse andra verksamheter och
mindre butiker.
Planområdets läge centralt i Ängelholm
erbjuder dessutom ett utbud av arbetsplatser
samt offentlig och kommersiell service. Vårdcentral och sjukhus ligger i nära anslutning till
området.

Området väster om järnvägen är av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och
kustzonen. Rönne å är av riksintresse för
naturvård. Inget av riksintresserna bedöms
i detta programskede påverkas negativt av
planförslaget. Detta kommer dock att utredas
vidare i kommande detaljplanearbete.
Programområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse
för flyget. Inom programområdet planeras
ingen bebyggelse bli högre än +63,2 meter
över havet vilket är lägsta nivån för krav på
hinderfria ytor. Med största sannolikhet kommer dock byggnader över 20 meter att bli
aktuella och en flyghinderanalys behöver därför tas fram i kommande detaljplaner som til�låter bebyggelse högre än 20 meter.
Planområdet ingår också i influensområde för
väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt
högre än 20 meter få en inverkan på gällande
riksintressen. Byggnader högre än 20 meter
kommer med största sannolikhet att tillåtas
och Försvarsmakten ska därför höras i kommande detaljplaner som tillåter bebyggelse
högre än 20 meter.
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Parkering
I den parkeringsutredning som genomförts
av ÅF (2016-09-09) har en inventering av
bilparkeringsplatser och en beläggningsstudie
utförts. Utifrån dessa kan man dra slutsatsen
att beläggningsgraden är relativt låg. Utbudet av bilparkeringsplatser i området är stort
vilket skapar möjligheter för samnyttjande.
I den parkeringsstrategi för Stationsområdet
som upprättats efter samrådet finns samutnyttjande med som en åtgärd som kan nyttjas
för att reducera antal bilplatser. Hur eventuellt samutnyttjande sker undersöks i samband
med arbetet med detaljplaner och fastställs i
avtal mellan kommun och exploatör.

Riksintressen och förordnanden
Riksintressena har till syfte att skydda områden som är viktiga ur en nationell synvinkel.
Områden av riksintresse ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Järnvägen, både Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne, är av riksintresse för
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken.
Planprogrammets genomförande bedöms
inte påverka riksintresset negativt.

79

Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för
Stationsområdet

Ägoförhållanden
Marken som föreslås för exploatering är i
kommunal, privat och statlig ägo. Järnvägsområdet och området väster om järnvägen
ägs av Trafikverket. Området kring stationen och Banhof ägs av Jernhusen. Övriga
områden ägs av kommunen och olika privata
aktörer. Se karta till vänster.
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Utbyggnad västkustbanan
För att öka kapaciteten och minska restiden på
Västkustbanan ska Trafikverket bygga ut till
dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. En järnvägsplan är under framtagande
och ska ställas ut för granskning under hösten
2017. Byggstart planeras till tidigast 2020.
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Positiva planbesked
Det finns ett planuppdrag för att upprätta
en detaljplan för bostäder på fastigheten
Sockerbruket 11 med flera. Ängelholmshem
har genomfört en entreprenad- och arkitekttävling för byggnation av flerbostadshus
på fastigheten. White arkitekter tillsamman
med MTA-bygg blev vinnare i tävlingen och

TRAFIKVERKSSKOLAN &
JÄRNVÄGENS MUSEUM

E

Ny Gång- och cykelbro norr om
stationshuset
Ett beslut om att utreda och projektera en
ny planskild korsning norr om stationshuset,
i form av en gång- och cykelbro, har tagits
av Kommunfullmäktige, 2016-05-30 §151.
Utredningen ska bland annat fastställa placering av bron.
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Stationsområdet påverkas framförallt med att
en ny planskild gångbro till mittperrongen
behöver byggas vid stationen. Då vissa spår
behöver läggas om kommer även åtgärder
att göras på befintlig gång- och cykeltunnel.
I övrigt kommer bullerpåverkan att förändras
något, både till det positiva och till det negativa. Bullerutredningar har genomförts av Trafikverket.

STATIONEN

RÖ
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Pågående projekt i området

PRIVATÄGD MARK
STATLIGT ÄGD MARK
KOMMUNALÄGD MARK
PROGRAMOMRÅDE

Karta som visar markägoförhållandena. Gränserna är inte
exakta.

arbetet med en detaljplan har påbörjats och
beräknas gå ut på samråd under sommaren
2017.
Även för fastigheten Körsbärsträdet 5 och
6, Netto, finns ett positivt planbesked.
Planläggningen gäller handel, kontor, lager,
industri, hantverk, undervisningsverksamhet,
utbildningsverksamhet och hälsoverksamhet.
Detaljplanen för ovan nämnda fastigheter
ska utgå från planprogrammet när detta är
godkänt. Detaljplanen förväntas kunna antas
andra kvartalet 2019.
Positivt planbesked finns även för Jernhusens
fastighet Ängelholm 3:136, för bostäder och
verksamheter vid stationen. Detaljplanearbetet kommer att påbörjas när planprogrammet
för Stationsområdet har godkänts.
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El, fjärrvärme, telenät och bredband finns
utbyggt i området. I och med en utveckling
av Stationsområdet kommer dock komplettering och utbyggnad av befintliga nät att
krävas. Detta kommer att hanteras på detaljplanenivå.
El
Området ligger inom eldistributionsområde
för Öresundskraft.
Värme
Fjärrvärme finns utbyggt i området och förespråkas som uppvärmningskälla.
Spill- och dricksvattenförsörjning
Den framtida spill- och dricksvattenförsörjningen i Stationsområdet har undersökts av
VA-enheten. Man har utgått från strukturplanen från Q-book (2014-10-28) samt en möjlig
exploatering på 1500 nya bostäder. Slutsatsen
är att både spill- och dricksvattenförsörjning
är möjlig, men att viss om- och tillbyggnad
krävs.
Vad gäller avloppsvatten föreslås nya byggnader i Sockerbrukskvarteren anslutas till
befintlig huvudspillvattenledning där god
kapacitet finns. Omfattningen av utbyggnaden inom Stationskvarteren bedöms som
osäker, varför spillvattenhantering ska studeras vidare vid kommande detaljplanearbete.
Tillkommande byggnader inom område för
Trafikverksskolan och Järnvägens Museum
bedöms översiktligt inrymmas i befintligt
system, alternativt kan ny förbindelsepunkt
med anslutning mot huvudspillvattenledning i
Banskolevägen upprättas. Även detta ska studeras vidare i det fortsatta detaljplanearbetet.
För drickvattenförsörjningen föreslås att
vissa ledningar dimensioneras upp för att
ge ett tydligt nät med hopbundna slingor

av ledningar med större dimension. Intern
tryckstegring kommer att behövas för byggnader mellan 6 och 8 våningar.
Dagvatten
En översiktlig dagvattenutredning för Stationsområdet har upprättats av WSP (201606-26). Därefter har också en fördjupad
dagvattenutredning upprättats av Griab
(2017-09-12).
Befintliga dagvattensystem inom Stationsområdet har idag begränsad kapacitet att avleda
de dagvattenflöden som föreskrivs idag. För
nya kvarter som ansluts mot befintligt dagvattensystem i Nybrovägen föreslås därför
krav på omhändertagande av dagvatten inom
respektive fastighet med en maximal tillåten
avrinning på 10 l/s*ha. Kravet bygger på
resonemang som grundar sig på Ängelholms
dagvattenpolicy (antagen 2015-0921) där målet i stora drag är att minska uppkomsten, förbättra kvaliteten och skapa hållbara bebyggelsemiljöer. Kraven har viktats
mot vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Då området idag är beläget
i centrala Ängelholm med ett redan utbyggt
ledningsnät, har det bedömts som orimligt att
ställa krav som motsvarar naturlig avrinning
(ca 1,5 l/s*ha). Vid ombyggnad av befintliga
dagvattensystem kommer VA-huvudmannen
vidta åtgärder för att förbättra dagens situation.
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Tekniska förutsättningar

För nya kvarter och nya dagvattensystem
föreslås att ledningar dimensioneras för regn
med 10 års återkomsttid och för trycklinje i
marknivå för regn med 30 års återkomsttid
enligt dagens krav samt med lokalt omhändertagande enligt resonemanget ovan. En ny
ledning till Rönne å vid Reningsverksvägen
anses dock nödvändig och placeras lämpligen
i ny gata parallellt med järnvägen.
Målsättningen är att nya gator höjdsätts så
att instängda områden ej skapas. Även vid
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extremregn ska regnvatten ha möjlighet att
ledas till Rönne å utan att orsaka skador
på bebyggelse. En preliminär och översiktlig höjdsättningsplan har tagits fram i den
fördjupade dagvattenutredningen (Griab,
2017-09-12). Som underlag har höjder från
flygscanning använts, vilket innebär en viss
osäkerhet. Vid detaljprojekteringen bör
höjder vid anslutande gator och fastigheter
mätas in. Området är flackt och ansluts till
befintliga gator på flera ställen, vilket innebär svårigheter att skapa naturligt fall ut mot
Rönne å överallt. Färdigt golv på planerade
byggnader bör placeras ca 40 cm över gatunivån. Idag innebär Havsbadsvägen en barriär
för dagvattnet vid extremregn. I samband
med ledningsförläggning föreslås gatan sänkas något så att ytavrinning till Rönne å blir
möjlig.
I det fortsatta detaljplanearbetet bedöms
detsom nödvändigt att en geoteknisk undersökning utförs. Dels för att fastställa infiltrationskapaciteten för dagvatten då jordarten i
området gör att marken kan antas ha relativt
låg infiltrationsförmåga. Och dels för att
fastställa grundvattennivån, vilket inte kunnat
fastställas vid tidigare undersökning.
Avfallshantering
NSR ansvarar för avfallshanteringen i Ängelholms kommun. I det fortsatta detaljplanearbetet ska hänsyn tas till de utrymmen som
krävs för sopsortering och hantering. Framkomligheten för sopbilar ska även beaktas.
Fornlämningar
Det finns ett fornminne i planprogramsområdet, i grönområdet vid villabebyggelsen
utmed Havsbadsvägen. Fornminnet är en
fyndplats för en flintyxa som påträffades vid
ett schaktningsarbete 1959. Fornminnet är ett
lösfynd som inte omfattas av 2 kap kulturmiljölagen.
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Inga arkeologiska undersökningar bedöms
krävas i området. Men om fornlämningar
påträffas i samband med markarbeten ska
dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om
kulturminnen m.m, omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan
synas som härdrester, stenpackningar eller
mörka färgningar i jorden.
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Handlingar
Utredningar
Dagvattenutredning för Stationsområde Ängelholms kommun, WSP, 2016-06-27
Fördjupad dagvattenutredning, Stationsområdet Ängelholms kommun, Griab, 2017-09-12
Detaljerad översvämningskartering längs Rönne å - uppdatering, SMHI, 2016-08-23
Målbild och parkeringsstrategi - Stationsområdet Ängelholm, ÅF, 2016-09-09
Parkeringsstrategi för Stationsområdet, Ängelholms kommun, 2017-09-13

HANDLINGAR

Riskutredning Stationsområdet Ängelholm, Tyréns, 2013-12-18
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Trafikalstringsanalys & utredningar av framtida kollektivtrafiklösningar Stationsområdet,
ÅF, 2016-06-08 rev. 2017-08-28
Trafikbuller och vibrationsutredning Stationsområdet Ängelholm, Tyréns, 2014-01-21
Q-Book / Stationsstaden Ängelholm (Strukturstudie), SUDes Urban Lab, 2014-10-28
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