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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 30 november 2020 till och
med 15 januari 2021.Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset.
Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar måndagen den 30
november 2020. Samrådet annonserades även på HD:s hemsida under två
veckor i december 2020, lokaltidningen under vecka 48 samt i Ängelholms
Näringslivs tidning ÄHLM i december 2020.
En del av planhandlingarna var under samrådet uppsatta på växthustomten i
anslutning till planområdet samt i ett skyltfönster på Storgatan.
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER

Under samrådstiden inkom en stor mängd synpunkter, främst från boende i
Ängelholms kommun. Bland yttranden finns både positiva och negativa
synpunkter, samtliga finns redovisade i denna samrådsredogörelse. För att
underlätta bemötandet har kommunen besvarat de vanligaste frågorna som har
inkommit under samrådet här nedanför. På kommunens hemsida,
www.engelholm.se/KVF finns även en FAQ med andra kortare frågor som
kommit in under och efter samrådet.
Är Klippanvägens förlängning den bästa lösningen?
Flera av de inkomna synpunkterna anser att lösningen som detaljplanen
presenterar inte är den bästa lösningen för att uppnå planens syfte. Många
tycks vara medvetna om att trafiksituationen i Ängelholms stadskärna är svår
och att i takt med att fler bostäder byggs kan situationen försämras.
Kommunen anser att vi måste förändra trafikflödena genom centrum och
stadskärnan för att öka tillgängligheten, samtidigt som vi kan ges möjlighet att
minska trafiken i stadskärnan för att uppnå en större trafiksäkerhet.
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Diskussionen om Klippanvägens förlängning har pågått under väldigt lång tid
och under alla år har flera olika utredningar tagits fram. Alternativet till
Klippanvägens förlängning, som ofta dyker upp i de inkomna yttrandena, är
byggandet av en ringled med anslutning vid Varvsvägen i norr. Detta alternativ
brukar kallas Västra Länken. Denna lösning utreddes under 2016-2017 och
resultatet av denna utredning har nu inkorporerats i planbeskrivningen.
Utredningen tittade på flera olika lösningar, som alla byggde på kopplingar i
norr och söder. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se
hur effekten på Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en
förbindelse i norr vid Havsbadsvägen och Via Marina samt en förbindelse i
söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning skulle minska trafiken på
Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 214 miljoner
kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på
runt 100 miljoner kronor.
Jämför man Västra Länken med Klippanvägens förlängning framgår det alltså
att den lösning som detaljplanen möjliggör är det som är effektivast för att
minska trafiken i stadskärnan.
Är de negativa konsekvenserna för stora?
Många yttranden slår fast vi de negativa konsekvenserna som detaljplanen
innebär. Kommunen har under samrådet tydliggjort att detaljplanens
genomförande innebär negativa konsekvenser inom planområdet, vilket även
utläses tydligt när man läser miljökonsekvensbeskrivning. Störst konsekvenser
får området gällande buller, rekreation och stadsbild.
Sedan samrådet har kommunen jobbat vidare med planförslaget för att
ytterligare minska de negativa effekterna. En förprojektering har tagits fram
som mer har arbetet utefter att anpassa gatan till platsen och kommunen har
tagit fram nya illustrationer för att framhäva ambitionsnivån. Bullerutredningen
har utökats och innefattar nu även hela stadskärnan, för att säkerställa att den
förmodade trafik- och bullersänkningen faktiskt uppstår.
På ett övergripande plan gör kommunen bedömningen att de negativa
konsekvenserna som planen innebär för planområdet kan minskas genom att
rätt åtgärder genomförs, så som god gestaltning, återplantering av träd,
bullerskydd med mera. De kvarstående negativa effekterna bedöms därefter
vägas mindre än de positiva effekter som detaljplanen innebär för stadskärnan,
trafiksäkerheten samt tillgängligheten till stationen och havet.
Varför saknas det massa utredningar?
Under samrådet var det en del utredningar som ännu inte var färdiga och
således inte fanns med. Kommunens avsikt har hela tiden varit att genomföra
dessa utredningar efter samrådet, för att säkerställa att man har rätt
kunskapsunderlag innan beställning. Detta gäller främst geotekniken, där det
fanns en stor vinning i att ha förprojekteringen färdig för att säkerställa att
vägens placering är korrekt när stabilitetsberäkningar genomförs.
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Geotekniken och tillhörande markmiljöundersökningar har nu genomförts och
presenteras i planbeskrivningen. Alla utredningar finns också tillgängliga på
kommunens hemsida.
En annan utredning som saknades och efterfrågades var
fladdermusinventering. Under sommaren 2021 har kommunen tagit fram
sådan utredning som har arbetats in i handlingarna. Inventeringen visar att det
finns gott om fladdermöss i området. För att inte påverka dessa negativt är det
viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs hela ån bevaras och att
ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande detta.
Måste Pyttebron verkligen tas bort?
Många inkomna synpunkter framhäver en önskan om att kunna bevara
Pyttebron, så som den är idag. Under detaljplaneprocessen har kommunen
kollat på möjligheterna att bevara bron, antingen genom att anlägga en ny bro
bredvid eller att bygga om bron så den lämpar sig för ändamålet. Detta har
tyvärr inte bedömts som möjligt.
En stor anledning till att det inte går att ha två broar i området är för att det
inte är aktuellt att riva den vita villan som står på fastigheten Kråkan 1. Denna
byggnad är bevarandevärd och utpekad i kommunens bevarandeprogram. Mitt
emot denna fastighet bebyggs nu även ett nytt flerfamiljshus, som ytterligare
minskar ytan. På motsatt sida Rönne å har det på senare år även byggts en ny
pumpstation som innebär att den helt enkelt inte finns plats för två broar.
Pyttebron är en gammal bro och bedöms inte klara av ombyggnad till bilbro.
Sammantagen har bedömningen gjorts att Pyttebron behöver rivas och att en
ny ändamålsenlig bro behöver byggas. Kommunens anser att det är av största
vikt att den nya bron ges god gestaltning och har därför startat en
arkitekttävling. Tävlingen avgörs i två steg och en slutlig vinnare presenteras i
mitten av december 2021. Eftersom att tävlingen inte är avgjord och utgörs av
sekretess innehåller planhandlingarna inte några bilder på de inkomna bidraget,
men detta kan presenteras innan planen föres till antagande.
När bullerskyddas min fastighet?
Många angränsade fastigheter har skickat in synpunkter angående bullerskydd,
eftersom att flera fastigheter som ligger nära den planerade gatan kommer få
förhöjda bullernivåer. Bullerutredningarna har presenterat bullerskyddsåtgärder
av olika slag, i första hand genom bullerplank i anslutning till vägen. Detta har
dock visat sig ge begränsad effekt på flera ställen och ger dessutom en negativ
påverkan på stadsbilden.
Därför används bullerplank enbart på de ställen där de ger absolut bäst effekt.
Sammantaget finns det en del fastigheter som även med bullerplank får
bullervärden som överskrider riktvärden. På dessa fastigheter kommer
kommunen bekosta fasadnära åtgärder för att säkerställa att bullernivåer
inomhus hålls. Det är viktigt att här konstatera att kommunen inte kommer
genomföra några åtgärder förrän dess att bullersituationen faktiskt uppstår. Det
är alltså inte möjligt att redan nu begära dessa ändringar.
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När gatan har byggts och börjat trafikerats behöver kommunen genomföra
mätningar i varje utsatt fastighet och i samråd med aktuell fastighetsägare
genomföra åtgärder om det krävs. Detta arbete ska bekostas av kommunen.

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:
 EON 2020-12-01
 Weum Gas AB, 2020-11-30
Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:
 Länsstyrelsen, 2021-01-22
 Länsstyrelsen, komplettering gällande kulturmiljö, 2021-02-03
 Lantmäteriet, 2021-01-14
 Trafikverket, 2020-12-10
 Region Skåne, 2021-01-15
 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-12-03
 Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2021-01-15
 Vänsterpartiet, 2021-01-15
 TeliaCompany AB, 2020-12-02
 Öresundskraft AB, 2021-01-15
 Fastighetsägare till Ring 12, 2020-12-02
 Fastighetsägare till Kråkan 4, 2020-12-01
 Fastighetsägare till Sparven 12, 2020-12-04
 Privatperson, 2020-12-05
 Privatperson, 2020-12-05
 Fastighetsägare till Fastighet Ängelholm 2:40 2020-12-05
 Privatperson, 2020-12-05
 Privatperson, 2020-12-05
 Privatperson, 2020-12-06
 Privatperson, 2020-12-06
 Privatperson, 2020-12-06
 Privatperson, 2020-12-09
 Privatperson, 2020-12-09
 Privatperson, 2020-12-09
 Fastighetsägare till Rödhaken 2, 2020-12-12
 Privatperson, 2020-12-12
 Privatperson 2020-12-13
 Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15
 Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15
 Privatperson, 2020-12-16
 Privatperson, 2020-12-17
 Preem AB, 2020-12-18
 Privatperson, 2020-12-18
 Privatperson, 2020-12-19
 Privatperson, 2020-12-20
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Privatperson 2020-12-21
Privatperson, 2020-12-22
Fastighetsägare till Granen 5, 2020-12-27
Privatperson, 2020-12-27
Privatperson, 2020-12-28
Privatperson, 2020-12-28
Privatperson, 2020-12-29
Privatperson, 2020-12-29
Privatperson, 2020-12-29
Fastighetsägare till Tallen 1, 2020-12-30
Privatperson, 2020-12-30
Privatperson 2021-01-01
Privatperson, 2021-01-02
Boende Näktergalen 17, 2021-01-02
Privatperson, 2021-01-02
Privatperson, 2021-01-03
Privatperson, 2021-01-03
Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-01-04
Privatperson, 2021-01-05
Fastighetsägare till Alen 3, 2020-01-05
Privatperson, 2021-01-05
Fastighetsägare till Alen , 2020-01-05
Fastighetsägare till Asken 6, 2021-01-05
Privatperson, 2021-01-07
Fastighetsägare till Blåhaken 12, 2021-01-08
Fastighetsägare till Göken, 2021-01-08
Privatperson, 2021-01-08
Privatperson, 2021-01-08
Privatperson, 2021-01-08
Privatperson, 2021-01-10
Privatperson, 2021-01-10
Privatperson, 2021-01-10
Fastighetsägare till Göken, 2021-01-10
Privatperson, 2021-01-10
Privatperson, 2021-01-10
Privatperson, 2021-01-10
Privatperson, 2021-01-10
Privatperson, 2021-01-10
Fastighetsägare till L1:3, 2021-01-10
Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11
Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11
Privatperson, 2021-01-11
Privatperson, 2021-01-11
Privatperson, 2021-01-11
Privatperson, 2021-01-11
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Privatperson, 2021-01-11
Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-12
Privatperson, 2021-01-01
BRF Gustenborg , 2021-01-12
Privatperson, 2021-01-10
Privatperson 2021-01-12
Privatperson, 2021-01-12
Fastighetsägare till Sparven 2, 2021-01-12
Fastighetsägare till Aspen 1, 2021-01-12
Privatperson, 2021-01-12
Fastighetsägare till Vågmästaren 1, 2021-01-12
Privatperson, 2021-01-12
Ängelholm Skäldervikens Segelsällskap, 2021-01-12
Naturskyddsföreningen i Ängelholm, 2021-01-12
Fastighetsägare till Abborren 24, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-12
Privatperson, 2021-01-13
Fastighetsägare till Rektangeln 4, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Fastighetsägare till Asken 7, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Fastighetsägare till Domherren 1, 2021-01-13
Fastighetsägare till Ljung 11, 2021-01-13
Fastighetsägare till Lönnen 6, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Fastighetsägare till Rockan 11 , 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-13
Fastighetsägare till Staffliet 1, 2021-01-13
GE-HAND , 2021-01-13
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2021-01-13
Privatperson, 2021-01-14
Privatperson, 2021-01-14
BRF Blåhaken nr 1 2021-01-14
Fastighetsägare till Kastanjen 3, 2021-01-14
Fastighetsägare till Domherren 11, 2021-01-14
Privatperson, 2021-01-14
Fastighetsägare till Vesslan 6, 2021-01-14
Fastighetsägare till Ålen 12, 2021-01-14
Privatperson 2021-01-14
Privatperson, 2021-01-14
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Fastighetsägare till Isbjörnen 7, 2021-01-14
Fastighetsägare till Domherren 12, 2021-01-14
Privatperson, 2021-01-14
Fastighetsägare till Kråkan 2, 2021-01-14
Fastighetsägare till Tallen 6, 2021-01-14
Privatperson, 2021-01-14
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Assarsson 6, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Fågelsången, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Alen 2, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Sparven 5, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Ängelholms Scoutkår, 2021-01-15
Fastighetsägare till Kråkan 3, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Gröngölingen 5, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Flugan 6, 2021-01-15
Fastighetsägare till Karl Gustaf 1, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
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Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Boende BRF Gustenborg 2021-01-15
Boende BRF Gustenborg 2021-01-15
Fastighetsägare till Kulltorp 1, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15
Privatperson, 2021-01-15

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet nedan.
Sent inkomna yttranden som inte redovisas eller besvaras:
 Fastighetsägare till Ludvigaskog 9, 2021-01-18
 Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18
 Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18
MYNDIGHETER

Länsstyrelsen, 2021-01-22
Länsstyrelsens formella synpunkter
Riksintressen för naturvård och rörligt friluftsliv
Planhandlingen saknar ett resonemang om planens eventuella påverkan på
riksintresset för naturvård. Rönneå omfattas även av riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Detta måste framkomma i
planhandlingen och kommunen måste redogöra för hur planen tillvaratar
riksintressenas värden.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats gällande riksintressen för naturvård och
friluftsliv.
Strandskydd
Länsstyrelsen har i tidigare yttrande redogjort att kommunen inte kan upphäva
strandskyddet eftersom det är en allmän väg, vilket framgår av 4 kap 17 § planoch bygglagen och 7 kap 18 § miljöbalken. Kommunen måste därför ansöka till
Länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. Det särskilda skälet som
åberopas för upphävande av strandskyddet är pkt 5; behöver tas i anspråk för
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området. Förutom särskilt skäl ska intresset av att ta området i anspråk på det
sätt som avses med planen väga tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen
kan inte bedöma om det särskilda skälet är godtagbart utifrån nuvarande
underlag. Det framgår av planhandlingarna att det gjorts olika
lokaliseringsutredningar men planhandlingarna saknar redovisning av dessa.
Planhandlingarna saknar avvägningar och resonemang om vad detaljplanens
genomförande innebär och vilka effekter den kommer få, och viktat det i
relation mot strandskyddets syfte.
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Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats gällande andra möjliga lokaliseringar,
samt tydliggörande gällande detaljplanens påverkan på strandskyddets syfte – främst
gällande tillgänglighet till ån.
Erosion
Länsstyrelsen noterar att en fördjupad geoteknisk undersökning ska
genomföras och Länsstyrelsen förutsätter att resultatet av den arbetas in i
kommande planhandlingar.
Kommentar: En geoteknisk utredning har tagits fram och planbeskrivningen har
kompletterats med detta.
MKN-Vatten
Enligt Länsstyrelsen kan konstruktionen av bron beroende på utformning
påverka den ekologiska statusen och hydromorfologin i Rönne å. Brons
konstruktion kan behöva utredas och illustreras för särskild utformning som
säkras med stöd av planbestämmelser på plankarta.
Kommentar: Parallellt med planprocessen pågår en Arkitekttävling för den nya bron.
Planhandlingarna har kompletterats med de ramar och bestämmelser som omfattas i
tävlingen för att tydliggöra påverkan. En viktig aspekt är att den nya bron inte får lov att
byggas med nya konstruktioner i vattnet.
Kulturmiljö
”Pyttebron” är enskilt och i sitt sammanhang av högt kulturmiljövärde och av
betydande allmänt intresse i Ängelholm. Länsstyrelsen saknar resonemang och
avvägningar för planens positiva effekter i relation till den skada som orsakas
på dessa kulturmiljövärden.
Kommentar: Pyttebron bedöms inte ha ett sådant kulturmiljövärde att den bör skyddas. Att
Pyttebron har en historisk koppling till platsen är dock tydligt, men kommunen anser att en
sådan historisk koppling kan skapas även genom den nya bron eller andra utsmyckningar
längs vägens dragning.
Länsstyrelsens rådgivning
Lämplig markanvändning (2 kap. PBL)
Länsstyrelsen noterar av syftet med planen att målet är att den nya vägen ska
omfördela trafiken som idag går igenom centrum, vilket skapar möjligheter att
utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö. Det framgår även att
Kommunen har sedan tidigare utrett olika möjligheter för att bland annat
minska trafiken på gatorna i tätorten och förbättra kommunikationen till havet
och de bostadsområden som planeras väster om Rönne å. Den trafikutredning
som ligger till grund för effekterna av den nya vägdragningen är knapphändigt
beskriven i framtagen MKB med en redovisning av olika antaganden som
gjorts. Med den föreslagna detaljplanen följer det flera negativa konsekvenser
som tas upp i framtagen MKB med stor påverkan på stadsbilden och
stadsrummet. Det blir tydligt för Länsstyrelsen vilka negativa konsekvenser
som planförslaget för med sig men inte lika tydligt vilka positiva effekter som
kommer ut av den. Länsstyrelsen efterfrågar bättre viktade planhandlingar som
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motiverar planförslaget med argument och utredningar som påvisar värdet av
planförslaget.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med bedömningar på de positiva
effekterna för stadskärnan, främst gällande buller och trafik.
Artskydd
Länsstyrelsen anser att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad, och kan
inte med nuvarande handlingar med säkerhet utesluta påverkan. I
planbeskrivningen framgår att det finns skyddade arter, groddjur och
fladdermöss, inom eller i anslutning till föreslaget planområde. Länsstyrelsen
vill även erinra om betydelsen av att spridningskorridorer och passager mellan
värdefulla marker och miljöer.
Fladdermöss
Samtliga fladdermöss är skyddade genom fridlysning i 4 §
artskyddsförordningen. Enligt denna är det bland annat förbjudet att avsiktligt
döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller förstöra djurens
fortplantningsområden eller viloplatser. Utrymmet att lämna dispens från
förbuden är ytterst begränsat.
Groddjur
Groddjur är skyddade genom fridlysning i 4 eller 6 § artskyddsförordningen. I
6 § anges fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur
som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning
som framgår av bilagan:1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in
exemplar, och2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. En eventuell
dispensansökning eller ett samråd bör göras tidigt i processen eftersom utfallet
kan påverka detaljplanens utformning.
Om artskydd
Länsstyrelsen får enligt 15 § i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6 §
som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig
lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Länsstyrelsen råder kommunen att komplettera kommande planhandlingar
med tydligare redogörelse för de skyddade arternas förekomster. Samt hur
skyddade arterna berörs, vidare redogöra för hur respektive skyddad arts
miljöer och fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de kan komma att
beröras av detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka
åtgärder som planeras att vidtas för att undvika skada och klargöra i de fall
dispensprövning enligt artskyddsförordningen kommer att krävas eller
alternativt om anmälan för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska
göras.
Länsstyrelsen vill erinra om att artskyddet alltid gäller, även om en detaljplan
har vunnit laga kraft vilket bör framgå av planhandlingarna. Kan inte dispens
från artskyddet lämnas kan planen inte genomföras. I ett samråd enligt 12 kap
6 § miljöbalken får Länsstyrelsen besluta att den anmälningsskyldige ska vidta
de försiktighetsåtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador på
naturmiljön.
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Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Biotopskydd
Länsstyrelsen anser att handlingarna bör kompletteras avseende
biotopskyddsområdet med beskrivning och karta. Det saknas redovisning av
biotopskydd i framtagen MKB. Det framkommer i planhandlingar om en
eventuell ansökan om biotopskyddsdispens. Länsstyrelsen rekommenderar
därför kommunen att parallellt med detaljplaneprocessen söka dispens för de
intrång som eventuellt avses göras i de biotopskyddade miljöerna.
Kommentar: Biotopskyddsdispens ska sökas parallellt med planprocessen.
Värdefulla träd
I planbeskrivningen framgår att det finns skyddsvärda träd inom föreslaget
planområde. Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in
en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Annan Lagstiftning - Vattenverksamhet
Åtgärder och arbete som bedrivs inom vattenområde under högsta flöde som
berör Rönne å kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt
utredda avseende riksintresse för naturvård, riksintresse för rörligt friluftsliv,
erosion, MKN-vatten, strandskydd, kulturmiljö, varför planförslaget kan
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats utifrån Länsstyrelsens yttrande.
Länsstyrelsen, komplettering gällande kulturmiljö, 2021-02-03
Länsstyrelsens formella synpunkter
Riksintresse för kulturmiljövården
Området berör inte riksintresse för kulturmiljövården.
Länsstyrelsens rådgivning
Övrig kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med en
redovisning av planområdets kulturmiljövärden, kopplat till den äldre
järnvägsdragningen och Pyttebron, samt detaljplanens inverkan på dessa
värden.
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I MKB:n nämns att ”Pyttebron är inte utpekat som byggnadsminne, men har
ett visst kulturhistoriskt värde eftersom den synliggör järnvägssträckningen och
därmed en fas i Ängelholms historia.” Det framgår inte om kommunen gjort
något ställningstagande till brons värde ur ett teknikhistoriskt eller
lokalhistoriskt perspektiv och vägt in det i bedömningen.
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen prövat väckt fråga om
byggnadsminnesförklaring av Pyttebron, men avslagit den då den inte bedömts
uppfylla det höga krav på synnerligen märklighet som krävs för att den ska
kunna förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen har i samband med detta
lyft fram att det genom Plan- och bygglagen finns möjlighet att ge skydd för
byggnader utifrån lokala och regionala perspektiv. Inom detta lagrum kan även
större stadsplanesammanhang fångas upp och möjliggöra ett varsamt
omhändertagande av tidigare generationers byggnader, stads- och
landskapsmiljöer.
Kommentar: Den kulturhistoriska kopplingen till järnvägssträckningen kan fortsättningsvis
finnas på platsen genom andra åtgärder, där även den nya bron vägens dragning spelar roll i
historieberättandet.
Lantmäteriet, 2021-01-14
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING SAKNAS
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens
konsekvenser för den egna fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de
konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat
sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande
fastighetsbildning och utförande. (prop. 2009/10:170 s. 435)”
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder,
men plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett
samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens
genomförande innebär för den aktuella fastigheten.
Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en
fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelning, med
plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till
redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå.
Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en
fastighetskonsekvensbeskrivning.
På sidan 27 finns enbart ett kort sammanfattande stycke om
fastighetskonsekvenserna beskrivet. Efter närmare kontroll av plankartan har
följande upptäckts. Bilderna redovisar område som blir föremål för
fastighetsbildning. Det är även i flera fall fråga om inlösen av allmän plats, se
rubrik om ”inlösen/ersättning” nedan. Några har ni redan nämnt på sida, men
samtliga som hittats i plankartan vid granskningen redovisas med urklipp och
en liten text nedan (Yttranden innefattar bilder på fastigheter som kommer behöva
förändras).
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Kommentar: Sedan samrådet har en förprojektering genomförts och fastighetskonsekvenserna
som redovisas i detta yttrande är inte längre aktuella. Planbeskrivningen har kompletterats
gällande detta.
INLÖSEN/ERSÄTTNING
All mark som är Järnvägsändamål i äldre gällande detaljplaner blir också
föremål för inlösen då marken bedöms utgöra allmänt ändamål (kvartersmark).
Marken blir genom detta planförslag GATA och innebär att marken kan lösas
in, se nedan. Men eftersom marken till största del ägs av Ängelholms kommun
idag innebär det i praktiken inte någon förändring.
Men trots det, bör det av planbeskrivningen framgå att kommunen har
möjlighet att lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän
plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren, samt att kommunen är
skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det.
Även de ekonomiska konsekvenserna av detta bör belysas i
planbeskrivningen/fastighetskonsekvensbeskrivningen. Ersättningen för
marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om ingen
annan överenskommelse träffas.
PBL 6:13 – Kommunens rätt att lösa in mark.
PBL 14:14 – Kommunens skyldighet att lösa in mark.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med text om möjlighet för inlösen av
mark. Viktigt är dock att poängtera att planförslaget har reviderats och att det in
granskningsförslaget inte innebär intrång på någon privat fastighet.
SERVITUT/LEDNINGSRÄTT
Kommer det inom planområdet att finnas allmänna vatten/avlopps ledningar
ska det framgå dels genom plankartan i form av u-område samt i
planbeskrivningen med beskrivning om vilken typ av ledning som ska tryggas
och på vilket sätt.
Om det finns det finns befintliga servitut inom området som påverkas av
planförslaget är det viktigt att det framgår hur de påverkas och vad som är
tänkt att ske med servituten i genomförandet av detaljplanen.
PLANKARTA/GRUNDKARTA
Teckenförklaring till grundkartan saknas.
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga
detaljer i grundkartan saknas.
Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.
I grundkartan saknas vissa kvartersnamn och fastighetsbeteckningar. Det är
viktigt att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som
är berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan.
Kommentar: Teckenförklaringen till grundkartan tycks ha försvunnit i utskicket till
Lantmäteriet. Övriga samrådsutskick har fullständiga teckenförklaringar.
I granskningshandlingarna säkerställs det att fullständiga uppgifter finns med på
plankartan.
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Trafikverket, 2020-12-10
Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av en ny trafikförbindelse
för att koppla ihop Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya
Järnvägsgatan. Avsikten är att omfördela trafiken genom centrum och på så
sätt möjliggöra utveckling av stadskärnan.
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta
statliga väg är väg 1o7/1710 i tätortens östra/norra del.
Av planhandlingarna framgår inte om den nya trafikförbindelsen kommer att
påverka trafiken i tätortens yttre delar. Vid eventuellt behov av åtgärder på
vägar och/eller anslutningar till vägar med statlig väghållare, till följd av
den nu föreliggande detaljplanen, ska detta bekostas av
kommunen/exploatören.
I plankartan tillåts uppförande av bro till en brohöjd på 7,5 meter. Det är dock
inte reglerat vilken totalhöjd byggnadsverket tillåts ha. Planområdet ligger inom
hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats och inom den MSApåverkande
zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. Trafikverket
anser att även byggnadsverkets totalhöjd ska regleras för att säkerställa att
byggnader/byggnadsverk och andra föremål inte kommer i konflikt med
luftfarten eller järnvägens radio- och telekommunikationssystem.
Kommentar: Detaljplanen bedöms inte påverka det statliga vägnätet på ett sådant sätt som
kräver åtgärder.
En maximal totalhöjd på bron har lagts till i plankartan, samtidigt som en flyghinderanalys
har tagits fram för att säkerställa att konstruktionen inte kommer i konflikt med luftfarten.
Flyghinderanalysen visar att konstruktionen inte bedöms ha någon påverkan på luftfarten.
KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN

Region Skåne, 2021-01-15
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan.
Kommentar: Noterat.
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-12-03
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget.
Kommentar: Noterat.
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2021-01-15
• NSR önskar ett förtydligande i planen om vilken typ av väg det ska vara. För
att NSR:s renhållningsfordon ska få köra på vägen behöver det vara en BK1väg.
• NSR är positiva till att flytta trafikflödena från stadskärnan men vill tydliggöra
att NSR:s renhållningsfordon fortfarande behöver köra på vägarna i
stadskärnan för att fullfölja sin bortforslingsskyldighet.
• Planen skriver att gång och cykelvägar ska främjas, vilket NSR är positiva till
men det är viktigt att det finns möjlighet att renhållningsfordonen att stanna
utan att hindra trafiken.
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• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma
frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska
användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet.
Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja
planera för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av
massor. Detta gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för
området rena massor.
Kommentar: Synpunkterna är noterade.
Vänsterpartiet, 2021-01-15
I Ängelholmspaketet framhålls vikten av att bevara de gröna områdena i
stadsbilden. Pyttebroområdet är ett av de få kvarvarande sådana områden och
har dessutom ett högt naturvärde som bör bevaras och vårdas. Med anledning
av detta avstyrker Vänsterpartiet Ängelholm ett antagande av detaljplanen. Vi
baserar vår ståndpunkt på följande motiveringar:
Planbeskrivningen
Naturvärden har inte undersökts på ett tillfredställande sätt i
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det finns inte ordentliga
naturvärdesundersökningar med nödvändiga fältinventering och
dokumentation. Trots att det bevisligen finns många olika arter av fåglar,
däggdjur, groddjur insekter och växter i området, och trots att flera av dessa är
”rödlistade” drar man den, för oss tvivelaktiga slutsatsen att: ”området inte är
av betydande vikt för arternas livsmiljö eftersom liknande miljöer finns i
närheten”. Det saknas framförallt en egen, fullständig, fältinventering av
fladdermus. Detta i synnerhet då ett privat initiativ (Espen Jensen 11–12 juli
2020) visar att det finns i området minst 6 olika arter, av vilka 3 är rödlistade.
Naturvärdesinventering
Fåglar: Inventering av fåglar är begränsad till enbart observationer från
Artportalen och det finns ingen fältstudie eller kartläggning av möjliga
häckningsplatser.
Groddjur: I planbeskrivningen citeras en rapport från 2010 som konstaterade
förekomst av grodor och reproduktionslokal i området mellan bron och
båtstugorna. Man menar dock att planförslaget innebär ingen negativ påverkan
då ”kärnområdet för dessa värden är knuten till ett område norr om
planområdet”. Vår uppfattning är att rapporten inte är fullständig och behöver
uppdateras.
Däggdjur: Som vi har nämnt ovan har man inte gjort någon egen inventering
av däggdjur man har refererat till den privata fältstudien som pekar på att
området är en viktig fodersökslokal och antagligen även erbjuder boplatser för
fladdermöss. Fladdermössen är skyddade i lag och får inte störas. Därför är det
viktigt med en ny, fullständig inventering under sommarmånader. Övriga
däggdjur, liksom insekter, tar man inte hänsyn alls till i MKB
.
Ljusförereningar: I samband med vägdragning behandlas mycket flyktigt och
det finns inga analyser om huruvida detta kommer påverka nattaktiva djur,
fåglar och insekter.
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Skyddsvärda träd: Gamla träd, som har ett stort värde för den biologiska
mångfalden och det lokala klimatet, blir allt mer sällsynta i Ängelholms
stadsmiljö. I naturvärdesinventeringen har man identifierat 16 sådana, de flesta
av vilka kommer att avverkas om vägdragning genomförs. Lägg till att ett
mycket stort antal andra träd i olika storlek och ålder komma också att röjas
innebär detta samtidigt en stor förlust för såväl däggdjur, kräldjur, fåglar och
insekter.
Den branta slänten där vägen ska passera intill åkanten: Den här sträckan har
ett mycket högt värde för den biologiska mångfalden, speciellt för fåglar och
fladdermöss. Planen innebär dock att så gott som alla stora träd kommer
behöva fällas och all vegetation röjas. Någon geologisk utredning kring
stabiliteten och eventuell behöv av förstärkning har inte gjorts för denna
sträcka. Med tanke på hur Kristian II:s väg och Östergatan har fått göras om
pga rasrisk finner vi detta oroväckande.
Klimat och trafik
Syftet med Ängelholmspaketet är att minska trafiken i centrum och därför
anser vi att det är kontraproduktivt nya vägdragningar. Det är sedan länge känt
att desto mer man bygger ut ett vägnät desto mer ökar trafiken och därmed
miljöpåverkan. Man bör göra åtgärder som syftar till att minska biltrafik istället
för att leda den längs andra sträckor.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
LEDNINGSÄGARE

TeliaCompany AB, 2020-12-02
Skanova ( Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan,
och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden
även bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwgformat för att infogas på
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
Kommentar: Eventuell flytt av ledningar ska bekostas av den som initierar åtgärden.
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Öresundskraft AB, 2021-01-15
Elnät
Vi har elledningar och tomrör i bron och fram till Klippanvägen som är av stor
betydelse för elförsörjningen i och med att station Enen avvecklas.
Ledningarna i bron behöver läggas om med nytt kors av ån i närhet av
planområdet i god innan broarbetena startar. Om övriga ledningar behöver
läggas om får avgöras i vägprojekteringen.
Det kan finnas behov av tomrör för framtida ledningsförläggning och därför
vara intressant att få gjuta in rör i nya bron.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Fjärrvärmeledningar finns i Klippanvägens förlängning, i Danielslundsgatan, i
gång- och cykelbanan på den gamla banvallen och i korsningen
Havsbadsvägen- Reningsverksvägen-Spårgatan. Dessa behöver troligen läggas
om.
Kommentar: Synpunkterna är noterade och frågorna aktualiseras vid kommande
detaljprojektering.
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA

Fastighetsägare till fastighet Ring 12, 2020-12-02
Läser följande om beräknade trafikflöden:
”Beräkningar visar att trafiken på Klippanvägens förlängning blir cirka 8 000
bilar per dygn och bullerskydd kommer att sättas upp på vissa platser för att
dämpa ljudnivån.
I gengäld blir det lugnare och tryggare inne i centrum när genomfartstrafiken
minskar, och det gör att området runt Stadsparken blir trivsammare och kan
utvecklas med mer handel. Mätningar visar att trafiken på Nybron kommer att
minska med cirka 7 800 bilar per dygn. Tittar man framåt i tiden till år 2037 så
beräknas antalet bilar på Nybron bli cirka 4 600 per dygn om Klippanvägens
förlängning byggs – utan en ny väg blir det cirka 11 800 bilar per dygn.”
Jag vill vända mig mot denna beräkning på följande grund. Antalet bilar som
förväntas passera stadsparken beror ju helt på vilken trafikreglering som
kommer att gälla, när alternativet Klippanvägens förlängning finns. Jag kan
tänka mig allt från total avstängning, förbud mot genomfart, gångfartsområde,
gågata eller annan trafikbegränsande åtgärd.
Kommentar: Beräkningarna bygger på att inga andra åtgärder genomförs. Om andra
trafikbegränsade åtgärder genomförs kan trafiken genom stadskärnan minskas ytterligare.
Fastighetsägare till fastighet Kråkan 4, 2020-12-01
Hej, angående pyttebron och att koppla samman klippanvägen med
havsbadsvägen.
Innebär detta att vår vackra pyttebro försvinner? En bro vi lagt massor av
pengar på att renovera och som är oerhört vacker och trevlig. Och om jag
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kommer ihåg rätt var de en folkomröstning för några år sedan och där
majoriteten var stor att behålla bron. Vi lever som sagt i en demokrati där
sådana beslut är oerhört viktiga att respektera!
Det finns andra lösningar på att koppla samman havsbaden med stadskärnan.
Kommentar: Pyttebron kommer att ersättas med en ny bro som är lämpad för ändamålet.
Fastighetsägare till fastighet Sparven 12, 2020-12-04
Hej!
Vi vill bara säga Tack för att ni genomför 3:28, Klippanvägens förlängning.
Ibland tycker man att "all förändring är av ondo", men att möjliggöra för en
förenklad/öppnande väg ner mot Ängelholms strand och till nya villaområden
- utan att driva trafiken via kullerstensgator och city - är helt rätt enligt vår
mening. Om Pyttebron går att bevara såsom cykel/gångbro så vore det trevligt
- men, är för oss av underordnad betydelse.
Lycka till med ert projekt!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-05
Angående "Pyttebron "när ni köpte fastigheten var väl tanken att den skulle
rivas så att man kunde dra broalternativet norr om pyttebron och därmed
bevara den renoverade och omtalade bron. Har tittat vid rondellen och tycker
att det är ett mycket bättre och ger en mjukare sväng över Rönneå.
Kommentar: Fastigheten Kråkan 1 som numer ägs av kommunen är utpekad i kommunens
bevarandeprogram och har därför ett högt kulturvärde. Huset på fastigheten kommer inte att
rivas som följd av denna detaljplan. Det finns inte plats för två broar.
Privatperson, 2020-12-05
Jag tycker att planen ska genomföras så fort som möjligt. Detta är en
utveckling av Ängelholms kommun/stad och sannolikt tycker det stora flertalet
av innevånarna detta. Det är endast "bakåtsträvare" som hörs i debatten.
Kommentar: Synpunkt noterad
Fastighetsägare till Fastighet Ängelholm 2:40 2020-12-05
Ang. förlängning Klippanvägen. För att slippa trafik genom stadskärnan och
behålla Pyttebron och ÄNDÅ få en förlängning av Klippanvägen. Bygg en
vägtunnel från rondellen under Rönneå och ut. På så sätt låser man inte heller
in sig för nya projekt i framtiden. Det är en lösning man idag ser i flera andra
städer.
Kommentar: En sådan lösning bedöms vara för avancerad och kostsam.
Privatperson, 2020-12-05
Det är märkligt att väg ska byggas på vandringsstråk som nyttjas mer än den
biltrafik som belastar redan använd väg.
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Att bryta mot genomförd folkomröstning är bortom alla demokratiska
grundprinciper.
Skamligt!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-05
Ställer mig i den starkaste mån emot planerna på att riva pyttebron och den
planerade förlängningen av Klippanvägen. Det är fullkomlig idioti att rasera en
för Ängelholm ikonisk bro med den historiska anknytning den har med sig
som dessutom är en av de vackraste platserna i staden. Att det fortgår trots att
invånarna gång på gång motsatt sig visar på en fruktansvärt bristande
verklighetsförankring.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-06
Nu planerar ni inför att ta bort ett av stadens fina naturnära promenadstråk
och grönområde, och göra ytterligare en väg. I dessa tider är det väl av största
vikt att kunna njuta av naturen för välmående - naturen utan ytterligare
miljöförstörande bilar. Det går även emot folkets synpunkt som innebar att
majoriteten inte ville att detta skulle falla in. Hur är det möjligt att det ändå blir
av?
Nog att jag är för förändring och utveckling av staden, men detta är inte rätt
tillvägagångssätt. Jag hoppas verkligen att ni förstår och har tänkt igenom den
påverkan detta beslut får för Ängelholms invånare, och hur infekterad tilliten
till er troligen kommer att vara framöver.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-06
I folkomröstningen 2011 sa ängelholmarna nej till Pytteleden.
I valet 2014 sa ängelholmarna nej till Pytteleden.
I valet 2018 sa ängelholmarna nej till Pytteleden.
Ni sitter inte på era poster för er egen skull. Eftersom ängelholmarna
uppenbarligen inte vill ha Pytteleden borde ni planera utifrån det. Pytteleden
behövs inte. Om vi ska kunna rädda klimatet måste biltrafiken minska och det
uppväger den trafikökning som utbyggnaden av stationsområdet ger. Skulle vi
trots det ha problem med trafiken när klimatfrågan är löst kan vi fundera
vidare på nya vägar då.
Ni har möjlighet att både lyssna på ängelholmarna och göra en insats för
klimatet och därmed våra barns framtid. Varför gör ni inte det?
Jag må ha flyttat tillfälligt ifrån Ängelholm men det är inte en anledning att inte
fortsätta värna om naturen där hemma. Med allt som pågår runt om i världen,
dagliga rapporter om den klimatkris vi befinner oss i - så väljer ni att riva den
lunga till skog vi har mitt i Ängelholms centrum? Det i sig är anledning nog.
Att ni dessutom går emot demokratiska processer, att Ängelholmarna har
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sagt nej TRE gånger, men ändå inte LYSSNAR. Eller förstår.
Ta detta på allvar.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-06
Det är många aspekter jag reagerar för ang pytteleden,
främst den fullständiga disrespekten för ängelholmsbornas åsikter i frågan. Att
pyttebroområdet är högt värderat av så många måste respekteras! Sen är
det miljökonsekvenserna, en trafikled över pytteleden är förfulande och
medför buller o avgaser i denna tysta idyll. Bullerplank o tung trafik mitt i
bebyggelsen dessutom, det är ju rena vansinnet. Ni har inte ens inventerat
djurlivet ordentligt. Där finns faktiskt fladdermöss bla som bor i de gamla
träden. Det finns ingen känsla varken för miljön, invånarna och estetiken i det
här beslutet, dra tillbaka det omgående!
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Privatperson, 2020-12-09
Apropå detaljplanen angående Klippan vägens förlängning. Efter att ha läst
valda delar av detaljplanen noterar jag att den bifogade bullerutredningen har
begränsats till en radie på 135 m från vägkanten av den nya delen av vägen,
som med all rätt fokuserar på de nära boendes situation. Det innebär dock att
andra viktiga områden lämnas utanför såsom gång och cykelvägen längs Rönne
å från golfbanan i riktning mot Tullakrok och vidare norrut inte ingår i
bullerutredningen. Längs denna sträcka som utnyttjas från tidig morgon till sen
kväll rör sig stora skaror fotgängare och cyklister och det finns rastplatser med
bänkar bord och grillmöjligheter som används flitigt. På grund av
begränsningen finns inga uppgifter om hur stor påverkan det blir här av
trafikbuller. Sannolikt understiger nivån de gränsvärden som gäller för
bostäder, men det saknar egentligen betydelse. Det finns ingen anledning att
dölja att det hela tiden kommer att bli bakgrundsstörningar från en buller kuliss
oavsett den faktiska bullernivån, som helt kommer att förstöra känslan och
upplevelsen av att vistas i en omtyckt parkmiljö. Det kommer att göra detta
värdefulla rekreationsområde mindre uppskattat av framför allt för
många äldre Ängelholmare som dagligen vistas i denna unika centrumnära
lunga. Eftersom trafiksituationen/flödet i Ängelholm inte står och faller med
förlängningen av Klippan vägen borde även i detta sammanhang
försiktighetsprincipen gå före tekniskt satta riktvärden för buller.
Mitt förslag är att behålla rådande ”status quo” situation. Trafiken fungerar ju
hyggligt som den gör. Det spelar mindre roll om det uppkommer en och annan
trafikstockning.
Lugnare trafik bidrar också till högre trafiksäkerhet.
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Kommentar: Att bullret kommer påverka området vid Tullakrok och Hembygdsparken
framgår i planhandlingarna, främst i Miljökonsekvensbeskrivning. Nivåerna bedöms dock
ligga under gällande riktvärden.
Privatperson, 2020-12-09
Det är enligt Planbeskrivningen både positiva och negativa effekter av
Klippanvägens förlängning.
Det som framhålls är att det ska minska trafiken vid Statsparken. Detta
argument är det enda som jag kan se som positivt i övrigt är det förvånansvärt
att förslaget ens har kommit så långt som nu med allt negativ det medför.
Sammanfattning Stadskärnan = fram till Bruksgatan… Ängelholms centrum är
betydligt större idag och det lär ju naturligtvis växa ännu mer – det där med
gammal och nytt som Robin H framhåller som argument – ja det gamla
Ängelholms slutade mer eller mindre vid Pyttebron men i dagsläget är
citykärnan betydligt större än så! Så i stället för att tänka gammalt behöver vi
tänka nytt och låta staden växa och då behöver vi se till att den kan det och för
att värna om människorna se till att behålla lugnet och stillheten nära
stadskärna och få bort större vägar. När vi nu har en otrolig möjlighet att skapa
något nytt bör vi tänka större och vara mycket kloka. Omfördelningen av
trafiken bör ske brett och med ett större perspektiv! Vi kan redan idag ta bort
tung trafik från centrum genom att alla lastbilar och tung trafik dirigeras om via
Landshövdingevägen in till ICA, COOP, byggplatser osv för att slippa att ha
dem mitt i centrum. Det är upp till Kommunen att leda tung trafik i rätt
riktning! Den begräsningen finns i många stora städer sedan länge och ofta
med begränsade tider.
Svaret på centrum ligger inte i att bygga en ny stor väg.
Hur gör vi då för att avlasta Landshövdingevägen och Klippanvägen?
Ängelholm har ett behov att på att det finns fler möjliga vägar till Ängelholms
centrum och till Nya Stationsområdet.
Att Nya Stationsområdet expanderar öppnar upp för två mycket bra lösningar.
1. Sibirienvägen/Banskolevägen mellan S Utmarken till rondellen i Havsbaden
är en ypperlig lösning. (Se bifogad karta)
Pendlarna som bor i Havsbaden kommer via Sibirienvägen ut på
Kungsgårdsleden, utan att beröra stadskärnan och avlastar därmed
Landshövdingevägen och Havsbadsvägen.
Inverkan på naturen finns naturligtvis men här är det betydligt färre människor
och INGA bostäder som blir berörda av en bräddning av vägen! I området röjs
det redan för att göra plats för dubbelspår. INGA träd som kan klassas som
skyddsvärda finns i området!
2. Skåne Marina Bron, för att ytterligare avlasta centrum föreslår jag att en ny
bro byggs för biltrafik vid Skåne Marinan. Även i detta förslag är det nästan
obefintliga inverkan på miljön och INGA bostäder berörs. Pendlarna kommer
också med lätthet ut mot Bjäre och flyget!
Ytterligare fördelar
Parkeringsplatsen som finns vid Banmuseet bör byggas ut, för att uppmuntra
personer att ställa bilden där och därifrån gå till stadskärnan eller till Nya
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Stationsområdet för att ta tåg eller buss. Här kan man expandera området
positivt med en stor central lekplats och ett stort utegym. I detta område skulle
också med fördel kunna byggas en central förskola/skola. Ängelholm öppnar
upp skogen, den blir lättillgänglig och en del av stadsbilden utan att större
inverkan på skogen behövs!
Växthustomten. Om inte förlängningen av Klippanvägen byggs finns det
absolut inga hinder för ett större bostadshus. Detta är en investering för
Kommunen som förhoppningsvis skapar fler nöjda Ängelholmare än vad ett
vägbygge skulle skapa. Om man vill finns det också här en möjlighet att placera
en central förskola/skola.
Kallbadhus/Klitterhus
Ett ypperligt sätt att via en ny bro från Skåne Marina området få tillgång till ett
Kallbadhus och havet, men också möjligheten att i området få fler
affärsrörelser och restauranger eftersom det blir ett mer synligt område.
Möjligheten att skapa ännu större möjligheter, så som t ex hotell, mer plats för
husbilskamping, bidrar till ett mer levande hamnområde.
Lokaltrafik
Vi får en ringled runt staden där enkelheten att ta sig med lokalbuss till Nya
Stationsområdet ökar markant.
Gång och cykeltrafik
I dagsläget är Pyttebron en gång och cykelvägen i ett helt bilfritt område, det
utgör en stor säkerhet för invånarna inte minst för föräldrar som har sina barn
och ungdomar cyklandes i området. (se nedan)
Barn och ungdomar
Klippanvägens förlängning skulle enligt liggande plan ge stora negativa
konsekvenser för barn och ungdomar. Trafiken skulle dessutom öka, vilket gör
riskerna ännu större. Området har många stora föreningar dit barn och
ungdomar dagligen tar sig till framför allt med cykel. FBC (innebandyn), Friskis
och Svettis, Dansfabriken, Tennishallen, Roddklubben, ljusslingan och vägen
till havet.
Miljö
Rekreationsområdet blir kvar för kommunens invånare och man öppnar upp
nya möjligheter i Marinaområdet och Banskoleområdet. Den Nya
Stationsområdet kan byggas ut och öppnas upp på ett trevligt sätt även mot
skogen och dessutom görs området attraktivt.
Inga befintliga bostäder blir berörda av förslaget.
Inga byggnader eller broar behöver flyttas.
Inga rekreationsområden behöver förstöras och inga stora viktiga träd behöver
röjas.
Vi kommer att få en miljöpåverkan och skogen kommer att tas i något mer
större anspråk men vinster av ökad säkerhet, minskat trafikbuller och säkrare
vägar för våra barn och ungdomar kommer att skapas.
Socialt
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Stadsparken blir en mer fridfull del av staden. Pyttebron och dess
rekreationsområde - mitt i stan – blir unikt och här kan skapas ytterligare
möjligheter som försvinner om en stor väg får ta plats.
Havsbadsvägen skulle kunna ges en allé men stora träd för att minska buller
och minska hettan som är hög varma dagar, skapa ett nytt vackert
promenadstråk med parkbänkar och växter.
Allt detta får vi om vi satsar på det Nya Stationsområdets baksida och öppnar
upp Ängelholm från både från Norr och söder OCH det bästa av allt vi får det
bara BÄTTRE!
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2020-12-09
Jag anser att detta förslag ska genomföras. Ett bra sätt att få bort bilar från
centrum. Innebär att man inte behöver köra omvägar - t.ex. via Varvsvägenvilket ju innebär mer utsläpp.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Rödhaken 2, 2020-12-12
Pytteleden
Om ni vill flytta ett trafikproblem från Ängelholm centrum löser ni inte
problemet att flytta trafiken 2 kvarter. Då kvarstår problemet i centrum!
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att minska trafiken i stadskärnan, främst på
Nybron och runt Stadsparken. Utredningar som har tagits fram under planprocessen visar
att ett genomförande av detaljplanen minskar trafiken på dessa gator, samt möjliggör andra
insatser för att ytterligare minska trafikflöden. Resultaten av utredningarna finns redovisat i
planbeskrivningen och utredningarna finns tillgängliga i sin helhet.
Privatperson, 2020-12-12
Jag tycker det är fel att bygga en bilväg genom ett av Ängelholms vackraste
strövområden, Pytteleden. Staden behöver lungor av grönområden som renar
vår luft, inte mer bilvägar in i centrum, som bidrar till ännu smutsigare miljö.
De flesta städer bygger ringvägar runt innerstaden istället och det går säkert att
göra även i Ängelholm.
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Snälla, tänk efter en gång till innan det är för sent!
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.:
Privatperson 2020-12-13
Hej, hela det här projektet är helt vansinnigt! Ni förstör allt som är fint med
Ängelholm. Massor med människor uppskattar en promenad efter ån, över
Pyttebron och vidare ner till Roddklubben och elljusspåret eller ner till havet.
Hela Ängelholms själ försvinner för att ni ska göra en väg och en bro. Jag blir
förbannad när jag tänker på det. Vi har haft en folkomröstning, resultatet blev
ett nej till väg och biltrafik. Följ det resultatet. Eller våga ha så mycket mod i er
att ni ordnar en ny folkomröstning. Ta ert förnuft till fånga och låt oss som bor
här, inte ni som bestämmer, avgöra om vi vill förstöra Ängelholm eller inte.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15
Det är en fullkomlig katastrof att förstöra ett så pittoreskt och fint område som
dessutom inte går att återställa till sitt ursprung någonsin. Biltrafiken kommer
givetvis att öka i innerstaden om man bygger fler vägar. Demokratisk röstning
är gjord som blev ett rungande nej till denna hatade väg och detta skall givetvis
följas av de styrande politikerna. Ytterligare och bättre alternativ till denna
bilväg måste lyftas fram.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15
Jag känner inget förtroende över huvud taget för våra politiker här i
Ängelholm. Känns meningslöst att försöka göra sin röst hörd mot detta
vansinniga förslag men måste kämpa in i det sista.
Trots folkomröstning som fick nej sidan att vinna och ett val som röstade fram
socialdemokraterna som var mot denna trafiklösning så står vi nu inför
fullbordat faktum att beslut har tagits att bygga en stor och bred bilväg genom
ett fint naturområde.
Dessutom renoverades Pyttebron för en avsevärd summa som nu inte är till
någon nytta då den skall rivas. Jag upplever att det gått prestige i hela frågan,
man måste helt enkelt få rätt för att inte tappa ansiktet. Fler bilvägar ger mer
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trafik, det säger sig självt. Tänk om och gör rätt - lyssna på Ängelholms
befolkning – bygg inte Pytteleden.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-16
Ängelholm 3:136. Tycker den nya vägen går tråkigt nära våra kolonier. Och
såga ner den lilla skogen där? Går det inte ha kvar Industrigatan som den är?
Leda nya korsningen förbi posten till Industrigatan?
Kommentar: Denna detaljplan hanterar inte frågan gällande Industrigatan och
Järnvägsgatan.
Privatperson, 2020-12-17
För att balansera alla tänkbara motiv mot Pytteleden, ger jag ett positivt
yttrande. Pytteleden har dominerat lokalpolitiken nu i många decennier! Allt
för många. Fullfölj beslutet att genomföra planen, så att andra viktigare frågor
får utrymme! Leden är den enda och riktiga lösningen för att lösa trafikfrågan i
en växande stad nu och lång tid framöver, så som samhället ser ut.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Preem AB, 2020-12-18
Preem vill i egenskap av fastighetsägare inkomma med följande synpunkt.
Då Preem bedriver en lönsam drivmedelsförsäljning på fastigheten Tofsmesen
9, med adress Östergatan 56, Ängelholms kommun, vill vi försäkra oss om att
det tas hänsyn till vår verksamhet och de skyddsavstånd som gäller för vår
verksamhet. Då vi hanterar brandfarliga varor gäller särskilda skyddsavstånd
som måste respekteras, både under och efter genomförandetiden.
Preem vill framföra att de in- och utfarter som idag brukas kommer att
behövas även framöver, så Preem önskar att dessa förblir oförändrade.
Preem är generellt positiv till kommunens förslag på förändringsplaner och har
i övrigt inga synpunkter på den föreslagna ändringen.
Kommentar: Befintlig in- och utfart till Preem bedöms kunna vara på sin befintliga plats.
Privatperson, 2020-12-18
Har frågan om att skilja biltrafik från gång- och cykeltrafik (GC) - genom att
utföra en ny GC bro mellan Reningsverksvägen i närheten av Roddklubben
och Hembygdsparken med anslutning via Thorlundsgatan alternativt Vallgatan
– varit aktuell?
Den rofyllda och positiva miljö, som vi som går och cyklar upplever, skulle bli
kvar och till och med ännu bättre skiljt från bilavgaser och bilbuller! Udden av
folkomröstningens nej sägare skulle sargas och kanske försvinna! Den nya bron
för biltrafik skulle kunna förenklas och inte behöva samma utrymme -liksom
hela förbifarten!
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Men det kräver att den nya GC bron byggs i god tid före den nya bron för
biltrafik! Ängelholmarna är långsinta och envisa och behöver känna att GC
bron blir en bra ersättare för GCPyttebron! Mina synpunkter på detta kan även
läsas i "min mening" i NST 2020-10-14 "Pytteleden både flyttar och löser
problemet"
Kommentar: Någon ny GC-bro planeras inte inom ramen av denna detaljplan. En ny bro
kommer att uppföras för att ersätta Pyttebron, även denna bro kommer att möjliggöra gångoch cykeltrafik. Inom ramen för Ängelholmspaketet planeras det dock en ny GC-bro över
Rönneå mellan Haradal och Nybroskogen.
Privatperson, 2020-12-19
Vi tycker det är helt fel man flyttar ju bara problemen med biltrafiken några
100 meter o forfarande finns det bara en förbindelse med havsbaden via
järnvägsviadukten. En olycka i viadukten!! Vad händer om en brand inträffar i
havsbaden eller en ambulans behövs på stranden jo den har inte en chans o
komma fram för det är stopp i viadukten. Gör om o gör rätt.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-20
Jag vill lämna synpunkter kring förlängningen av klippanvägen. Jag förstår ert
syfte med att minska trafiken inne i stan men jag tror att det behövs en bro
mycket tidigare. Redan vid Luntertun bredvid den lilla hamnen hade en bro
över till reningsverket gjort större nytta då trafiken inne i stan avleds mycket
tidigare. Sammankoppla sedan vägen med Hemvägen så får de boende mer
valmöjlighet att planera sina resor. Till de som vill besöka havet får också fler
valmöjligheter.
Många som bor i Havsbaden går bl.a på skolan i Skälderviken. Då slipper de
köra genom hela staden för att ta sig ut dit. Nu när området Errarps ängar
växer behövs det fler valmöjligheter att ta sig ut mot Havsbaden och havet,
med hjälp av en bro precis nedanför backen, blir resan till havet ännu kortare
och mer lättillgängligt. En del skog kommer tyvärr att försvinna men jag tror
att slingorna kring reningsverket kommer användas mer när det finns fler vägar
till området. Även till de som brukar ta sig till området för fiske har nu en bro
de kan köra/cykla/gå över.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
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Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson 2020-12-21
Gamla växthustomten bör bli en grön park för lek och avslappnat familjeliv.
Namnförslag Brunnsparken till minne av den livliga brunnsverksamheten på
andra sidan ån som en gång lockade många till Ängelholm.
Kommentar: Växthustomten kommer att göras om till en grön park.
Privatperson, 2020-12-22
För det första tycker jag inte att man löser trafikproblemet i "centrum" genom
att flytta "problemet" två kvarter norrut. Dessutom gör man stora ingrepp,
som inte går att återställa i området runt idrottshallen och gamla båtplatsen.
Hur har ni tänkt att trafiken norrifrån (t.ex. från Barkåkra, Skälderviken och
Vejby) ska köra till Pyttebron? Ska trafiken därifrån ledas ned via
Margretetorpsvägen, Kristian II:s väg ned på Klippanvägen? Den passerar då
Rebbelberga och Kungsgårds-skolan, detta kan väl inte vara lämpligt, då
morgontrafiken ofta sammanfaller med starten för skolan.
Bygg en bro vid Varvsvägen och få bort "trafikproblemet" i centrum.
Förslag till förbättring vid korsningen
Storgatan/Nybrogatan/Skolgatan.
1 Förbjud vänstersväng för trafik norrifrån på Storgatan (detta har funnits
tidigare)
2 Ta bort övergångstället på Nybrogatan väster om Storgatan.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Granen 5, 2020-12-27
Den mertrafik som Ängelholm genererar bör absolut anslutas med varvsleden för boende & turister - inte ytterligare en väg nära hyresfastigheter och villor
med den så kallade Pytteleden. Det är inte främst Klippanvägen bilisterna vill
åt för att komma ut och in från stan utan E6:an och E4:an. Det är föråldrat
tänk att leda trafiken genom tätbebyggelse istället för runtom!
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Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2020-12-27
Jag har nu tagit del av detaljplanen. Och jag är starkt emot det. Andra städer
bygger en ringled runtom. Men inte i Ängelholm. Hur ska man kunna anlägga
en park på växthustomten med buller utanför. Då blir det som vid stadsparken.
Hus kommer att rivas. Träden går inte att ersätta. Bilarna måste ju ändå
komma in till Ica affären. Själv bor jag på wigralområdet. Jag som många andra
går och cyklar ofta på pytteleden. Och hur kan man ens komma på tanken att
riva en kultur bro. Ni skyller på allt möjligt. När ni t o m går emot folks vilja.
Jag som många andra vill inte ha en trafikled där.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-28
Jag tycker det vore väldigt olämpligt att fördärva Pyttebron och dra in trafik i
detta natursköna område.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-28
Eftersom mängder av grönområden blir förstörda när Pyttebron rivs och
Klippanvägen förlängs (kanske man kan flytta jvgsstationen i höjd med
"Fyndet"/Friskis&Svettis för att förkorta sträckan) kan gamla Parkskolan rivas
och samtidigt göra Stadsparken större och mer "användbar" eftersom det
tydligen kan bli lugnare runt parken. Trist att Pyttebron ska rivas. Hoppas att
bilvägen ändå inte blir för bred och snabb och att det blir rejäla cykelbanor.
Tänk om man kunde bygga en högre bro över hela stan istället för att riva en
massa....
Kommentar: Parkskolan kommer inte att rivas. Det pågår ett parallellt arbete att utveckla
gamla Parkskolan till bostäder och centrumverksamhet. Den nya bilvägen för Klippanvägens
förlängning kommer ha en körbana på 6.5 meter, samt gång- och cykelväg på minst 3.5
meter. Exakt utformning finns redovisat i planbeskrivningen.
Privatperson, 2020-12-29
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Vägen kommer att påverka Tullakrok. Tullakrok är idag en fin oas för många
av oss men med denna genomfartsled så blir det inte så längre. Snälla, tänk om
o gör rätt.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-29
Med förfäran förstår jag att kommunen jobbar vidare på vägprojektet
Pytteleden. Som ni vet finns det väldigt många problem med detta projekt och
hänsyn måste tas till de synpunkter som har tagits upp inklusive natur som
förstörs, en bilfri och säker cykelväg som försvinner, kulturmiljöer som
förstörs och bullerproblem. Pyttebroområdet är fantastisk viktigt för väldigt
många i Ängelholm och det verkar som om kommunen inte lyssnar på
medborgarnas åsikter alls i det här fallet. Gör om och gör rätt!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2020-12-29
Jag motsätter mig byggadet av en bilväg genom "Pyttebroområdet". Jag anser
att vi behöver bygga en "ringväg/-led via exempelvis Varvsvägen som knyter
an till vägen bakom Banskolan för att sedermera knyta an till ytterleden. I
framtiden kommer inte en stor bilväg som klyver rakt genom stan behövas. Vi
behöver en smart matarväg som tar oss snabbt runt centrum så att man sedan
kan vika av in mot den del av staden man har ärende till. Ni agerar omodernt
och utan en tanke på miljö och klimat. Jag ber er tänka om innan det är
försent!
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Tallen 1, 2020-12-30
Min önskan är att utöver byte av fönster och dörr på min fasad
att det sätts upp ett bullerplank. Anledningen till detta är att min avsikt är att
även använda den del av tomten som vetter mot den blivande rondellen som
uteplats, en uteplats i samband med min dörr på husets gavel. Denna del av
trädgården skall enligt bullermätningarna ha för hög bullernivå och min
bedömning är att bullret kommer att påverka min utemiljö på den sidan
väsentligt. Sen läser jag att kommunen önskar ta en bit av min tomt till
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rondellen. Jag önskar få veta hur det kommer att se ut genom ett platsbesök
från någon ur kommunens personal innan jag kan ta ställning till hur det
kommer att påverka mitt boende.
Kommentar: Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån en genomförs förprojektering.
Förprojekteringen visar att det inte kommer krävas några intrång på privata fastigheter.
Frågan gällande uppförande av bullerplank avgörs i samband med byggnation.
Privatperson, 2020-12-30
Jag fattar inte vad politikerna o planläggare håller på med, köpta väl?
Varför är ni inte med i tiden, vi lever på 2020 talet och det ni håller på med är
1970-talet?! Samhället har faktiskt utvecklats sedan dess och då bygger andra
städer fler ytterleder och förtätnar inte stans kärna med fler bilvägar o förstör
vårt fina promenadområde o vår lilla mysiga hamn med biltrafik. Dessutom
anlägga ett grönområde/park (jag är inte emot detta) med närmsta granne med
en bilväg, tänker ni då över huvudtaget?
Den lilla fina parken med alla rodedenron är sagolik vad händer med den?
Kommentar: Daniellundsparken kommer att förändras och bli mindre. Parken kommer att
domineras av den nya vägen. Detta finns redovisat i planhandlingarna, främst
Miljökonsekvensbeskrivningen.
Privatperson 2021-01-01
Hej,
Det gäller planen på att förlänga Klippanvägen här i Ängelholm genom det
unika grönområde rund Pyttebron. Jag tycker ni borde betrakta området som
tillgång som det är med bitvis orörd natur, underbar promenad stråk fin
cykelväg till havet... Ta vara på det, ställ ut ännu fler bänkar, bygg fler
sportaktiviteter där och låt det vara signum för Ängelholm i stället för att
förstöra det med en bilväg!
Jag bor i närheten och jag vet hur mycket omtykt och behövt området är.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-02
Äntligen får vi en bra anslutning till Havsbaden. Hoppas det blir genomfört så
snart som möjligt.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Boende Näktergalen 17, 2021-01-02
Buller:
Naturvårdsverkets rekommendationer för max bullernivå i rekreationsområde
för tätort kommer att överskridas på Rönne Ås östra sida vid å-prommenaden
från Rönnevik till Tullakrok med angrändsande områden som t.ex delar av
fastigheter vid Danielslundsgatan samt minigolfbanan. Detaljplanen får stora
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv i detta område och detta
speciellt eftersom vegetation kommer att fällas där ny väg kommer att gå nära
ån.
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Varför skall inte fastigheten Kråkan 1 (Danielslundsvillan) bullerskyddas,
Varken plank eller fasadnära åtgärder föreslås (se bilaga 10 i Bullerutredning).
Är det så att även detta bygnadsverk skall flyttas alt. rivas liksom befinlig bro?
Kommentar: Detaljplanens påverkan på rekreation finns redovisat i planbeskrivningen och
Miljökonsekvensbeskrivningen. Naturvårdsverkets rekomendationer bedöms kunna hållas
inom Hembyggsparken.
Fastigheten Kråkan 1 är utpekad i kommunens bevarandeprogram och kommer inte att
rivas till följd av denna detaljplan. Anledningen till att den inte omfattas av
bullerskyddsåtgärderna är att kommunen ser en möjlighet att använda byggnaden till andra
ändamål än bostäder.
Cykeltrafik:
I det s.k. Ängelholmspaketet påstås att cykeltrafiken är en mycket viktig del i
det totala projektet. Då anser jag att det är fattigt, att cykelbana endast skall
anläggas på en sida av den nya leden. Detta skapar en stor trafikfara, att
cyklister skall mötas på samma cykelbana. Speciellt i tider då denna trafik
ökar,intensifieras och blir snabbare, t.ex med elekrifiering av
cyklar och scotrar. Dessutom strider planen mot barnkonventionen och
barnperspektivet, genom att skolbarn skall på väg till skola eller närliggande
sporthallar, flera gånger behöva korsa en trafikerad led samt behöva cykla på
en otrygg cykelbana.. Utformningen av leden visar på att biltrafiken är
viktigare än cykel och gångtrafik.
Kommentar: Efter samrådet har planhandlingarna reviderats gällande gång- och cykelvägen.
I förslaget som nu går ut på granskning möjliggörs gång- och cykelvägar på båda sidorna,
fram till idrottshallen. Detta för att skapa bättre kopplingar, samt möjliggör säkra
övergångar till den norra sidan.
Gång- och cykelvägen på den norra sidan kommer att vara 3.5 meter bred, vilket bedöms
tillräckligt för att upplevas som trygg och säker.
Dagvatten:
Dagvatten från nyanlagd gata bör ej överhuvud taget ledas ut i Rönne Å.
Allt skall regleras i en detaljplan: Den nya bron bör ingå i detljplanen. Allt skall
regleras i ett sammanhang i en deljplan. Hur dennya bron skall gestaltas och
utformas är inte nödvändigt. Men brofästen, fundament, tillåtna markarbeten
o.dyl. skall ingå i en detaljplan.
Kommentar: Dagvatten leds först ner i i dagvattenbrunnar längs kantstöden. Därefter via
ledningar vidare till möjligt magasin öster om anslutningen till Reningsverksvägen. Om det
krävs fördröjning och rening längs sträckan innan vattnet rinner ut i Rönne å är det möjligt
att lägga fördröjningskasetter under gång- och cykelvägen.
Planhandlingarna har kompletterats med mer information gällande den nya bron, med
utgångspunkt från den pågående arkitekttävlingen.
Privatperson, 2021-01-02
Bättre tillgång till stationen för pendlare, och till stranden för oss som inte bor
centralt i Ängelholm. Mycket bättre trafiksituation på Storgatan, Skolgatan och
Östergatan.
Kommentar: Synpunkt noterad.
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Privatperson, 2021-01-03
Politiker, tänk om! Det är så många Ängelholmare som besöker pyttebron med
omnejd. Det är förfärligt att ni tänker förstöra detta område. Gör en
folkomröstning och tala om innan vad som gäller. Ändra inte på regler så att de
passar era syften!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-03
Bygg Pytteleden i Klippanvägens förlängning, men behåll Pyttebron där den
ligger.
Bygget av en ny innerled som förbinder de östra och västra delarna i centrala
Ängelholm behöver få en lösning. Det är inte hållbart att ha kvar denna
innerled längst med Stadsparken. Det bästa alternativet är då att genomföra
Klippanvägens förlängning, men lägg bilvägen parallellt längst med befintlig
Pyttebro och låt Pyttebron förbli en gång- och cykelbro. Detta alternativ
behöver få en djupare och grundligare utredning, för det möjliggör en säkrare
trafiklösning för oskyddade trafikanter och möjlighet att behålla Pyttebron som
bara för några år sedan genomgick en grundlig renovering för att kunna
användas i många år framöver.
Den nya bilbrons bredd behöver inte vara mer än 6,5 meter – samma bredd
som det är på körbanan på Tegelbruksbron vid kommunhuset. Då får
vägbanan plats mellan Pyttebron och det nya pumphuset. Gång- och
cykelvägen från Pyttebron kan fortsätta ut över det gamla brofästet som finns
kvar från järnvägsbron över Storgatan och fortsätta på en ny gång- och
cykelbro över Storgatan. Då får vi en gång- och cykelväg från rondellen vid
Östergatan hela vägen över Rönneå till Garvaregatan helt fri från biltrafik och
på köpet får de fastigheter som ligger söder om denna cykelväg lite mer
avstånd till nya innerleden, bl a det nya flerfamiljshuset som ska uppföras
ovanpå parkeringsgaraget.
För att genomföra detta så behöver den vita villan som kommunen äger vid
brofästet rivas, men det får vägas mot att befintlig Pyttebro då behålls. På
köpet får Ängelholms centrum äntligen en säker gång- och cykelväg över
Rönneå som är helt fri från biltrafik och den nyrenoverade Pyttebron kan
fortsatt användas som gång- och cykelbro.
Med denna lösning så borde det vara lättare att få till en trafiklösning som
dockar ihop Storgatan, nya innerleden och Danielslundsgatan. Bygg en rondell
vid Storgatan och en delvis enkelriktad korsning där Danielslundsgatan möter
nya innerleden. Trafiklösningen bör göras så att genomfartstrafik i området
naturligt styrs till Klippanvägen eller Östergatan. Vissa vägval bör enkelriktas
för att uppnå detta.
På västra sidan om Rönneå finns det flera alternativa sätt att lösa en
förlängning av en separerad gång- och cykelväg ut mot havet. Antingen
anlägger man en ny gång- och cykelväg längs med den nya innerleden närmast
befintliga fastigheter eller så kan delar av Garvaregatan och Idrottsgatan göras
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om till cykelväg. Då går det att få till en gång- och cykelväg som är separerad
från biltrafik från Östergatan ända ut till havet. Ge detta alternativ en mer
grundlig utredning än det har fått så här långt i processen. Jag tror det är många
Ängelholmare som kan tänka sig att riva den vita villan för att åstadkomma en
trafiksäker lösning i Klippanvägens förlängning även för oskyddade trafikanter.
Kommentar: Det är inte aktuellt att riva den vita villan som står på fastigheten Kråkan 1.
Det är inte möjligt att anlägga två broar på platsen.
Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-01-04
Jag motsätter mig helt och fullt byggnationen av Pyttebrovägen. Då ingreppet
av miljö och natur är för stort i förhållande till nyttan.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-05
Det är beklagligt att ni inte kan/vill inse hur smart det vore att bygga en bro i
Varvsvägens förlängning. Då kunde Pyttebron vara kvar. Detta natursköna
område som är så lättillgängligt från centrum utan bil. Även den lilla parken vid
vattenhästen är mycket välbesökt. Ni skulle spara flera miljoner kronor och
slippa en massa bekymmer. Dessutom har ni beslutat om en gång- och
cykelbro vid Violgatan. Istället kan man flytta denna några hundra meter och
bygga den tillsammans med Vavsvägsbron. Ni måste ju även ta i beaktande att
staden är och kommer inom kort att se annorlunda ut än när Pytteleden
började planeras för många år sedan. Jag tänker på den stora nybyggnationen
på Errarps ängar vars befolkning hade haft stor nytta av en bro vid Varvsvägen
för att komma till staden, stationen, lasarettet, badhuset, stranden m.m. Så även
för boende i Luntertun, Pomona, Skälderviken m.fl. Backahills närstående
bygge på parkeringstomten vid Storgatan blir säkert inte så attraktivt med en
trafikled alldeles inpå knuten.
Så snälla: Tänk ett varv till och inse att detta är det enda rätta!! Det är inte fel
att ändra sig! Dessutom verkar ni ha stora planer för Stadsparken med
uteserveringar, promenader m.m. Jag förstår verkligen inte hur ni får ihop
detta. Förstör inte denna lilla oas.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Alen 3, 2020-01-05
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Vi protesterar mot förslaget och detta är våra initiala synpunkter:
● Förslaget medför stora negativa konsekvenser för stadsbilden:
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms trafikleden inom planområde
medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden. I
miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Värden för
stadsbilden försvinner när Pyttebron, som idag är ett landmärke i Ängelholm,
byts mot en ny bro som blir mer än dubbelt så bred än den bro som finns där
idag. Det kommer att behöva fällas träd utmed delen mellan Pyttebron och
Reningsverksvägen och delar av båthusområdet kommer att behöva flyttas elle
rivas eftersom det hamnar inom vägområdet”.
Kommentar: Efter samrådet har planhandlingarna reviderats och det är inte längre aktuellt
att riva eller flytta båthusen.
● Förslaget leder till trafikbuller i rekreationsområden:
I miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Genom
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den
oskyddade trafikantens uppmärksamhet. Bullernivåerna ökar även på den norra
sidan av Rönne å där Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål i regionen”.
Även Tullakrok, elljusslingan och kanotklubben lär drabbas av trafikbuller på
ett oönskat vis. I miljökonsekvensbeskrivningen står det: ”Även om
tillgängligheten till rekreationsmöjligheterna fortsatt komma att vara hög,
bedöms den nya vägen medföra en barriäreffekt eftersom passager över vägen
sannolikt endast kan ske på vissa utpekade platser. Den nya vägen medför att
upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området försämras av trafik
och trafikbuller” och ”Detaljplanen bedöms medföra stora negativa
konsekvenser avseende bullersituationen inom detaljplaneområdet.”
● Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan:
I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil”
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till
natur för invånarna ska främjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort.
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte att
Stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av Klippanvägen
kommer förstöra. I miljökonsekvensbeskrivningen står det att nya bostäder
föreslås uppföras inom stationsområdet och att dessa behöver närliggande
grönområden vilket hotas av den nya trafikleden som nu föreslås. Tätortsnära
grönområden behövs och dessa är särskilt viktiga för grupper som barn eller
funktionshindrade som har svårt att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor.
● Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum:
Nya bilvägar leder till ökad biltrafik. I miljökonsekvensbeskrivningen står det
följande: “Detaljplanen medför att trafik kommer att omfördelas inom de
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centrala delarna av Ängelholm. Projektet medför ökad framkomlighet för bil
och därmed kan det finnas risk för att fler personer väljer att ta bilen istället för
att åka kollektivt, cykla eller gå.” ”Den nya vägen kommer att gå igenom ett
tätortsnära grönstråk och föra in buller i ett tidigare relativt ostört område.
Detaljplanen medför säker infrastruktur till nya bostadsområden men kommer
ta resurser i anspråk för att bygga.” Yngre generationer av Ängelholmare
är antagligen mindre bilburna än vad de nuvarande är och önskar inte att
kommunen ska investera så mycket pengar i något som kommer leda till mer
biltrafik inne i centrum. Ett argument som används för att sälja in förslaget på
Klippanvägens förlängning är att boende väster om Rönne å lättare ska ta sig
ut ur centrum och att bostadsområden vid stationen kommer leda till en stor
trafikökning på stråket Nybron-Nybrongatan. Är det inte så att de som väljer
att bosätta sig i närheten av stationen väljer det just för att de reser mycket
kollektivt? Och visst finns det andra vägar ut ur Ängelholm som bilisterna
kommer nyttja om man inför trafikreglerande åtgärder vid Nybron-Nybrogatan
som begränsar trafiken där.
● Förslaget leder till trafikbuller på tomterna som vätter mot Rönne å:
Att förlänga Klippanvägen över Rönne å kommer att medföra buller in mo
tomterna som vetter mot ån. Ljudmattan breder ut sig väsentligt mycket längre
över vatten än över mark, vegetation och bebyggelse, så det kommer bli många
fastigheter på ömse sidor om Rönne å som kommer få ökade bullernivåer
vilket inte bullerutredningen belyser. Dessa tomter kommer bli svåra att
bullerskydda.
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en
lugn återvändsgata till en genomfart med för tung trafik: Förslaget föreslår att
den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan för att skapa en genväg för
bilkörande men det kommer medföra att en trygg passage i staden försvinner.
Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan och många av
dem är barn. Enligt trafikutredningen ska föreslagen trevägskorsning vid
Garvaregatan inte påverka den nya trafikledens eller närliggande gators
kapacitetet något nämnvärt. Genomförs anslutningen kommer däremot ett
lugnt villaområde med en återvändsgata påverkas mycket negativt.
Garvaregatan är en smal gata, för smal för trafik i två led. Blir den kopplad till
den nya trafikleden kommer det även bli svårt för många av oss boende att ta
oss ut med bil från våra tomter vilket kan leda till trafikolyckor.
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte
hänsyn till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram:
Gällande Alen 3 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2
Byggnaden beskrivs även i kommunens senaste inventering, utförd 2019/2020,
som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass ”Kulturhistoriskt
värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt om det blev ett
större trafikflöde. Eftersom många fastigheter längs med gatan ligger under
bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i tomtgräns, då
sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen avser att skydda.
● Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till
Garvaregatan kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med
gatan: Någon bullerutredning har inte gjorts för Garvaregatan. I
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miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedöms bullernivåerna
öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad.
Riktvärdena för utomhusvärdena kommer att överskridas vid ett antal hus.
Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avseende
bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen står det:
”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån vid fasad för
närliggande fastigheter och gällande riktvärden vid fasad och uteplats kommer
överskridas.”och ”Bullerplanken har begränsad effekt vid korsningar med
andra vägar och vid högre flerfamiljshus.” Husen som är från 50-talet är inte
byggda för att klara den bullernivå som en mer trafikerad väg medför (fönster,
ventiler etc.).
Kommentar: Trafikutredningen visar att en koppling till och från Garvaregatan endast
generar ett begränsat flöde, vilket inte bedöms påverka bullerriktvärden med mera.
Vi föreslår följande:
● Gör en ny folkomröstning och följ utfallet i denna:
Kommunstyrelsens beslut att gå vidare med Klippanvägens förlängning har
mycket dålig demokratisk förankring. Majoriteten röstade nej till förslaget då
kommunen anordnade sin folkomröstning 2011. Majoriteten var emot
förslaget när NST genomförde en opinionsundersökning 2014. Vi föreslår att
det genomförs en ny folkomröstning och att utfallet i denna blir det som gäller,
det skulle kännas bättre för alla.
● Gör en ny trafikutredning:
Andra vägalternativ har avfärdats för att de inte avlastar Nybron-Nybrogatan
tillräckligt men vi anser att Nybron-Nybrogatan kan avlastas med
trafikreglerande åtgärder. Har det gjorts några utredningar kring hur man kan
påverka trafiken genom att sänka hastigheten och framkomligheten? Andra
kommuner och Trafikverket använder sig idag av fyrstegsprincipen, som
innebär att man provar mindre och billigare åtgärder först, innan man bygger
nya vägar. De fyra stegen är följande:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt.
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg-/järnvägsnät och
fordon.
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Varför provar inte kommunen de tre första stegen innan de tar till så drastiska
och kostsamma åtgärder som det är att bygga en ny väg och bro? Vid
stadsparken kan gångfartsområde införas. Om det ska vara marknader i
stadsparken på helgerna kan man förbjuda biltrafiken då. Om restaurangerna
vill flytta ut på sommaren kan man stänga av vägen för bilister under
sommaren.
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det är viktigt för utvecklingen i Ängelholms
centrum att möjliggöra god tillgänglighet till viktiga målpunkter i staden, så som stationen
och havet. Att utföra åtgärder som försämrar framkomligheten utan att erbjuda andra
alternativ har inte bedöms som aktuellt.
Privatperson, 2021-01-05
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Att öka biltrafik genom ett centralt grönområde inom tätort stöds ej av några
vetenskapligt styrkta studier till dags dato. Däremot är alternativen ofta belysta,
med etablerandet av ringleder i många svenska städer som den tydligaste
indikatorn. Begreppet "inducerad trafik" existerar av en orsak och en
önskan om ökad trafik i centrala Ängelholm och dess grönområden finns inte
bland Ängelholms invånare/väljare.
Att Ängelholms kommun har påbörjat och ytterligare vill förtäta bebyggelsen
runt tågstationen (för pendlare) bör lösas med (den redan påbörjade) ringleden.
ej med utökad biltrafik genom centrala och redan bebyggda delar.
Den tillfälliga lösningen som denna detaljplan förespråkar är kortsiktig ur ett
stadsplaneringsperspektiv samt negativ för de grönområden som utgör
dragningskraften för många av de personer som redan bor i eller planerar att
flytta till Ängelholm. Tilläggas bör även att därtill gå emot en folkomröstning i
frågan är under all kritik. Med hopp om svar och om en trafiklösning med
längre perspektiv och större värnande om Ängelholms dragningskraft.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Alen , 2020-01-05
Vi protesterar mot förslaget och detta är våra initiala synpunkter:
● Förslaget medför stora negativa konsekvenser för stadsbilden:
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms trafikleden inom planområde
medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden. I
miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Värden för
stadsbilden försvinner när Pyttebron, som idag är ett landmärke i Ängelholm,
byts mot en ny bro som blir mer än dubbelt så bred än den bro som finns där
idag. Det kommer att behöva fällas träd utmed delen mellan Pyttebron och
Reningsverksvägen och delar av båthusområdet kommer att behöva flyttas elle
rivas eftersom det hamnar inom vägområdet”.
Kommentar: Efter samrådet har planhandlingarna reviderats och det är inte längre aktuellt
att riva eller flytta båthusen
● Förslaget leder till trafikbuller i rekreationsområden:
I miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Genom
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter
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rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den
oskyddade trafikantens uppmärksamhet. Bullernivåerna ökar även på den norra
sidan av Rönne å där Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål i regionen”.
Även Tullakrok, elljusslingan och kanotklubben lär drabbas av trafikbuller på
ett oönskat vis. I miljökonsekvensbeskrivningen står det: ”Även om
tillgängligheten till rekreationsmöjligheterna fortsatt komma att vara hög,
bedöms den nya vägen medföra en barriäreffekt eftersom passager över vägen
sannolikt endast kan ske på vissa utpekade platser. Den nya vägen medför att
upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området försämras av trafik
och trafikbuller” och ”Detaljplanen bedöms medföra stora negativa
konsekvenser avseende bullersituationen inom detaljplaneområdet.”
● Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan:
I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil”
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till
natur för invånarna ska främjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort.
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte att
Stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av Klippanvägen
kommer förstöra. I miljökonsekvensbeskrivningen står det att nya bostäder
föreslås uppföras inom stationsområdet och att dessa behöver närliggande
grönområden vilket hotas av den nya trafikleden som nu föreslås. Tätortsnära
grönområden behövs och dessa är särskilt viktiga för grupper som barn eller
funktionshindrade som har svårt att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor.
● Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum:
Nya bilvägar leder till ökad biltrafik. I miljökonsekvensbeskrivningen står det
följande: “Detaljplanen medför att trafik kommer att omfördelas inom de
centrala delarna av Ängelholm. Projektet medför ökad framkomlighet för bil
och därmed kan det finnas risk för att fler personer väljer att ta bilen istället för
att åka kollektivt, cykla eller gå.” ”Den nya vägen kommer att gå igenom ett
tätortsnära grönstråk och föra in buller i ett tidigare relativt ostört område.
Detaljplanen medför säker infrastruktur till nya bostadsområden men kommer
ta resurser i anspråk för att bygga.” Yngre generationer av Ängelholmare
är antagligen mindre bilburna än vad de nuvarande är och önskar inte att
kommunen ska investera så mycket pengar i något som kommer leda till mer
biltrafik inne i centrum. Ett argument som används för att sälja in förslaget på
Klippanvägens förlängning är att boende väster om Rönne å lättare ska ta sig
ut ur centrum och att bostadsområden vid stationen kommer leda till en stor
trafikökning på stråket Nybron-Nybrongatan. Är det inte så att de som väljer
att bosätta sig i närheten av stationen väljer det just för att de reser mycket
kollektivt? Och visst finns det andra vägar ut ur Ängelholm som bilisterna
kommer nyttja om man inför trafikreglerande åtgärder vid Nybron-Nybrogatan
som begränsar trafiken där.
● Förslaget leder till trafikbuller på tomterna som vätter mot Rönne å:
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Att förlänga Klippanvägen över Rönne å kommer att medföra buller in mo
tomterna som vetter mot ån. Ljudmattan breder ut sig väsentligt mycket längre
över vatten än över mark, vegetation och bebyggelse, så det kommer bli många
fastigheter på ömse sidor om Rönne å som kommer få ökade bullernivåer
vilket inte bullerutredningen belyser. Dessa tomter kommer bli svåra att
bullerskydda.
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en
lugn återvändsgata till en genomfart med för tung trafik: Förslaget föreslår att
den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan för att skapa en genväg för
bilkörande men det kommer medföra att en trygg passage i staden försvinner.
Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan och många av
dem är barn. Enligt trafikutredningen ska föreslagen trevägskorsning vid
Garvaregatan inte påverka den nya trafikledens eller närliggande gators
kapacitetet något nämnvärt. Genomförs anslutningen kommer däremot ett
lugnt villaområde med en återvändsgata påverkas mycket negativt.
Garvaregatan är en smal gata, för smal för trafik i två led. Blir den kopplad till
den nya trafikleden kommer det även bli svårt för många av oss boende att ta
oss ut med bil från våra tomter vilket kan leda till trafikolyckor.
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte
hänsyn till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram:
Gällande Alen 3 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2
Byggnaden beskrivs även i kommunens senaste inventering, utförd 2019/2020,
som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass ”Kulturhistoriskt
värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt om det blev ett
större trafikflöde. Eftersom många fastigheter längs med gatan ligger under
bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i tomtgräns, då
sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen avser att skydda.
● Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till
Garvaregatan kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med
gatan: Någon bullerutredning har inte gjorts för Garvaregatan. I
miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedöms bullernivåerna
öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad.
Riktvärdena för utomhusvärdena kommer att överskridas vid ett antal hus.
Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avseende
bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen står det:
”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån vid fasad för
närliggande fastigheter och gällande riktvärden vid fasad och uteplats kommer
överskridas.”och ”Bullerplanken har begränsad effekt vid korsningar med
andra vägar och vid högre flerfamiljshus.” Husen som är från 50-talet är inte
byggda för att klara den bullernivå som en mer trafikerad väg medför (fönster,
ventiler etc.).
Kommentar: Trafikutredningen visar att en koppling till och från Garvaregatan endast
generar ett begränsat flöde, vilket inte bedöms påverka bullerriktvärden med mera.
Vi föreslår följande:
● Gör en ny folkomröstning och följ utfallet i denna:
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Kommunstyrelsens beslut att gå vidare med Klippanvägens förlängning har
mycket dålig demokratisk förankring. Majoriteten röstade nej till förslaget då
kommunen anordnade sin folkomröstning 2011. Majoriteten var emot
förslaget när NST genomförde en opinionsundersökning 2014. Vi föreslår att
det genomförs en ny folkomröstning och att utfallet i denna blir det som gäller,
det skulle kännas bättre för alla.
● Gör en ny trafikutredning:
Andra vägalternativ har avfärdats för att de inte avlastar Nybron-Nybrogatan
tillräckligt men vi anser att Nybron-Nybrogatan kan avlastas med
trafikreglerande åtgärder. Har det gjorts några utredningar kring hur man kan
påverka trafiken genom att sänka hastigheten och framkomligheten? Andra
kommuner och Trafikverket använder sig idag av fyrstegsprincipen, som
innebär att man provar mindre och billigare åtgärder först, innan man bygger
nya vägar. De fyra stegen är följande:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt.
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg-/järnvägsnät och
fordon.
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Varför provar inte kommunen de tre första stegen innan de tar till så drastiska
och kostsamma åtgärder som det är att bygga en ny väg och bro? Vid
stadsparken kan gångfartsområde införas. Om det ska vara marknader i
stadsparken på helgerna kan man förbjuda biltrafiken då. Om restaurangerna
vill flytta ut på sommaren kan man stänga av vägen för bilister under
sommaren.
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det är viktigt för utvecklingen i Ängelholms
centrum att möjliggöra god tillgänglighet till viktiga målpunkter i staden, så som stationen
och havet. Att utföra åtgärder som försämrar framkomligheten utan att erbjuda andra
alternativ har inte bedöms som aktuellt.
Fastighetsägare till Asken 6, 2021-01-05
Vid samtal med planarkitekt Edvin Hansson 2020-12-02 framkom det inte
något om att flytta vår infart i samband med planeringen av rondellen på
Havsbadsvägen. Om detta krävs medför det mycket ändringar på tomten. Vi
vill givetvis redan nu diskutera detta med berörd handläggare/planarkitekt.
Dessutom vill vi ha mer information angående åtgärder mot buller både
inomhus och utomhus. Det framkommer inte i detalj hur övergången mellan
Klippanvägens förlängning och Järnvägsgatans förlängning kommer att se ut..
Sakägaren hänvisar till tidigare inskickade skrivelser:
Yttrande om samråd, daterad 2013-12-05
Yttrande om granskning, daterad 2014-03-28
Överklagan av Ängelholms kommuns kommunfullmäktigebeslut, daterat 2014-06-23
Yttrande angeånde samråd om detaljplan av del av Ängelholm 3:136 mfl, daterad 202005-22
Kommentar: Efter samrådet har en förprojektering tagits fram för hela Klippanvägens
förlängning, rondellen samt Järnvägsgatans ombyggnad. Förprojekteringen har även tittat på
lösningar för berörd fastighet. Och som tidigare konstaterat kommer det behöva ske en
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förändring i form av in- och utfart till fastigheten behöver flyttas norrut. Bullerplank kommer
att uppföras mot Järnvägsgatans förlängning.
Privatperson, 2021-01-07
Som privatperson vill jag protestera mot förlängningen av
Klippanvägen. Jag anser att den skulle förstöra fantastiska
grönområden och kulturområden kring Pyttebron. Dessutom är
det otidsenligt att bygga för bullrande och nedsmutsande
biltrafik när modernare och klimatvänligare planering behövs.
Eftersom en stor del av folket i Ängelholm sedan länge visat sitt
missnöje är det inte demokratiskt att påbörja något innan nästa
val då väljarna återigen vill visa var de står. Tänk om och känn
att ni gör en bra insats för kultur och miljö. Det kommer att
glädja oändligt många i lång tid framöver.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Blåhaken 12, 2021-01-08
Saknar utredning för trafikmängden.
Ingen riktig buller utredning är gjord mer en Sweco projekt nr
12708319 som är en "skrivbordsprodukt" enligt Sweco själva
och innehåller flera felaktigheter.
Sweco skriver själv i sin utredning att en fysisk,invändig
inventering av byggnader rekommenderas..
Kommentar: Bullerutredningen och trafikutredningen som finns bilagd planhandlingarna
innehåller analyser kring trafikmängden. Fysisk, invändning inventering kommer att krävas
när åtgärderna är aktuella efter att vägen har byggs och trafikeras.
Fastighetsägare till Göken, 2021-01-08
I delen naturvärdesinventering från 2013 står att 16
skyddsvärda träd finns inom området samt att ett 100 tal måste
tas bort för att bygga vägen. Även om dessa skyddsvärda träd
inte befinner sig inom själva området för vägen kan
släntformeringen och själva anläggningsarbeten orsaka skador
på dess rotsystem. Enligt rekommendationerna går det inte att
höja markytan eller att schakta närmre träden än 6 meter utanför
dess krona. Vad som går att se på planen innebär att samtliga
dessa skyddsvärda träd kommer att skadas och antingen tas
bort nu eller tyna bort på grund av skador i rotsystemet.
Kommentar: Majoriteten av dessa träd står på långt avstånd från den planerade vägen. Det
bedöms som möjligt att utföra schaktarbeten och anläggningsarbete närmre än sex meter från
träden, så länge det görs med rätt metoder.
Privatperson, 2021-01-08
Hur kan ni politiker svika era vallöften, vad fick ni för löften i
gengäld i Tylösand,
Ni borde skämmas, det är ett stort svek!
Ni förstör ett kulturhistoriskt område, vackert grönområde,
båtplats och en vacker bro.
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Ni ska inte känna er speciellt stolta över det här beslutet!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-08
Vi vill ha det naturskön området med denna vackra genuina
bron kvar.Den vy som är uppsatt vid drivhustomten
Ger en väldigt dålig bild hur det ska kunna bli i verkligheten
väldig slarvig information.var sparsamma med våra
Stads pengar!
Kommentar: Planhandlingarna har kompletteras med mer skiss- och illustrationsmaterial
över hur gatan kan komma att se ut.
Privatperson, 2021-01-08
Planförslaget är baserat på gamla beräkningar. Underlaget i trafikutredningen är
från 2010 med en komplettering från 2011. Resvaneundersöknngen är från
2007. Det kulturhistoriska bevaringsprogrammet är från 1987. Det är i nte
uppdaterat och inte heller tillgängligt via kommunens webbsida. Ingen
uppdatering till, eller beskrivning av, dagens trafiksituation, rörelsemönster
eller befolkningsmängd i kommunen har gjorts.
Kommentar: Trafikutredningen och bullerutredningen utgår från siffror från 2017, samt
prognosår 2037. Trafikmodellen som använts tar hänsyn till nuvarande rörelsemönster samt
framtida rörelsemönster som uppstår när nya bostadsområden bebyggs.
Ett alternativ som avfärdades
för tio år sedan som för kostsamt kan i dag, med hänsyn till nya bebyggda
områden och med ett långsiktig perspektiv, bedömas vara en värdefull
investering. Alternativa trafikregleringsmöjligheter, till exempel enkelriktade
gator och/eller satellitparkering med skytteltrafik, för att realisera
målsättningen av en minskad bilism genom centrum, har inte
testats. Kollektivtrafiken i Ängelholms kommun är inte utvecklad för att
underlätta och förenkla byten vid stationer. Mycket återstår för att hela
reseperspektivet kan anses vara på plats. Som boende i en av de större
bebyggelsområdena norr om Ängelholm, utpekad som kollektivtrafiknod, kan j
ag i ntyga att ett flertal förbättringar kan göras för att minska antalet
biltransporter i n till centrala Ängelholm. Den pågående förtätningsbyggnation
i centrala Ängelholm gör det extra viktigt att behålla antal och omfattning av
nuvarande grönområden som rekreationsmöjligheter för boende. Närheten till
grönområden och hav gör att rekreations- och friluftsområden kan nås via
cykel-och gångstråk och även med en utvecklad kollektivtrafik. Att godkänna
och genomföra planförslaget, med den redan identifierade risken att den
kommer att leda till en ökad biltrafik, är att motverka själva målsättningen med
förslaget!
Planförslaget ger en bra sammanfattning av beslutsunderlaget dock utan att
hänvisa till några av avvikelserna från gällande Översiktsplan 2035 för
Ängelholms Kommun. Till exempel är planeringen inte gjord med människan i
fokus, inte heller sätts den enskilda människans upplevelse i centrum. De
negativa miljökonsekvenserna för människa och natur beskrivs i den
omfattande Miljökonsekvensbeskrivningen. Hälsokonsekvenserna har dock
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inte beskrivits och deras eventuella hälsoekonomiska aspekter inte beräknats,
jämförts eller beaktats. Till exempel, har det inte framförts hur många
kommuninvånare, som bor eller nyttjar området, som kommer att påverkas
negativt av utomhusbuller vilka kommer att överskrida gällande riktvärden.
Det är viktig med långsiktiga l ösningar när det gäller utbyggnad av trafikvägar.
Min uppfattning är att underlaget ska kompletteras med en kostnadsnyttoanalys med uppdaterade ingångsvärden där man inkluderar alternativa
förslag innan man fattar ett slutgiltigt beslut.
Kommentar: Planhandlingarna har till viss del kompletterats gällande bullerpåverkan, där
även bullerpåverkan i stadskärnan har tagits med.
Naturvärdesinventering
- Otillfredställande underlag som är baserad på två tillfällen i fält 2013, enbart
under dagtid och ej natt. Troligtvis är underlaget osäkert och en underskattning
av den verkliga förekomsten av olika arter eftersom informationen enbart
kommer från databaser som upprätthålls av frivilliga organisationer och där
registrering av information är frivillig.
- Fladdermusinventeringen gjordes 2020 (beställd av en privatperson) och
visade på förekomst av rödlistade fladdermusarter. Det kan också finnas flera
andra rödlistade arter.
Trädplan
- Ingen uppföljning av Ängelholm kommuns Trädplan från 2010 finns för att
visa efterlevnad.
- Externa entreprenörer behöver inte följa trädplanen.
- I kommunen finns flera exempel på en minskning av antalet träd när
nybebyggelse genomförts av externa entreprenörer.
- Nyplanterade träd har inte det samspelande ekosystem som äldre träd har.
Ekosystemet
påverkas negativt när ett äldre träd tas bort och det kan ta flera år innan alla
arter, växter och insekter, etableras på unga träd. Detta påverkar också övriga
arter i närområdet.
Buskskikt
- Vikten av miljön i buskskikten för ett flertal arter i naturen har inte
uppmärksammats.
Ljusföroreningar
Gatubelysningen och trafiken kommer att leda till ett mer belyst område.
Ljusföroreningar är ett underskattat miljöproblem. En ökad förekomst av
ljusföroreningar och eventuella negativa konsekvenser därav har inte
undersökts i detalj och omnämns enbart med hänvisning till
fladdermusinventeringen.
Referenser:
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/ljusfororeningar/
och http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2020-arg-25/
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
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hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Rekreation
- Det blir en minskning av området som idag används som rekreationsområde
av barn /scoutgrupper mm och inget alternativ i närheten har föreslagits.
- Förtätningen som pågår med byggnationen av ett antal flerfamiljshus i
stationsområdet gör detta lugn promenad- och cykelstråk till ett behövligt
rekreationsområde för de nya boendena. Om en ny väg byggs blir det en
kraftig reducering av grönområdet inom gång och cykelavstånd från stationen
/resecentrum.
- Lugnet försvinner i samband med lokalisering intill en trafikerad väg. Den
pågående pandemin har belyst vikten av lugna rekreationsområden i närheten
av boenden.
Kommentar: Planförslagets påverkan på rekreation redovisas i planhandlingarna, främst i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Stadsbild
Bullerplank/vall är inte estetiskt tilltalande och reducerar områdets positiva
bild för invånare och besökare till Ängelholm.
Kommentar: Planförslagets påverkan på stadsbilden redovisas i planhandlingarna, främst i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Trafiken
- Underlaget som har använts är från 2010 med en komplettering gjord 2011.
Ingen bekräftelse finns att beräkningar och antanganden som gjordes 2010
fortfarande gäller.
- Resvaneundersökning från 2007 visade att många av resorna genomfördes av
bilister som bodde utanför tätorten. Om dessa siffror stämmer fortfarande kan
man ifrågasätta att den nya väg kommer att avlasta trafiken i centrum.
Kommentar: Inom ramen av detaljplanen har flera utredningar tagits fram, bland annat
trafikutredningar. Trafikutredningarna bygger på trafikmodeller och siffror från 2017.
Trafiksäkerhet
Förslaget medför motorfordonstrafik i ett område som idag är bilfritt och
därmed finns en ökad risk för oskyddade trafikanter vilket är emot lokala och
nationella mål när det gäller säkerhet i trafiken.
Kulturmiljö
- Att riva byggnadsföremål (Pyttebron) med kulturhistoriska värden är inte
förenlig med Sveriges miljömål att kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Det är inte heller förenlig med kommunens mål att utveckla Ängelholm som
turistdestination.
- Ett flertal byggnader som är identifierade i kommunens bevaringsprogram att
besitta "stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde" kommer att behöva
bulleråtgärder. Schablonmässiga kostnader i beräkningar för fasadnära
bulleråtgärder kan inte användas. Att skydda byggnader från buller med
bullerplank är inte estetisk försvarsbart.
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Ljudnivå
Tillåten motorfordonstrafik genom området kommer att innebära att värdena
för maximal och ekvivalent ljudnivå överskrids. Detta kommer att störa alla
som vistas utomhus i området och den allmänna trevnaden kommer att
reduceras.
Människosyn
- Hur många människor som bor i fastigheterna och som därmed kommer att
påverkas negativt av buller och ökade ljusflöden har inte redovisats.
- Bullernivån kommer att överskrida gränsvärden utomhus även med åtgärder
och bör inte anses som acceptabel.
- Antalet fastigheter är redovisat men få detaljer om typ av fastighet (villa,
flerfamiljsfastighet osv) finns specificerat.
- Byggnation av ytterligare ett flerfamiljshus alldeles intill föreslagen väg ska
påbörjas under 2021. Detta är ej med i beräkningarna.
Kommentar: Bullerpåverkan på den nybyggda fastigheten Fågelsången 3 har tillagts i
bullerutredningen.
Hållbarhet
- Byte av fönster och dörrar för att åstadkomma fasadnära bullerdämpande
åtgarder är ingen miljövänlig lösning.
- Ett flertal fastigheter har ett kulturhistoriskt värde. Det är rimligt att anta att
schablonmässiga kostnader för nödvändiga bulleråtgärder för dessa fastigheter
kommer att överskridas. En uppdatering av kostnaderna behövs eftersom
schablonkostnader inte kan tillämpas.
Strandskydd
Det särskilda skäl som anges för upphävandet av strandskyddet "marken
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området. Det allmänna intresset utgörs av en trygg och
säker utveckling av stadsmiljön i Ängelholms centrala delar." är inte tillräcklig
stark. Det finns alternativa lösningar som antingen har avfärdats som för
kostsamma (alternativa bilvägar) eller inte har provats t. ex. mobility
management, enkelriktade vägar med mera.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring alternativa
lösningar.
Trafiken & Hållbart transportsystem
-I planförslaget anges som mål "Lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de
nya bostadsområdena och till havet" Bilburna människor har bättre
förutsättningar att använda andra vägar för att nå sin destination än människor
som reser med kollektivtrafiken. Det finns idag vägar som kan användas som
alternativa resvägar men som sällan används av bilister. Planförslaget är baserat
på ett mindre kostsamt alternativ där man går emot ÖP 2035 (del1) "att sätta
människans upplevelser i centrum."
- "Gör kollektivtrafiken strukturbildande" (ÖP 2035 del1) Det framgår inte om
kommunen har utgått ifrån den beskrivna fyrstegsprincipen i framtagandet av
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planförslaget. Det finns idag stor förbättringspotential när det gäller
kollektivtrafiken i Ängelholms kommun.
- Kommunen har två separata utmaningar och föreslår att en lösning ska gälla
för båda: 1) Behov av att minska trafiken i centrala delar. 2) Öka
tillgängligheten till havet och det nybyggda området väster om järnvägen.
Underlaget som har presenterats övertygar inte när det gäller som lösning till
utmaning nr 1. De negativa miljökonsekvenser talar definitivt emot förslaget.
Vad gäller utmaning nr 2 visar kommunen tydligt att man är beredd att offra
kultur-, natur- och boendemiljö för det nybyggda området samt avfärda alla
mål som har beskrivits i översiktsplanen som ""intressekonflikter"".
Kollektivtrafiksatsningar har inte tagits fram för detta område.
Trafikmiljö i centrum
Vad gäller Stadsparken; den beräknade trafikavlastningen kommer inte att
bidra till att göra denna minimala plats med sina små blomsterrabatter, träd,
hårda ytor och en fontän som är torrlagd under vinter till en attraktiv miljö där
man vill vistas under någon längre stund. Parkens yta är alltför begränsad av
gator och hus.
Naturen
"Planförslaget bedöms inte försämra livsbetingelserna för någon känd hotad
flora och fauna i området" "Planförslaget kommer medföra ökad störning för
groddjur och fladdermöss och andra förekommande arter, men i förhållande
till mängden motsvarande habitat längs Rönne å genom Ängelholm kan detta
inte antas medföra betydande konsekvenser." Att tycka att det är godtagbart att
använda osthyvelprincipen till borttagande av grönområden visar på brist på
insikt. Det kommer på sikt att leda till hotad flora och fauna. Det är inte heller
godtagbart med en försämring av livsbetingelserna för icke hotad flora och
fauna.
Kommentar: Synpunkter är noterade.
Privatperson, 2021-01-10
Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till
trafiklösning i centrum nära område och har en stor negativ
påverkan på natur och miljö i området.
Hela området är ett enda stort rekreationsområde för de som
går, cyklar, motionerar eller använder det på annat sätt. Denna
tysta, rena och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik
är oersättlig.
Ta bara båtplatsens område som exempel, en fantastisk oas
mitt inne i centrum där man kan gå ner att sätta sig för att
uppleva naturen, lugnet och tystnaden som inte finns någon
annanstans i centrum.
Vi som Ängelholmare skall vara stolta över att ha ett så fint
naturområde nära centrum som pyttebro området är.
Allt detta kommer att gå förlorat ifall förlängningen av
Klippanvägen kommer att genomföras och det går inte att
kompensera på något sätt.
Vill på detta sätt påtala att jag är motståndare till en förlängning
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av Klippanvägen och förutsätter en mer tidsenlig trafiklösning.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-10
Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till
trafiklösning i centrum nära område och har en stor negativ
påverkan på natur och miljö i området.
Hela området är ett enda stort rekreationsområde för de som
går, cyklar, motionerar eller använder det på annat sätt. Denna
tysta, rena och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik
är oersättlig.
Ta bara båtplatsens område som exempel, en fantastisk oas
mitt inne i centrum där man kan gå ner att sätta sig för att
uppleva naturen, lugnet och tystnaden som inte finns någon
annanstans i centrum.
Vi som Ängelholmare skall vara stolta över att ha ett så fint
naturområde nära centrum som pyttebro området är.
Allt detta kommer att gå förlorat ifall förlängningen av
Klippanvägen kommer att genomföras och det går inte att
kompensera på något sätt.
Vill på detta sätt påtala att jag är motståndare till en förlängning
av Klippanvägen och förutsätter en mer tidsenlig trafiklösning.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-10
Den ombyggnad som detaljplanen visar medför en påverkan på
stadsbilden, från ha varit en del av ett sammanhängande
stadsnära grönområde med naturkaraktär där Pyttebron är ett
landmärke i staden.
Promenadstråket är i dag den plats där det finns möjlighet att
uppleva tystnad och återhämtning, värdena består även av
närheten till ån. I kommunens miljöplan står att: "Hållbar
grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och
utvecklas samt minimera störande och hälsofarlig
bullerpåverkan i anslutning till bebyggelse". I miljöplanens
ordlista kan man utläsa följande" Hållbar är en utvecklig som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sin behov". Med
detta som utgångspunkt skall inte Klippans vägens förlängning
ske. Detta innebär att det mest fördelaktiga efter den
beslutande miljöplanen är att bygga en ny väg från Varvsvägen
till väster om flygarstigen (intill järnvägen) över Havsbadsvägen
fram till stationsområdet.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
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och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Göken, 2021-01-10
Jag vill inte att Klippanvägen förlängs eftersom en antagen
miljöplan ska gälla och följas. I planen står att kommunen ska
verka för att minimera störande och hälsofarlig bullerpåverkan
och att tysta områden ska bevaras. Det står även att hållbar
grönstruktur och tätortsnära rekreationer ska förbättras och
utvecklas. Hela planen känns meningslös om vägen byggs och
området ödeläggs.
Kommentar: Synpunkt noterad
Privatperson, 2021-01-10
Här kommer några av mina reflektioner.
Jag som skattebetalande innevånare i Ängelholms kommun har
svårt att förstå varför man renoverat Pyttebron och sen tänker
skrota den.
Borde man inte ta tillvara på det som har blivit vidgjort?
Tror inte att ni gör lika dumma val med era egna pengar?
Det talas hela tiden om att man inte vill dra in trafiken i city.
Bostaden Rönne brygga har byggts och nu bygger man på
badhustomten samt att det planeras för fler bostäder runt
omkring i detta område.
De flesta som flyttar in i de nybyggda husen parkerar i
källargaragen vilket innebär bilkörning i stan. Varför bygga höga
hus inne i stan?
Kommentar: Att bygga på höjden genom förtätning i centrala Ängelholm är ett sätt att
hushålla med marken.
Vi har dagligen bilar som kör runt och letar parkeringsplats i alla
smågator för att komma till sina jobb. Bilar parkerar framför inoch
utfarter.
Tar man kontakt med stadens parkeringsvakt får man sura
miner och dumma svar, men inget händer. De borde jobba med
något annat med tanke på deras bemötande när man undrar
över vad som gäller.
Hur tänker man när planen är att dra in tung trafik i Klippans
förlängning och kanske ännu värre genom smågator där man
endast får parkera på en sida för att utryckningsfordon ska
kunna komma fram, pga att vägen är smal?
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Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är just att minska trafiken på de smala
gatorna i stadskärnan, för att minska den problematiken som beskrivs.
Engelholm kommer förmodligen fortsätta att växa, vilket är fantastiskt.
Det man hade hoppats på hade varit bostäder för ungdomar
inte för välbärgade pensionärer som vill ha lyxlägenhet inne i
stan.
Långvariga kloka lösningar så det finns chans för en tillväxt för
de unga.
Parkskolan har stått tom i många år? Skandal, en så fin
byggnad.
Åter igen skattebetalarnas pengar.
I Ängelholms kommun tar man dåligt hand om sina byggnader.
Här river man eller säljer och efter det hyr man av de som köpte
och renoverade.
Betalar en bra hyra till byggbolagen, som inte hade gjort denna
investering om de inte tjänat på det. Dåligt igen för
innevånarnas pengapott.
Ta lärdom av hur våra grannländer bevarar den befintliga
bebyggelsen.
Mitt barnbarn brukar komma och hälsa på, då går han över den
fina spännande bron som enligt honom är Pyttebrun och där
bockarna Bruse stångade trollet ner i ån.
Vem som är bockarna Bruse eller Trollet i denna kommunen
tycker vi olika om.
Låt Engelholm vara en mysig stad där man på ett varsamt sätt
tar hand om det lilla av det gamla som finns kvar.
Vem längtar efter att ha höga hus och tung trafik i sin
barndomsstads centrum.
Kommentar: Synpunkter är noterade.
Privatperson, 2021-01-10
Yttrande Pyttebroområdet:
Utifrån ett miljö - och trafikperspektiv anser jag det är föråldrat
förslag att leda trafik in i staden, och dessutom i ett för
Ängelholms befolkning, rekreationsområde. Ur miljöperspektiv
påverkas luftkvaliteten med ökade avgaser med högre risk för
människors lung - och annan vetenskapligt grundade
symtompåverkan och tillför ur bullerhänseende andra fysiska
störningar som är vetenskapligt grundade, såsom exempelvis
sömnpåverkan hos människor i trafikerade miljöer. Har
tillräckliga utredningar beaktats i beslutsunderlag?
Kommentar: Flera utredningar gällande trafik, buller och miljö har tagits fram inom ramen
av detaljplaneprocessen. Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida.
Utöver det minskas rekreationsområdet utifrån den yta som
finns tillgänglig idag.
Ur ett omvärldsperspektiv kan jämföras andra städer som
utifrån växande antal invånare, ändock bibehållt intakta
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grön/rekreationsområden såsom Malmö med Pildammsparken
och slottsparken för att nämna några, och istället valt andra
trafiklösningar. Har andra städers rekreationsområden som
behålls intakta beaktats som en konsekvensanalys för
Ängelholms rekreationsområde, Pyttebroområdet?
Det finns även de städer som för decennier sedan valde den
trafiklösning som nu dessvärre förespråkas i Ängelholm med
förlängning av klippanvägen. Det är Halmstad som valde att dra
en väg genom staden, och som idag har en ytterst svår
trafiksituation. De valde för decennier sedan mellan två
alternativ, vägförlängning genom Halmstad alternativt en
ringväg. Det står klart att ringväg hade varit det bästa
alternativet och det är också det som Halmstads kommun
återigen utreder.
Det finns ytterligare exempel för omvärldsanalyser.
Har Ängelholms kommun beaktat andra städers lösningar och
vägt in dessa i beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar
för vad det skulle innebära ur både miljö och invånarperspektiv,
att istället rikta in sig på en ringled istället gör det omoderna
alternativ att dra en bilväg genom pyttebroområdet?
Har även turismperspektivet beaktats?
Ängelholm är en stad med yttersta charm för ån,
Pyttebroområdet och Hembygdsparken som gör att turister
gärna kommer tillbaks år från år till Ängelholm? Hur kommer
vägförlängningen att påverka turismen utifrån det hänseendet?
Sist, covid19 har gjort att många jobbat hemifrån. Det har
uppstått debatter att arbetslivet kommer att vara annorlunda
framgent, även när covid19 är över. Många företagare börjar
redan planera för att minska kontorsplatser då anställda inte
kommer att behöva ta sig till en fysisk plats varje dag. Det har
utvärderats kunna fungera bra med digitala system. Detta
kommer också att påverka trafiksituationen i Sverige med
minskad bilkörning, och så även i Ängelholm. Har
hänsyn/utvärdering gjorts för det?
Mina synpunkter är tydliga. Stoppa planering av förlängning av
klippanvägen genom pyttebroområdet. Börja utreda en ringled
som tidigare varit ett av förslagen.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
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Privatperson, 2021-01-10
Miljökonsekvensbeskrivningen och naturvärdesbeskrivningen i
detaljplanen är otillräckliga man drar slutsatser som passar
uppdragsgivaren. Jag utläser att i den inventering som är gjord
finns sex olika fladdermusarter varav tre är rödlistade dvs
utrotningshotade. Inom området har även en långbensgroda
(Rana dalmatina) påträffas och dessa är har aldrig förekommit
så långt västerut tidigare. Man har även noterat att fåglar som
bla. Kungsfiskaren, Grönfink, som är klassificerade som starkt
hotade art, samt många fler arter som är sårbara. med hänsyn
till alla dessa djurarter som är utrotningshotade kan inte denna
väg bebyggas.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Privatperson, 2021-01-10
Äntligen kan vi bli av med biltrafik i stadens centrum.
Pytteleden tar bort trafiken över Nybron o medger att stänga
korsningen Östergatan - Skolgatan (västerut) för biltrafik.
Härigenom kan vi göra stadsparken till en park på riktigt, en
oas o etablera ett sommarcafé där i vacker omgivning, för allas
vår trevnad. Någon form av servering i stadsparken hjälper till
att hålla Storgatan levande även i denna ände, fokus flyttas
delvis från Stortorget.
Bokhäcken tas bort o asfalten ersätts med stenläggning för att
verkligen markera att Skolgat-stumpen är en återvändsgränd.
Krogar o pizzerior kan tillåtas ta lite större yta av trottoarer etc.
eftersom trafiken försvinner.
Vägkorsningen blir en 3-vägs-korsning utan trafikljus, säker för
alla, gående, cyklister etc.
Att vi haft ett par ruskiga olyckor i korsningen med dödlig
utgång är egentligen en större anledning att flytta trafiken
därifrån. De mindre olyckorna syns ju inte på samma sätt, jag
har själv en anhörig som skadats för livet i en olycka där.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-10
Trafikutredningar har gjorts som visar att en förlängning av
Klippanvägen över Rönne å fram till stationsområdet är den ur trafikmässig
synpunkt lämpligaste åtgärden givet de förutsättningar som styrt
utredningarna, d.v.s. framtida bebyggelse och befolkningsutveckling och en
önskan att avlasta centrum från genomfartstrafik
till stationsområdet. Ett betydande folkligt motstånd har funnits hela tiden
sedan planerna först yppades
av ledande politiker, tydligt manifesterat i den folkomröstning
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som genomfördes 2011 då mer än 8000 ängelholmare röstade mot en
förlängning. En politisk majoritet för ett genomförande av Klippanvägens
förlängning nåddes först 2019. I det läget hade varken politiker
eller allmänhet tillgång till annan dokumentation om ärendet än
de trafikutredningar som gjorts. På hotell Tylösand fattades
politiska beslut utan djupare kunskap om de miljömässiga
konsekvenserna av en av de mest ingripande förändringarna i
väg och gatunät som gjorts i staden.
Nu finns de miljömässiga konsekvenserna beskrivna,
värderade och dokumenterade i den
miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Beskrivningen är inte
nådig mot projektet och visar inte på några möjligheter av
betydelse att ändra eller mildra följderna av den nya trafikleden.
Det är nu som kritik mot planerna kan framföras med handfasta
argument i ryggen och det är nu som politikerna ställs inför de fulla
konsekvenserna av beslut som fattades för över ett år
sedan. Att räkna bilar och trafikflöden räcker inte längre som
argument.
Arbetet på en förlängning av Klippanvägen har kommit till ett
läge där det fortfarande är möjligt att lägga planerna åt sidan
utan alltför svåra konsekvenser för dess tillskyndare. Att
fortsätta som om ingenting hänt är att befästa en tudelning av
Ängelholms befolkning. Det anstår inte en kommun som vill att
beslut om avgörande framtidsfrågor skall fattas i endräkt.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till L1:3, 2021-01-10
Äntligen kommer vi som inte kan cykla till havet få tillgång till
både transporter och och salta bad.
Tack för det :)
Kommer ju att avlasta centrumtrafiken så att den centrala
handeln kan utvecklas.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11
Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt detaljplan för
Ängelholm 3:28 m fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm,
Ängelholms kommun.
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet.
Förslaget att öppna upp Garvaregatan för ökad trafik ser vi som
en stor nackdel.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11
Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt detaljplan för
Ängelholm 3:28 m fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm,
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Ängelholms kommun.
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet.
Förslaget att öppna upp Garvaregatan för ökad trafik ser vi som
en stor nackdel.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-11
Det av Ängelholms kommun presenterade förslaget för en förlängning av
Klippanvägen är illa genomtänkt med en torftig underbyggnad. Faktiskt är
förslaget baserat på så ofullständigt, undermåligt och gammalt material att
tankarna snuddar vid att planen är ett hastverk, kanske till och med ett (dåligt)
skämt och ej allvarligt menad.
Invändningar mot förslaget (utan prioritet):
i I en stadsmiljö, som undergår förtätning, behövs fler grönområden inte färre.
ii För beräkning av trafiken har en undersökning från 2010, kompletterad 2011,
använts. Resvaneundersökningen är från 2007. Det är lätt att inse att data i
dessa undersökningar inte längre är relevanta.
Kommentar: Inom ramen av detaljplanen har flera nya utredningar tagits fram som
innehåller trafiksiffror och modeller från 2017.
iii Det anges att Stadsparken ska utvecklas (som någon slags kompensation
kanske (?)) men ingen plan presenteras för hur det ska gå till eller när det i så
fall ska ske. Stadsparkens yta begränsas av gator och hus och låter sig kanske, i
begränsad mån, utvecklas något men knappast utökas ytmässigt.
Kommentar: Stadsparkens framtida utformning hanteras inte inom ramen av denna
detaljplan. En medborgardialog hölls under sommaren 2021 gällande stadsparkens framtid.
Arbetet med stadsparken sker parallellt med denna detaljplan.
iv Inget material presenteras för hur efterlevnaden av Ängelholms kommuns
trädplan ska uppfyllas. Antalet träd i framtiden blir mycket osäkert eftersom
det är ett faktum att externa entreprenörer inte behöver följa trädplanen.
Kommentar: Klippanvägens förlängning är ett kommunalt projekt och trädplanen ska följas.
v Påverkan på den marknära miljön det s k buskskiktet har inte beaktats.
vi Kommande ljusföroreningar har inte beaktats på ett relevant sätt.
vii Att anlägga förfulande bullervallar, eller bullerplank, påverkar endast
boendemiljön inomhus. Den yttre boendemiljön kommer utan tvekan att
försämras, inte bara vad gäller buller, utan även skönhetsmässigt. Detta gäller
även för alla som besöker eller passerar genom området. Den ökade mängden
buller kommer att påverka faunan på ett negativt sätt.
viii Rödlistade fladdermöss har identifierats inom området. I övrigt är faunan
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inom området inte undersökt på ett relevant, utan närmast undermåligt, sätt.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
ix Det är ogenomtänkt och dålig planering att anlägga ett bostadsområde öster
om Havsbadsvägen (och väster om järnvägsspåret) och sedan (försöka) bygga
en väg dit genom ett grönområde. Det för tankarna till en person som tar på
sig skorna och sedan försöker få på sig strumporna.
x Nybyggnationen av ett flerfamiljshus på den tidigare parkeringsplatsen öster
om Pyttebron har inte beaktats.
Kommentar: Utredningarna har kompletterats med flerfamiljshuset på fastigheten
Fågelsången 3.
Förslag (i prioritetsordning):
i Stoppa omedelbart planerna på, och arbetet med att projektera för, en
förlängning av Klippanvägen.
ii Bygg ut och koordinera kollektivtrafiken på ett effektivt sätt.
iii Säkerställ att gång- och cykelvägar fungerar tillfredsställande och bygg, vid
behov, ut och/eller komplettera dessa.
iv Bygg en förlängning av Varvsvägen söder om Luntertun och vidare mot
Havsbaden.
v Bygg en ringväg till Havsbaden genom att förlänga Kungsgårdsleden och
vidare via Kulltorpsvägen, Sibirienvägen (längs järnvägen), Banskotevägen och
vidare till rondellen vid Havsbadsvägen/Råbockavägen. Detta projekt kan
kanske göras i etapper. Även om det här förslaget är mera kostsamt än att
förlänga Klippanvägen är det långsiktigt ett mycket bättre förslag med en
ringväg än med en väg rakt genom ett centralt beläget grönområde. Om
kommunen anser sig ha råd att vara delägare till en flygplats borde man anse
sig ha råd att anlägga en ringväg, speciellt som en del av sträckningen redan
existerar.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-11
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Jag har inga rötter i Ängelholm, men efter ca 15 år tycker jag att
min mening ändå kan höras. Rent allmänt tycker jag att man
skall vårda de grönområden som finns i staden. Även den
jordbruksmark som finns i närområdet. Att riva Pyttebron och
leda trafik genom det som nu är grönområden är inte bra. Med
tanke på de investeringar som är gjorda, med inköp av en stor
villa och ett nytt pumphus (?) i anslutning till den nya leden för
mig till vad som hände med F 10. Bygg nya hangarer, men bygg
dom färdigt så kan vi utrymma dom sedan. Och vad jag vet har
politiker bestämt en gång att Pyttebron skall vara kvar, men vad
kan man inte göra med en flott middag och andra förmåner. Min
åsikt är att förlänga Varvsvägen med en bro över ån är ett bättre
alternativ. Och hur är det med byggloven i Varaslöv längs E6?
Och vilka fina landfästen Pyttebron vilar på! Vi har nog med
politikerförakt i landet utan att Ängelholm skall bidra med mer.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-11
Pytteleden är ett beslut som inte har invånarnas stöd. Man går
emot folkomröstningen och partier som varit motståndare har
fått röster i ett val och har sedan lockats att ändra åsikt. Vi som
röstat på dessa partier har blivit svikna. Mkt pengar har lagts på
en snyggt upprustad bro och en bilväg rakt igenom välbesökt
natur klipper av en naturlig promenad längs ån och koppling till
hembygdsparken. Jag har besökt många städer i Ängelholms
storlek där man istället har satsat på åar, broar, parker för
boende och turister. Här gör man allt för att gömma ån!
Varvsvägen är det ända vettiga alternativet då man till
havsbaden lätt tar sig ner, även norrifrån från E6 ans Hjärnarps
avfart vilket då avlastar Brännborns rondellen. Ser man på
trafiken i denna rondell kör de flesta till köpcentret och där
behövs det redan idag dubbla filer åt varje håll. En stor del av
staden byggs nu norröver och där skulle inte Pytteleden hjälpa
alls. Till stationsområdet kommer man bra fram redan idag på
Landshövdingevägen.
Till detta kommer ju alla kostnader som denna väg innebär och
noga redovisats med påföljd att mycket träd fälls vilket är ur
natur och miljösynpunkt är något man får ångra framöver.
Ingen med sunt förnuft väljer idag att dra en bilväg rakt in i
staden!
Så, lyssna nu till ängelholmarna och skota detta förslag för gott!
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
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minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-11
Ni verkar helt ha missat att ni förstör en natur som aldrig
kommer att kunna återskapas.
Att dra en ny väg där förslaget är tänkt är inte genomtänkt.
Det finns bättre ställen att dra denna förlängningen för att slippa
köra via stadsparken.
Öppna upp så vi kan köra bil via järnvägsmuseet, eller via via
Marina i Skälderviken.
Det finns bättre lösningar och dessa måste ni ta i beaktning.
Men framför allt så måste ni våra folkvalda politiker respektera
omröstningen som gjordes där vi som invånare inte vill ha
denna natur förstörelse. Att hänvisa till dåligt valdeltagande är
snudd på en diktatur.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-11
Väldigt bra lösning på de hårt trafikerade vägarna vid
stadsparken. Ängelholm behöver en bättre infrastruktur.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-12
Buller:
I trafikbullerutredning för en förlängning av Klippanvägen
redovisas den förväntade påverkan av trafikbuller som den nya
vägen förväntas ge upphov till. Beräkningarna visar att
utbyggnadsförslaget kommer medföra att fler bostäder
exponeras för buller över gällande riktvärden jämfört med
nollalternativet. Trots att bullerskyddande åtgärder i form av
bullerplank används överskrids gällande riktvärden utomhus vid
fasad vid vissa fastigheter. I de exponerade fastigheterna
benämns inte vår fastighet medan andra med liknande
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placering (H och I9) benämns? Detta trotts att utredningen visar
att vår fastighet kommer grovt överskrida maxnivåer och ha 7075db även med förslagna buller barriärer, detta är oacceptabelt
och strider mot lagstadgade riktvärden. Vi kräver därmed en ny
bullerutredning som löser detta.
I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att
nedanstående riktvärden normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur vid
bostäder.
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Utfart:
Redan idag har vi och grannar bekymmer med utfart från våra
fastigheter, speciellt under sommartid när Havsbadsvägen är
som mest trafikerad. Den planerade rondellen kommer
ytterligare försvåra, om inte omöjliggöra, utfart från fastighet när
det uppstår köbildning vid rondellen. Vi kräver en utredning och
lösning på detta.
Kommentar: Bullernivåerna på berörd fastighet påverkas inte nämnvärt av detaljplanens
genomförande.
En förprojektering och fördjupad analys av cirkulationsplatsen har tagits fram inför
granskningen och visar att den inte bör uppstå köbildning. Befintlig utfart på berör fastighet
bedöms kunna vara kvar på nuvarande ställe.
Privatperson, 2021-01-01
Jag vill skriva min åsikt om en väg som ska ersätta pyttebron denna vackra bro
ni har kostat på att reparera vill ni riva igen mycket pengar som bara slängs
bort slöseri med pengar röstat har vi gjort ock fick övervägande röster om
att bevara bron Det bryter ni upp och vill ha ogiltigt Bevara vår vackra bro ett
fint natur område o strövområde en
vädjan från en gammal Ängelholmare.
Kommentar: Synpunkt noterad.
BRF Gustenborg , 2021-01-12
Föreningen är belägen på fastigheten Toffelmakaren 7+8. Vi anser att
den nya vägen kommer att påverka vår boendemiljö negativt då ett
av våra hus vetter emot tilltänkta väg. Då många har sina sovrum mot
nämnda väg, kommer det att upplevas som ett störningsmoment att
inte kunna sova med öppet fönster, och att ljudet från trafiken även
tränger igenom ett stängt fönster.
I samband med tidigare beslut att bygga trafikleden, blev vi lovade
att kommunen skulle stå för byte av våra fönster, till en godkänd
klass vad beträffar ljudnivå. Då vi nu står i begrepp att byta våra
fönster, uppkommer frågan, om vi skall montera normalglas och
kommunen byter till ett bättre glas när vägen byggs? Eller skall vi
redan nu sätta i ett bättre glas och kommunen betalar
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merkostnaden?
Vidare så kommer den nya vägen att inkräkta på vår fastighet i
hörnet mot rondellen efter Östergatan. Tydligen kommer det att
reducera vårt redan tidigare undermåliga bestånd av parkeringar för
våra medlemmar. Hur tänker ni lösa det? Vid tidigare samtal med
kommunen, talade man om att frigöra mark i närheten av
Preemmacken, gäller det fortfarande? Hur går era tankar i så fall om
äganderätt och tillhörande lagfart?
Jag förväntar mig ett svar.
Kommentar: Kommunen står för byte av fönster i samband med att bullersituationen
uppstår. Det är fortfarande aktuellt att frigöra mark i närheten av Preemmacken för att
kompensera för förlorade parkeringsplatser.
Privatperson, 2021-01-10
Förslaget medför negativa aspekter för stadsbilden
Klippanvägens förlängning innebär en negativ påverkan på stadsbilden. Från
att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära grönområde med
naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden, Promenadstråket är idag
en plats där det finns möjlighet att uppleva rofylldhet, relativ tystad och
möjlighet till en kort återhämtning. Vilket kommer att gå förlorad.
Kommentar: Detaljplanens påverkan på stadsbilden finns redovisat i planhandlingarna.
Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan:
I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil”
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till
natur för invånarna ska främjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort.
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte på något
vis att stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av
Klippanvägen kommer förstöra. I miljökonsekvensbeskrivningen står det att
nya bostäder föreslås uppföras inom stationsområdet och att dessa behöver
närliggande grönområden vilket hotas av den nya trafikleden som kommunen
föreslår. Tätortsnära grönområden behövs och dessa är dessutom särskilt
viktiga för grupper som barn eller funktionshindrade som har svårt att ta sig ut
eller förflytta sig långa sträckor. Vi har två små barn i vårt hushåll och vi önskar
inte att de ska bo nära en trafikled istället för det nuvarande rofyllda
naturområdet som vi nyttjar nästan varje dag.
Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum:
I miljökonsekvensbeskrivningen står det följande: ”Den nya vägen kommer att
gå igenom ett tätortsnära grönstråk och föra in buller i ett tidigare relativt
ostört område. Detaljplanen medför säker infrastruktur till nya
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bostadsområden men kommer ta resurser i anspråk för att bygga.” Yngre
generationer av Ängelholmare är antagligen mindre bilburna än vad de
nuvarande är och önskar inte att kommunen ska investera så mycket pengar i
något som kommer leda till mer biltrafik inne i centrum.
Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en
lugn återvändsgata till en genomfart med alldeles för tung trafik:
Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan och många av dem
är barn. Förslaget föreslår att den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan
för att skapa en genväg för bilkörande men det kommer medföra att en trygg
passage i staden försvinner. Garvaregatan är en smal gata med
kantstenparktering, för smal för trafik i två led. Blir den kopplad till den nya
trafikleden kommer det även bli svårt för många av oss boende att ta oss ut
med bil från våra tomter vilket kan leda till trafikolyckor.
Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte hänsyn
till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram:
Eftersom Garvaregatans fastigheter Alen 1- Alen 5 och Kastanjen 1- Kastanjen
4 ligger under bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i
tomtgräns, då sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen
avser att skydda.
Gällande Kastanjen 1 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2.
Byggnaden beskrivs även i kommunens senaste inventering, utförd
2019/2020, som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass
”Kulturhistoriskt värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt
om det blev ett större trafikflöde. År 2020 flyttade flera barnfamiljer in och det
kommer troligtvis ske fler generationsskifte på Garvaregatan framöver.
Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till Garvaregatan
kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med gatan:
I miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedöms bullernivåerna
öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad.
Riktvärdena för utomhusvärdena kommer att överskridas vid ett antal hus.
Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avseende
bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen står det:
”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån vid fasad för
närliggande fastigheter och gällande riktvärden vid fasad och uteplats kommer
överskridas.”och ”Bullerplanken har begränsad effekt vid korsningar med
andra vägar och vid högre flerfamiljshus.” Husen som är från 50-talet är
dessutom inte byggda för att klara den bullernivå som en tungt trafikerad väg
medför (fönster, ventiler etc.).
Kommentar: Konsekvenserna för trafiken på Garvaregatan finns redovisat i
trafikutredningen. Trafikökningen om Garvaregatan kopplas till Klippanvägens förlängning
bedöms bli mycket begränsad.
Även utemiljön för dom barn som går på förskolan vila så kul (Idrottsgatan 2,
Byggnad ”O” i bullerutredningen). Enligt utredningen är den ekvivalent
ljudnivån 50 dBA vid förskolans utemiljö vilket är det övre riktvärdet enligt
Naturvårdsverket (Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik)

60 (179)

Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett
årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, eftersom
många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera även de
bullernivåer som blir då.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande bullersituationen för förskolan.
Folkomröstning
Bland invånarna i Ängelholms kommun är stödet för Klippanvägens
förlängning mycket litet. 2011 hölls en folkomröstning där en tydlig majoritet
sa nej till vägen. Valdeltagandet var bara 34%, men enligt den statsvetare som
kommunen tog hjälp av för att tolka resultatet var majoriteten så stor att man
kan utgå från att valresultatet hade blivit det samma även om valdeltagandet
varit högre. I maj 2014 lät Nordvästra Skånes tidning (NST) göra en
opinionsundersökning som visade att 48% av de tillfrågade var emot
Klippanvägens förläng¬ning, 33% var för och 19% visste inte.
Kommunfullmäktiges majoritet (alliansen) är idag för projektet, men när de
valdes 2010 var det endast ett parti (FP) som sa att de ville ha Klippanvägens
förlängning. M var emot. C var oeniga och KD velade, men lovade att följa
resultatet av en eventuell folkomröstning. Beslutet att anta denna detaljplan har
alltså mycket dålig demokratisk förankring.
Kommentar: Synpunkt noterad
Privatperson 2021-01-12
Jag tycker att beslutet att genomföra Klippanvägens förlängning så som det
beskrivs på engelholm.se är fel. Jag tycker att man bör ta större hänsyn till de
negativa konsekvenser förlängningen kommer att ha för miljön - särskild
bullret och förlust av stadsnära skog och rekreationsstråk. Uppförandet av
nödvändig bullerskydd kommer också att påverka området negativt. Jag tycker
det är fel att nonchalera folkomröstningen som var klart emot förlängningen.
Påverkan på Rönneån inte nämns som en del i utvärderingar och
undersökningar. Många av kommunens egna utredningar visar att påverkan på
naturen blir omfattande, och samtidigt visar att vinsterna (i form av
trafikavlastning på en liten del av stadskärnan) blir oklara och kan t.o.m uteblir
i stort.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande de positiva effekterna i
stadskärnan.
***
Det är är svårt att motivera Klippanvägens förlängning och samtidigt ta hänsyn
till Sveriges miljömål (begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, frisk luft
m fl.). Ett av Sveriges miljömål är att minska utsläppen från inrikes transporter,
utom flyg, med minst 70% till år 2030, jämfört med 2010 och det är svårt att se
hur Klippanvägens förlängning kan bidra till detta mål. Tvärtom finns det en
stor risk att det uppmuntrar till ökad bilanvändning. Det kommer kanske att ge
minskad biltrafik i centrum men problemet flyttas bara några hundra
meter norrut och tar en del av en av Ängelholms två närliggande
skogsområden i anspråk, samtidigt som det delar en sammanhängande “grön
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korridor” mellan skogen kring och norr om Hembygdsparken och
Roddklubben i två delar.
Det är ännu svårare att försvara förlängningen när man läsa Ängelholms
kommuns egen Hållbarhetsplan(september 2020) där det står att målsättning
ska vara att det “ska det vara lätt att leva hållbart...vi gynnar biologisk mångfald
och värnar om ett gott liv för människor och natur.” Och där hållbar landskap
innebär att “grönstruktur...integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur
för invånarna ska främjas.”
En folkomröstning hölls november 2011. Nästan 60% av de som röstade vill
att Pyttebron skulle bevaras.Ledande lokalpolitiker tyckte att deltagande var för
lågt, men nästan 35% av röstberättigade deltog på en dag då en del av
samhället var stängd eller begränsat pga storm.
Vid EU val är det flera länder som har valdeltagande som är ännu lägre men
dessa resultat räknas ändå. Att inte respektera resultatet av ett demokratiskt
process skickar fel signaler till folk.
Kommentarer ang. tidigare utredningar
WSP utförde en naturvärdesinventering av detaljplaneområdet 2013 .
Rapporten identifierade fyra naturvärdesområden men ån i sig ingick inte i
fältinventeringen alls. Ingen hänsyn togs till eventuella påverkan vid
brofästekonstruktion, påverkan av byggtrafik på åstränderna, påverkan vid
förstärkning av strandbrinken och ån själv. WSPs undersökning delar området i
10 mindre ytor men uppdelningen innebär att man går miste om en
helhetsbedömning av området som en viktig “grön korridor”. Denna korridor
sammankopplar skog kring Hembygdsparken och norr om Danielslundsgatan
(inkl. delvis vildvuxen kyrkogårdstomten) med skogsområdet närmare
järnvägen, skogen kring Reningsverket och åns mynning - en sammanlagd
sträcka av varierad naturmiljöer från bokskog till vasstränder.
● Pga hur marken omklassats kommer ingen hänsyn tas till hur en ny bro (vid
Pyttebron) kommer att påverka Rönneåns strandskyddsområdet som finns
nedströms i direkt anslutning till den befintliga Pyttebron eller ån
överhuvudtaget trots att det troligtvis inte går att bygga helt nytt i området utan
påverkan.
● Området är en del av ett större område som enligt Länsstyrelsen 2003 borde
skyddas från exploatering.
● Ängelholms Kommuns Naturvårdsprogram 2010 identifierade området som
av värde pga tätortsnära natur och biologiska mångfald.
Man har anledning att ifrågasätta antaganden som gjorts angående antal bilar
på Nybrovägen år 2040. År 2011 räknades 7600 bilar/dygn på Nybron och
enligt Swecos trafikutredning maj 2020 fanns det 8000 bilar/dygn. Detta
innebär att trafikflödet har inte alls ökat i samma utsträckning som var tänkt i
2011.
Trafikverket skriver i Trafik för en attraktiv stad att 70-80% av alla resor med
bil i tätbebyggda områden är kortare än 3-4 km. Om man tog cykeln istället för
bilen lite oftare hade man förmodligen minskat biltrafiken väsentligt utan
nybyggnation överhuvudtaget. S.k “heat maps” från olika motionsappar visar
att Pyttebron och dess naturområden är väl använda till fots (promenad och
jogging) samt på cykel. Någon räkning av cykel och gångtrafik på n.v Pyttebron
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finns inte (enl. kommunen). Om man ersätter bron med cykelvägar som går
bredvid en tung trafikerad väg går den gröna naturupplevelsen som anses så
viktig för hälsa förlorad - något som fastställs i kommunens
Trafikplanen 2011-2012 och MKB 2020-11-02.
Den nya vägens påverkan
Enligt MKB (WSP 2020) bedöms “effekten och konsekvensen på stadsbilden
för planområdet i sin helhet medföra stora negativa konsekvenser pga bl.a
buller, höga bullerskyddsplank och förlorade träd och vegetation.” Det
kommer att medföra “ måttliga till stora negativa konsekvenser för de lokala
värdena för rekreation och friluftsliv…[och] stora negativa konsekvenser på
stadsbilden. Upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området
försämras.” Samtidigt antyds det att det är oklart om förlängningen kommer
att minska trafiken i centrum så som det är tänkt.
Enligt Sveco (2020) kommer den nya Pyttebroområdet har 8000 fordon i
timmen - precis lika många som Nybrovägen sägs har nu - och som anses vara
för mycket - och detta genom ett område som fn är i stort bilfritt och haft låga
bullernivåer sedan järnvägen avvecklades på 1950 talet.
Buller utredningen (Sweco 2020) slår fast att gällande riktvärden vid fasad och
uteplats kommer överskridas längs den planerade vägen och att bullerplank
kommer att behövas och sammantaget kommer trafikflödesändringen medföra
negativa konsekvenser avseende buller. Den nya vägen kommer att ansluta till
Garvaregatan m.fl och dessa småvägar kommer att ändra karaktär för cyklar
från “blandtrafik” (< 30km/h och < 500 bilar/dygn) till mer
trafikerad om bilar använder vägarna som genvägar till Stationsområdet,
parkering bakom Systembolaget mm. Dessutom kommer nya bostäder att
byggas på Hummerhusets parkering som ligger i direkt anslutning till den
tilltänkta vägförlängningen. Dessa bostäder är inte med i bullerutredningen alls.
Det antyds i Swecos rapport att fot- och cykeltrafik genom de nya korsningar
kommer inte att störa biltrafikflöden eftersom det borde aldrig vara fler än 30
st /timmen. Formuleringen gör att fotgängare och cyklister ses som något som
stör bilflödet - en förhållningsätt som gör det svårt att tror att nya fot och
cykelvägar vid Pyttebron kommer att formas på ett sätt som verkligen
uppmuntrar människor att lämna bilen hemma oftare.
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats gällande det nya flerfamiljshuset på
Fågelsången 3.
Att bara flyttar trafiken norrut genom Klippanvägens förlängning speglar en
föråldrad miljösyn när man byggde högre skorsten och längre avloppsrör för
att bli av med ett miljöproblem. Det tar inte hänsyn till befintliga, uppskattade
grönområden, det respektera inte resultatet av folkomröstningen, det tar inte
hänsyn till ändrade res- och handelsmönster pga t.ex miljömål eller Corona,
eller till ändrade transportformer (t.ex elfordon) som gör att buller
och avgaser kommer att minskas avsevärt. Nya arbetsmönster som ett resultat
av corona anpassningar med ökat arbete hemifrån och större
miljömedvetenhet kan komma t.o.m att innebär mindre biltrafik i centrum,
trots nybyggnation.
Det är inte ens påvisat att Klippanvägens förlängning löser trafikproblem i
centrum eftersom mycket av trafiken vill ändå dit - till Systemet och affärerna!
Dessutom löser Klippanvägen inte problemet som den enda passagen under
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järnvägen i centrala Ängelholm orsakar - att vid översvämning/olycka inte lätt
kunna nå eller lämna Havsbaden med räddningsfordon mm.
Jag vill inte att Klippanvägens förlängning inte byggs. Jag önskar att man titta
igen på andra lösningar för att minska den totala mängd biltrafik och
uppmuntra aktivt till flera miljövänliga resor genom “trafiklugnande” åtgärder
som gagnar en större del av samhället/stadskärnan. T.ex hade s.k “Park and
ride” där man parkera bilen utanför stadskärnan och använder buss hade gjort
hela stadskärnan mycket lugnare och gjort att nya cykelvägar vid Stadsparken
inte behövdes! Man hade kunnat haft enkelriktad biltrafik i staden
eller införa en avgift på bilar som körs i stadskärnan. Det finns lösningar - det
som saknas är den politiska viljan att göra något verkligen hållbart för en ny
framtid!
Kommentar: Synpunkter är noterade.
Privatperson, 2021-01-12
Jag vill inte att bygger denna bilväg. Röstade mot i
folkomröstningen och ni följer inte vad folket vill.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Sparven 2, 2021-01-12
Fastän det genom folkomröstning redan fastställts att Pyttebron
ska bevaras och området i dess närhet inte förstöras genom
upprättandet av en flerfilig genomfartsväg i riktning mot
Havsbaden (och nya stationsbebyggelsen) önskar
Kommunstyrelsen nu plötsligt att medborgarna ska ha
synpunkter på sina planer för genomfartsvägen. Det känns
motigt för den som har följt turerna att åter behöva ta ställning till
ett förslag om en genomfart från Klippanvägen, som i princip
har diskuterats under nära femtio år. Vår familj flyttade till
Ängelholm hösten 1972, då projektet omtalades. Längre fram
utvidgades eller förbättrades leden Kristian II s väg, en naturlig
omväg som skulle befria centrum för biltrafik. Ännu senare blev
Storgatan bilfri. Det har sedan under åren byggts friskt och
hänsynslöst i och utanför den lilla staden som en gång var en
idyll. Pyttebron har under all denna tid fyllt sin funktion som
cykel- och gångväg ut mot Havsbadsvägen och vidare till
stranden.Hittills var bron i sig ingen sevärdhet, men plötsligt för
några år sedan, när Folkomröstningen hade fredat den, blev
den renoverat och målat upp, och fick fin belysning. (Vad kan
detta ha kostat Kommunen ? om rivningen effektueras har
denna utgift varit onödigt slöseri med Ängelholmarnas pengar).
Ett av få glädjeämnen i stadsbilden i dag är just promenaden
utmed Pontus Möllers förebildligt utförda bygge på ruinerna av
den grönvallska läderfabriken, där man nu får en fin vy mot den
vackert upplysta Pyttebron. Kommunens talesmän pläderar för
att med den nya leden ska följa cykelvägar och promenadstråk.
Vi har redan detta via Pyttebron. Ett lockbete tycks vara den så mycket
omtalade Växthustomten som en 'park'. I
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kommunstyrelsens 'visioner' ingår också något som kallas
'årummet', utmed Rönneå, där man vill skapa mera
promenad/cykel utrymme.Om Kommunstyrelsen (dvs. den som
sitter i dag) kunde släppa sin fixering vid förlängningen av
Klippanvägen via Pyttebron och rikta sina blickar mot vad som
redan finns, då skulle man kanske upptäcka, att en naturlig
avfart från Klippanvägen går via Kristian II s väg upp till
Järnvägsgatan, via den kommer man inte bara till det nya
stationsbygget (här finns även Järnvägsmuseet och närhet till
'Hälsostaden') utan rakt ut till Havsbadsvägen. Må vara att man
då nuddar vid det överdimensionerade och illa utnyttjade)
Stortorget (för vilket stadsplanerarna har haft många stolta
planar, hittills orealiserade). På så sätt kan man ägna sig åt att
utveckla tanken om ett bilfritt centrum, man kan enkelt avstyra
biltrafiken från Skolgatan om man nu faktiskt skulle förverkliga
planerna kring Parkskolans förnyelse och Stadsparkens
förvandling till ett attraktivt centrum. Det må kanske kosta
biltrafikanterna, som trånar efter att så snabbt som möjligt
komma till Stationsbygget eller nybygget vid Havsbaden, några
extra minuter i bil, men det vackra partiet kring Pyttebron skulle
en gång för alla förskonas för trafik. Åsluttningarnas hållbarhet
har man vid flera tillfällen haft anledning att oroa sig för, senast
har förstärkningar gjorts vid Östergatan/Tegelbruksbron, och hur
blev det med den planerade Rönne Brygga ? Järnvägsgatan
har redan en bro som uppenbarligen tål tung trafik och dagligen
trafikeras hårt. Så: varför inte tänka om kommunpolitikare ?
Bevara Pyttebron, satsa på Kristian II och det lovvärda
centrumprojektet kring Parksskolan.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Aspen 1, 2021-01-12
Vi anser att förslaget till detaljplan inte bör genomföras.
Pytteleden utgör i dagsläget en säker gång - och cykelled utan
störande biltrafik.
Den föreslagna detaljplanen skulle även medföra att betydande
natur - och kulturvärden förstörs.
Trafikbuller som enligt uppgift överskrider nationella riktvärden
beräknas kvarstå trots att bullerskydd kommit på plats.
Hur klarar den tilltänkta trafikleden marktrycket från den tilltänkta
trafikleden.
Tidigare grävningar av tunnlar från pumpstationen mitt på
Pytteleden stötte på problem
på grund av den instabila marken i området.
Kommentar: Sedan samrådet har geotekniska utredningar genomförts för att säkerställa
goda markförhållanden. Detta finns nu redovisat i planhandlingarna.
Privatperson, 2021-01-12
Jag tycker att förlängningen av Klippanvägen avsevärt försämra
miljön på å promenaden,då den biltrafik en kommer att vara
störande.Och att årummet ska bevaras som rekreations
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område
Dessutom skriver ni att det ska vara en "väg utanför
centrum.."...men den är ju i centrum.
Och det ska "vara lätt att komma till stranden" .....
Men alla som nu bor på Errarps ängar hade varit bättre betjänta
av en förlängning av Varvs vägen.
Kommentar: Syftet är att förlägga trafiken utanför den absoluta stadskärnan.
Fastighetsägare till Vågmästaren 1, 2021-01-12
Den vägsträckning som är Klippanvägens förlängning beskrivs i
MKB som det mest fördelaktiga alternativet att med bil komma
till bostadsområdet Parallelltrapetsen och havet är
anmärkningsvärt. Det bästa alternativet för cyklister och
fotgängare är via cykelleden över Pyttebron och för bilisterna att
köra Havsbadsvägen som ju går parallellt med den nya
planerade Pytteleden.
Det byggs på många fler ställen än på Parallelltrapetsen där
annan vägsträckning med bro över Rönneå eller tunnel under
järnvägen skulle vara lämpligare än att få många bilister att
tvingas köra in via Klippanvägens förlängning för att nå
stranden eller stationen. Den nya vägsträckningen löser inte de
trafikproblem som finns på andra ställen i stan som t.ex vid
Brännborns eller vid Errarpskorsningen.
Många negativa miljö- och hälsoproblem skapas med den nya
vägen som ökad stress för djur och människor, förhöjda
bullernivåer inne och ute i boendemiljöer, ökade utsläpp,
påverkan på biologisk mångfald och förstörelse av
kulturhistoriskt arv och ett rekreationsområde unikt och bilfritt i
en stadsmiljö.
På den smalare delen av vägen som går invid åkanten finns
inte plats för gång-och cykelbana på båda sidorna av bilvägen.
Trafikfarligt då möten måste ske på samma sida för fotgängare,
el-och lådcyklar, hundförare och samtliga oskyddade trafikanter.
Att prioritera biltrafik före de oskyddade trafikanterna är ett
avståndstagande från all modern trafikforskning.
Kommentar: Den planerade gång- och cykelvägen kommer att vara ca 3.5 meter bred, vilket
bedöms vara tillräckligt för att upplevas som trygg och säker.
De geotekniska undersökningarna tycks vara näst intill
obefintliga vid vägsträckningen som går nära ån vid kröken där vägen möter
Reningsverksvägen eller vid nya brofästen och där
den nya vägen byggs.
Pengar för detta ändamål borde omgående avsättas för detta
istället för att utlysa en arkitekttävling men de förslagen kan ju
komma till användning för andra broalternativ som måste
komma till stånd för att förbättra trafiksituationen i andra delar
av staden.
Ett nej till den nya vägen för ett bevarande av en trafiksäker och
anpassad cykelled med lugn, tyst och vacker natur som är unik
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inom den äldre stads kärnan i Ängelholm
.
Kommentar: Sedan samrådet har geotekniska utredningar tagits fram, planhandlingarna har
kompletterats gällande detta.
Privatperson, 2021-01-12
Idag är det mycket cykeltrafik längs med Storgatan. Cyklister
kommer uppifrån Margretetorpsvägen och cyklar ner mot
gågatan och vise versa. Hänsyn bör tas till hur cyklister längs
med Storgatan på ett säkert sätt ska korsa klippanvägens
förlängning. Den nya vägen kommer vara trafikerad och även
om det blir en rondell så är det en svår korsning för cyklister.
Kommentar: Trafikutredningen har även tittat på säkra kopplingar för cyklister.
Utredningen visar att föreslagna cirkulationsplatser är den bästa lösningen för cyklister.
Ängelholm Skäldervikens Segelsällskap, 2021-01-12
Anledning till synpunkter
Enligt planbeskrivningen på sidan 14 kommer den nya vägens och cykelvägens
sträckning att påverka både verksamheten och de byggnader i området som
benämns som ”Båtklubben”. Denna föreslagna sträckning innebär bl.a. att
befintliga båthus närmast gatan måste tas bort. Vår bedömning är att man med
små ändringar av vägens utformning och cykelvägens sträckning kan undvika
konflikter med båthusen enligt förslag nedan.
Bakgrund
”Båtklubben” är platsen där en av Ängelholm Skäldervikens segelsällskap
(ÄSSS) kommittéer bedriver sin verksamhet. Kommittén heter Båtplatsen och
det var på denna plats som ÄSSS började sin verksamhet officiellt 1948, men
båtplatsen och båthus har funnits tidigare än så. Båtplatsen med dess båthus är
ett kulturarv värt att bevara och en mycket viktig del av ÄSSS
föreningsverksamhet. Båtplatsen är en mycket välskött ideell verksamhet och
det är kontinuerligt en stor efterfrågan på båthus då det är låg omsättning.
Båtplatsen bidrar även till ett hållbart båtliv då äldre båtar underhålls i stället
för att ersättas med nya. ÄSSS båtplats har även båthus som används av
jollekommittén som engagerar barn och ungdomar.
Förslag
Som det framgår av planhandlingarna ska det ske en fortsatt dialog mellan
ÄSSS och Ängelholms kommun om den exakta placeringen och utformningen
av gatan och cykelvägen för att hitta en gemensam lösning vilket vi välkomnar
och hoppas påverka båtplatsen så lite det bara går. Under ett inledande möte
den 21 oktober 2020 med kommunens tjänstemän har vi uppfattat både en
förståelse för Båtplatsens verksamhet och en inriktning att bevara båthusen i
dess nuvarande utformning även inom ramen för ”Klippanvägens
förlängning”.
Redan nu vill vi ge förslag på åtgärder som vi bedömer genomförbara eftersom
vissa redan finns med i planhandlingarna.
1. Slänten från cykelbana/väg mot Båtplatsen hamnar i konflikt med båthusen
längs vägen enligt ”typsektion vid båtstugor” i planbeskrivningen. Men slänten
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hamnar även i konflikt med klubbhus, toaletter samt hörnor på 3 båthusrader i
den NV delen av arrendeområdet.
a. För att undvika dessa konflikter föreslår vi en mycket liten (ca 50 cm)
flyttning av cykelbana/väg mot SV och i stället för slänt anlägger en
stödmur och staket längs hela arrendeområdet för Båtplatsen såsom
”typsektion vid pumphus” och ”typsektion vid Rönneå” är beskrivet i
planbeskrivningen.
2. Cykelvägens dragning i en slinga skilt från vägen för att ”spara
bevarandevärda träd” hamnar i konflikt med både båthusen längs vägen och
båthusen ner mot Rönneå.
a. För att undvika denna konflikt föreslås att cykelvägen istället dras i direkt
anslutning till den nya vägen med stödmur likt ”typsektion vd pumphus”.
b. Alternativt skulle cykelvägen kunna dras mellan två av de bevarandevärda
träden där det idag går en bilväg till båtplatsen och tidigare ansluter intill
den nya vägen före det bevarandevärda trädet närmast båtplatsen.
3. Bilväg till båtplatsen saknas i planhandlingarna och måste planeras in. T.ex.
kan befintlig bilväg behållas i förslag 2.a. ovan.
Kommentar: Sedan samrådet har en förprojektering tagits fram, där särskilt fokus har lagts
på kopplingen till båthusklubben och Växthustomten. Genom att flytta centrumlinjen
söderut samt att förändra GC-vägens dragning kan samtliga båtstugor stå kvar. Genom att
anlägga stödmurar istället för slänter kan större delen av båthusområdet förbli orört, detta
finns beskrivet i planhandlingarna och i förprojekteringen.
Förprojekteringen innehåller också en lösning på bilväg in till båtplatsen.
Naturskyddsföreningen i Ängelholm, 2021-01-12
Naturskyddsföreningen Ängelholm anser att detaljplanen innebär att ett av
stadens få centralt belägna naturområden (gröna områden som i
Ängelholmspaketet anses vara viktiga i stadsbilden) som huserar
många olika växter, djur, fåglar och insekter kommer att förstöras. Vi avstyrker
därför ett antagande av detaljplanen. Nedan utvecklar vi denna ståndpunkt.
Naturmiljö
Vi anser inte att områdets naturvärden har undersökts tillräckligt, varken för att
kommunen ska kunna fatta beslut kring vägdragningens lämplighet eller kring
eventuella kompensationsåtgärder om planerna förverkligas.
Planbeskrivning
Planbeskrivningen är idag inte komplett nog för att vi ska kunna ta ställning till
den. Det saknas viktiga utredningar kring konsekvenserna på naturmiljön.
MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
I denna beskrivning anges att projektet kommer innebära ”överlag stora
negativa konsekvenser utmed den del som idag är bilfri och som idag är ett
rofyllt, stadsnära naturområde”. Man säger att: ”det finns inrapporterade
förekomster av fridlysta och/eller rödlistade arter i artportalen” samt att: ”viss
påverkan uppstår genom att stora träd behöver tas ner samt störning i form av
ökad biltrafik, ljus och buller”. Vi anser att enbart dessa iakttagelser är
motivering nog för att förorda nollalternativet i detaljplanen.
Miljökonsekvensbeskrivningens slutbedömning att planområdet: ”inte är av

68 (179)

betydande vikt för arternas livsmiljö eftersom liknande miljöer finns i
närheten” kan starkt ifrågasättas.
Vi tycker det är illa att, baserat på att inga miljökvalitetsnormer bedöms
överskridas, välja att inte behandla naturmiljön i en MKB, trots att bygget
permanent kommer förvandla nuvarande grönområde till en kraftigt trafikerad
vägsträcka. Områdets naturmiljö kommer påverkas av ökade föroreningar av
avgaser, vägdamm, buller och allmän störning. MKB har gjorts för stadsbild,
buller och rekreation. Vi är förvånade över att ingen MKB tagits fram för
naturmiljön med hänsyn till de naturvärden som riskerar att gå förlorade eller
åtminstone försämras. Vi är kritiska till att man inte sett förändringen i
naturmiljön ur ett större perspektiv. De direkta effekterna av vägbygget kan
kanske inte klassas som betydande men varken indirekta, ackumulerade och
inducerade effekter på naturmiljön nämns annat än att man inte räknar med att
miljökvalitetsnormerna (indirekta konsekvenser) kommer överskridas.
Kommentar: Inför startad Miljökonsekvensbeskrivning har en undersökning tagits fram och
ett avgränsningssamråd har hållits tillsammans med Länsstyrelsen. Påverkan på
naturmiljön har inte bedömts tillräckligt stor för att behöva hanteras inom ramen av
miljökonsekvensbeskrivningen.
Naturvärdesinventering
Denna är att betrakta som en omskrivning av den naturvärdesinventering som
WSP gjorde 2013 och den omfattar ungefär samma geografiska avgränsning.
Någon ny fältinventering har inte gjorts. Rapporten har enbart kompletterats
med färskare observationer från Artportalen och Musselportalen
och uppdaterats något för anpassning till den nya metodiken för klassificering.
Det enda egentliga nytt som tillförts är resultaten från ett initiativ från Rädda
Pyttebroområdet att inventera fladdermusbeståndet i området.
Den branta slänten där vägen kommer att passera intill ån behöver förstärkas
med stödmur, ev. pålas. Hur pass omfattande detta arbete blir vet man inte då
ingen geologisk undersökning har skett men sträckan ligger i en meander och
är antagligen instabil. Samtidigt kommer all vegetation behöva röjas
och många stora träd kommer behöva fällas. Den här sträckan har kanske det
högsta värdet för den biologiska mångfalden; den är en viktig födosökslokal
för fladdermus och fåglar och troligtvis (enligt fladdermusinventeraren)
erbjuder boplatser för fladdermus och fåglar. Den branta släntan är även en
möjlig häckningsplats för kungsfiskare som tidvis observerats i området –
återigen, en ordentlig inventering saknas härvidlag.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Även geotekniska utredningar har genomförts för att belysa problematiken i slänten mot ån.
Planhandlingarna har kompletterats gällande detta.
Skyddsvärda och gamla träd
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Det är allt ovanligare med riktigt gamla träd i stadsmiljö. Gamla träd har större
värde för den biologiska mångfalden än ett nyplanterat ”kompensationsträd”.
Högvuxna gamla träd med vida kronor sänker temperaturen i stadsmiljön,
dämpar vinden och höjer luftfuktigheten, dvs förbättrar det lokala
klimatet i staden.
Det har noterats 16 träd som klassas som ”skyddsvärda”. Flertalet av dessa
kommer behöva fällas och några kommer hamna i en ”ö” inringad av
ljusförerening och störande trafik. Förutom dessa kommer
ett ospecificerat, men väldigt omfattande, antal träd i varierande ålder också
behöva avverkas och sly och andra växter röjas. Här går förlorat ett stort
naturvärde för såväl däggdjur, kräldjur, fåglar och insekter. Enligt den konsult
som inventerat fladdermöss går det inte att, såsom kommunens konsult
WSP rekommenderar, ersätta borttagna ihåliga träd med holkar o.d.
Ljusföroreningar
Ljusföroreningar berörs väldigt knapphändigt, trots att nattaktiva djurarter
såsom de flesta däggdjur, groddjur och många insekter är beroende av mörker
eller mycket svagt ljus för sin överlevnad. En bilväg kräver stark artificiell
belysning och den negativa påverkan kommer inte att kunna undvikas.
Även buller och ljuset från bilarnas strålkastare kommer att innebära allvarliga
störningar. Problemet blir accentuerat där man planerar separera
cykel/gångbanan från bilvägen. Detta i syfte att rädda kvar
några värdefulla träd som kan tänkas ha håligheter lämpliga som boplatser för
fåglar, bin och fladdermus. Dessa träd kommer att hamna i en ”ö” omringat av
nattljus och riskerar således bli obrukbara som boplatser och jaktmarker för
nattaktiva djurarter.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta. Det bör också påtalas att området idag är belyst, även om detta inte är i samma
utsträckning som en bilväg.
Insekter
Ingen inventering har gjorts vad gäller insektliv. Detta trotts att det
förekommer allt fler allvarliga rapporter kring insektdöden och de negativa
effekter denna har på foderresurser för däggdjur, fåglar och fiskar.
Kombinationen av träd och vatten som präglar området är den perfekta
förutsättningen för insektliv som i sig är en förutsättning för en rik biologisk
mångfald. Insekterna är inte heller inventerade på och kring de värdeträd som
identifierats.
Kommentar: För att minimera påverkan på insekternas levnadsmiljöer är det viktigt att
kompensationsåtgärder kommer till stånd och borttagna träd kan placeras i anslutning till
planområdet.
Groddjur
Inventeringen av groddjur baseras på en tidigare inventering 2010 där
förekomst av grodor och reproduktionslokal för grodor i området mellan bron
och båtstugorna konstaterades. Författaren av naturvärdesinventeringen utläser
dock från rapporten från 2010 att kärnområdet för dessa värden är
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knuten till ett område norr om planområdet och att planförslaget inte innebär
någon negativ påverkan på detta. Hur långt från planområdet detta kärnområde
är beläget, samt hur man har kommit fram till att påverkan inte blir negativ,
framgår dock inte. Vidare säger man att rapporten 2010 om förekomst
av långbensgroda (Rana dalmatina) saknar bildbevis och således inte beaktas
vid naturvärdesbedömningen. Enligt en expert på groddjur som deltog i
inventeringen är det som står om groddjur korrekt, men mer tid hade behövts
för att kunna göra en mer omfattande utredning och framställa ett mer säkert
resultat.
Fågel
När det gäller fågelliv använder naturvärdesinventeringen enbart rapporter från
Artportalen som enbart bygger på sporadiska observationer. Ingen
fältinventering av fåglar och dess häckningsplatser har gjorts och slutsatsen
dras att: ”Inga av de rapporterade fågelarterna ha registrerats som häckande”.
Naturvärdesinventeringen borde ha omfattat en fältinventering av fåglar under
häckningssäsongen mellan april och juli.
Fladdermöss och övriga däggdjur
Kommunen har inte sett till att någon inventering av fladdermöss utförts,
varken för naturvärdesinventeringen 2013 eller för den nu aktuella. Som vi
nämnt ovan, är det föreningen Rädda Pyttebroområdets initiativ som gjort att
fladdermöss inventerats i juni 2020. Författaren av naturvärdesinventeringen
har tagit med delar av denna rapport och konstaterar att det har observerats
sex olika arter av fladdermus i området, av vilka tre är rödlistade.
inventeringen påpekas att: ”Små sammanhängande grönområden i stadsmiljö
är viktiga för bevarande av biologisk mångfald generellt och därmed också för
bevarande av fladdermöss i stadsmiljö” och bedömningen görs att: ”denna del
av planerad vägdragning består av områden med lämpliga koloni/boplatser för
fladdermus sommartid”. Inventeringens slutsats är att: ”Det är inte troligt att
vägdragningen kan genomföras utan förträngning av de arter som har
observerats i området, habitatförlust och/eller barriäreffekt.” Detta
tas dock inte med i naturvärdesinventeringen. Istället drar man sin egen slutsats
i planbeskrivningen: ”Vad gäller groddjur och fladdermöss bedöms
planförslaget medföra en mycket liten påverkan och det finns inte heller något
som tyder på att just skogen inom planområdet är särskilt viktiga för dessa
arter relativt omgivande landskap.” Med tanke på vad fladdermusinventeringen
konstaterat, samt att inventeringen endast utfördes under endast en natt och
saknade resurser att undersöka förekomst av boplatser, är bedömningen i
naturvärdesinventeringen högst subjektiv och bör tillbakavisas med
bestämdhet. Fladdermusinventeringen har identifierat att området är en viktig
födosökslokal och att platser lämpliga som boplatser finns, det anses vidare
troligt att det finns kolonier i området. Vi anser att man bör komplettera med
ytterligare utredning kring fladdermöss i området. Dels behöver man
kartlägga om det finns kolonier i berört område, hur dessa kommer påverkas
och om det finns närliggande områden fladdermössen kan ta i anspråk.
Övriga däggdjur, såsom ekorre, skogsmus eller igelkott berörs inte
överhuvudtaget i naturvärdesinventeringen. Detta trots att sådana djur blir
väldigt negativt påverkade om vägdragningen genomförs. Igelkottar, som
rödlistades i april 2020 av Artdatabanken, är enligt uppgift från
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kringboende fortfarande ganska vanliga i området. De blir särskilt sårbara med
en vägdragning och kommer tyvärr med stor sannolikhet snabbt falla offer för
biltrafik.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande fladdermöss.
Invasiva arter
Mycket uppmärksamhet fästs på förekomsten av blekbalsamin och
jättebalsamin, som man menar drar ner naturvärdet. Dessa växter är klassade
som ”invasiva arter” och är definitivt bekymmersamma. Men
troligtvis inte alltför svåra att bekämpa i den omfattning de förekommer.
Rekreation och friluftsliv
Vi ställer oss mycket frågande till bedömningen ”måttligt negativa
konsekvenser för rekreation och friluftsliv”. Vi anser att konsekvenserna av
vägdragningen i området är omfattande för rekreation och friluftsliv då en stilla
miljö byts ut mot en hårt trafikerad miljö med både ljud och avgaser. Vi vill
också påpeka att störningen från vägen inte bara omfattar den direkta
sträckningen utan också grönområdet Tullakrok. Tullakrok är ett populärt
rekreationsområde året om, stadsnära och lättillgängligt, inbäddat i grönska.
Om vägen dras som planerat kommer Tullakrok istället ligga tvärs över och väl
exponerat från en större väg. Känslan av naturområde kommer förstöras och
detta måste räknas som att upplevelsevärdet kraftigt försämras. Vi vill också
påpeka att MKB för rekreation anger de lokala konsekvenserna på rekreation
och friluftsliv som måttliga till stora. Konsekvenserna för rekreation och
friluftsliv för Ängelholms invånare anses alltså som måttliga till stora.
Klimat- och trafikpåverkan
Den totala mängden trafik ökar med fler vägar, så kallad inducerad trafik, vilket
är ett välkänt fenomen belagt med internationella studier. När vägkapaciteten
ökar i ett område blir det enklare att ta sig runt med bil och incitamentet att
välja alternativa färdsätt, som cykel och kollektivtrafik minskar. Eftersom
fordonsparken fortfarande är övervägande fossil, och kommer att vara så de
närmaste åren, leder fler vägar till ökade utsläpp av växthusgaser och
luftföroreningar istället för den minskning som är nödvändig om Sverige ska
klara sina miljö- och klimatmål. Även om fordonsparken skulle gå mot fler
eldrivna fordon kvarstår problematiken med mikroplast från däckslitage. Den
totala mängden bilar i Ängelholm behöver alltså minska.
För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader krävs att varje
individ sänker sina koldioxidutsläpp till 1 ton per år. I dag ligger Sverige på ca 9
ton per individ och år (inkl. konsumtion av flygresor och import). Därmed ska
varje individ, även i Ängelholm, minska sina utsläpp med 8 ton
inom en period av 10 år. I det läget borde kommunen göra allt för att
underlätta denna omställning, istället för att göra den svårare och skjuta
problemen framför sig. En trygg kommunledning tar ansvar
för sina invånares oro för klimatförändringarna och skapar optimala
förutsättningar för en ordnad, väl genomtänkt omställning till att bli en
utsläppsneutral, helst utsläppnegativ, kommun.
Buller
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Vi anser inte att slutbedömningen kring buller kan anses positiv. Buller
kommer självklart minska i centrala stan men öka betydligt där vägen dras. De
som flyttar in till centrum är beredda och medvetna om att de kommer uppleva
trafikbuller. De som bor utmed tänkt dragning var garanterat inte beredda
på den mängden buller detta kommer medföra.
Avslutningsvis vill vi påpeka att det lilla området som exploateras av
Klippanvägens förlängning kan verka betydelselöst i ett nationellt eller globalt
perspektiv. Men ett beslut som innebär att området bevaras i nuvarande skick
skulle ge starka signaler om att kommunen tar miljö- och klimatfrågorna på
största allvar och tar ansvar för våra barns framtid. Ängelholm en av Sveriges
rikaste kommuner,
Sverige ett av de rikaste länderna i världen. Det är väl känt att rika genererar
den största klimat- och miljöbelastningen. Genom att kommunen fattar rätt
beslut tar den ett ansvar för vår del av problemen samtidigt som den visar i
vilken riktning samhällsutvecklingen måste gå för att vår civilisation inte ska
gå under i ett allt varmare klimat. Den markyta som kan generera biologisk
mångfald, binda koldioxid, reglera vattnets kretslopp och förse oss med alla
livsnödvändiga ekosystemtjänster krymper allt mer. Detta är så viktigt att till
och med de få kvadratmeterna som påverkas av Klippanvägens förlängning
borde lämnas orörda.
Kommentar: Synpunkterna är noterade.
Fastighetsägare till Abborren 24, 2021-01-13
Det är positivt att Ängelholms kommun bygger Klippanledens
förlängning genom Pytteskogen. Biltrafiken på Storgatan,
Nybrogatan, Östergatan och Skolgatan är vid många tidpunkter
på dygnet intensiv och farlig. Vi vågade inte låta barnen
ensamma gå till eller från Kulturskolan på den tiden, då den var
på Parkskolan p g a biltrafiken i centrum. Biltrafiken var en
gång intensiv på Storgatan och diskussionerna gick höga då
kommunen införde gågatan, men se så bra det blev med
gågata. Den nya Pytteleden med bil- och cykeltrafik kommer att
bli mycket bra, då trafikflödet till Havsbaden, bostäder och
järnvägsstationen får ytterligare ett alternativ än att de flesta ska
passera en trång korsning i centrum. Den nya cykel- och
gångbron över Rönneå vid Tullakrok kommer bli ett lyft för alla
som besöker och bor i Ängelholms fantastiska
rekreationsområde runt Hembygdsparken och Nybroskogen.
Bygg Pytteleden! Äntligen blir det av! Demokratin klarar av att
hantera svåra problem även en ny Pytteled.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-12
De senaste dagarna har jag läst ” Detaljplan för Änelholm”
”Naturvärdesinventering” Naturverket:”Ekologisk kompensation” och
”samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd”.
Det är ett digert material för en vanlig medborgare att ta till sig.
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Här kommer synpunkter och frågor på den tilltänkta bilvägen genom
Pyttebroområdet.
.fråga: varför finns ingen Grönstrukturplan i kommunen?
Hur ska det bli lättare ,säkrare och tillgängligare för biltrafiken i centrum om
planen genomförs? Där är väl lika trångt och svårframkomligt och
olyckskänsligt som tidigare? Eller är det tänkt att vägen vid stadsparken ska
stängas för biltrafik?
Då får alla bilar köra förbi järnvägsstationen o svänga in på järnvägsgatan!
Hur gynnar detta affärsidkare och restauranger i ”stadskärnan ” som ska bli en
stadskärna för människor inte för bilar?
Vägbiten i byggförslaget är inte så lång , så är då tanken, att det är ett bygge för
snabbare framkomlighet till stranden, under ganska begränsade tidpunkter
under året?
Kommentar: Trafikutredningarna som tagits fram visar att trafiken genom stadskärnan
minskar drastiskt med detaljplanens genomförande. Minskad trafik bedöms öka säkerheten.
Genom att anlägga Klippanvägens förlängning öppnas även möjligheten för att ytterligare
begränsa trafiken i stadskärnan genom andra åtgärder, så som gångfartsområde eller
liknande. Detta bedöms göra stadskärnan mer attraktiv för både boende och affärsidkare.
Ju mer man läser på ,och ju mer man går runt i staden och studerar befintliga
gator,vägar i Ängelholm ju sämre o mer obetänkt finner man den tilltänkta
planen te sig.
”Nej Till Pytteleden” lyser i eldskrift inom en natt och dag.
För några kan det urbana och orörda ” lilla” område de sig ovesäntligt när de
tänker :bred bilväg yes! Hurra! Faktum är att för varje dag som går kommer fler
och fler människor över till ett bestämt ”Nej till Pytteleden”.
Grönområdet med ett rikt djurliv och än så länge orörda delar, med närhet till
ån ,och den vackra Pyttebron ,som frekventeras av så många människor o
cyklister. Unga familjer med barn promenadgrupper , hundägare ,
handikappsanpassad så att man även kan komma vidare längs ån vid
reningsverksslingan ända ner till havet, och där tystnad stillhet och ro råder.
Och där skönhetsupplevelserna skiftar med alla årstider. Man får inte heller
glömma den andra sidan ån med sitt båtliv ,med promenadstråk och många
höga gamla vackra träd, populära utflyktsmål året runt med Tullakrok och så
lite högre upp hembygdsparken. Dessa områden hör ihop och ger den
stressade nutidsmänniskan en oas där det går att andas och att få nya krafter.
Området hyser slltså många fler värden än vad man kanske i första hand tänker
sig in i. Hur många orörda områden har vi i Ängelholm?
Att skövla och ta bort detta område ifrån människorna, och det djurliv som
finns i området , vore katastrofalt. När man i detalj läser om hur området skulle
påverkas av en tänkt bilväg ,så mår man illa.
Vad är det vi vill lämna efter oss till nästa generation människor?
En asfaltväg med sterila bullerskydd här och var, och ett ” städat” ” sterilt och
dött område” där alla träd, gamla fina och friska ska tas bort.
Den biologiska mångfalden behöver vi alla för vår överlevnad även politiker
och tjänstemän i Ängelholm !
Och de urbana och orörda områdena krymper för varje dag.
Under många år har ”Bilväg igenom pytteområdet utretts” och de massiva
protester som nu figurerar dagligen i ex sociala medier o insändare i
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tidningarna, borde ge vid handen att den nya planen måste stoppas,! och de
erfarna och kloka i kommunen måste i enlighet med att tiderna förändras, och
miljötänket är ett helt annat idag än för tio ,tjugo år sedan ,sedan sätta sig ner
och tänka i helt andra banor!!
Under tiden det tar ,så får den sk 0 planen gälla! Det finns många ideer att titta
på ,ifrån allmänheten ex. Man kanske får titta på flera olika möjligheter.
Bjud in allmänheten ,att ge alternativa förslag. Man kan liksom inte ställa ett
grönområde mot ett annat.
2
Vi behöver varje träd ,Varje orört område, varje skog nu mer än någonsin.
Man kan ex ha små bussar som kör i skytteltrafik till stranden.
Man kan ha helt andra transportsystem för gods i staden, omlastning på
industriområde o att små bussar/ bilar kör
in i staden med godset. Helt kan man inte ta bort biltrafik ,men det går att
minska den markant. Ingen har sagt att vi i framtiden kan räkna med att köra
race i staden.
Vi får kanske räkna med bilköer , vissa tider på dygnet , och låga hastigheter/
alt gångtrafikstråk som ex nu råder vid stortorget./ Att bygga en bro över!
Järnvägsspåret på ett smalt ställe / har gjorts i Stockholm/ kanske kan vara ett
alternativ . Då blir det en kort vägsträcka för bilar innan de ansluter
havsbadsvägen. Behövs då bara en smalare vägbredd o ingen cykelväg.
Det behövs expertis med lång erfarenhet av vägstråk med förmåga att tänka
utanför boxen , och en vördnad inför naturen, för att ta sig en ny titt på
trafiklederna i Ängelholm.
Vi har en gammal stad med så många naturliga och ganska unika
smultronställen. Ån rinner genom staden , och så närheten till havet.
Fortfarande är staden vidunderligt vacker med alla broar och och allt som ännu
finns kvar. Orörda områden , många stora vackra träd omger stan Promenad
och cykelstråk. Låt oss behålla allt detta o låt staden bli en stad för
människor och inte för bilar, låt staden behålla sin unika karaktär.!!
Vi bor dock i en småstad, nästan 500 år gammal!
Bygg ingen bilväg igenom Pyttebroområdet.!!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-13
Utbyggnaden av Klippanvägens förlängning är en naturlig,
tvingande och efterlängtad utbyggnad som skulle skett för
decennier sedan, men bättre sent än aldrig!
Alternativet är det bästa av framlagda förslag, såväl när det
gäller antalet avverkade träd (naturintrånget) som dess syfte,
dvs att göra stationsområdet, resecentrumet och stranden
bättre tillgängligt för alla inom och utom Ängelholms kommun.
Detta är således inte enbart en angelägenhet för de i tätorten
Ängelholm, vilket många tycks tro!
Bilen har sin givna plats i vårt samhälle och kan inte i någon
större utsträckning ersättas av att man går eller cyklar till olika
destinationer. Stranden på sommaren, den nyligen inköpta
skogen i väst, det utbyggda och moderniserade resecentrumet
samt stationsområdets 2000 nya bostäder kräver en radikal
trafikal översyn, vilken gjorts av flera konsulter, och där
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resultaten är entydiga och pekar på att föreslagen lösning är
den bästa.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Rektangeln 4, 2021-01-13
I samband med planprogrammets genomförande bör en
översyn av påverkan på Havsbadsvägen göras.
I dagsläget är Havsbadsvägen längs hela sin sträckning byggd
på ett sätt som uppmuntrar till högre hastigheter än de
föreskrivna 40 km/h. Vägen är bred och ger förare långa
siktlinjer vilket gör att majoriteten av bilisterna håller högre
hastigheter. Vid anläggningen av Parallelltrapetsen har inga
fartdämpande åtgärder på havsbadsvägen införts och inga nya
övergångställen har anlagts för att underlätta för boende på
östra sidan av vägen att ta sig till stranden vilket är det som
locker människor till området. De höga hastigheterna medför
båda buller för de boende längs med vägen och utgör en fara
för barn och vuxna som ska korsa den. Vid Montessoriförskolan
i Hvsbaden är det speciellt tydligt sommartid när förskolan ska
ta sig till stranden. I kurvan på havsbadsvägen håller många
körglada bilister höga hastigheter och det är omöjligt för
personalen att säkerställa att en bil inte plötsligt kan dyka upp
bakom hörnet.
Eftersom ett av motiven till den förändring som denna plan
innebär är att ge fler människor åtkomst till stranden kan det
antas att trafikmängden på havsbadsvägen kommer, och alltså
önskas, öka. Mängden fordon och därmed även bullret kommer
att öka. Ängelholms kommun måste därför omgående göra en
hastighetsutredning på hela havsbadsvägen och planera för
nya, säkra övergångar, längs med denna.
Övergångsställen bör placeras på de platser som faktiskt används av
fotgängare.
Kommentar: Havsbadsvägens framtida utveckling hanteras inte inom ramen av denna
detaljplan. Det pågår dock ett arbete kring Havsbadsvägens framtida gestaltning,
synpunkterna noteras och tas vidare.
Privatperson, 2021-01-13
Vad håller ni på med!!?
Ni fortsätter alltså att förnedra oss invånare, wow det e magiskt!
Vadå ska vi denna gången tro att vi har ngt å säga till om?
Utveckla gärna?
2021 Ängelholms kommun skövlar ett grönstråk där det rör sig
Otroligt mkt människor för å göra plats för mera bilar!
Det e svårt å finna ord för vad jag känner för er som tar dessa
beslut. Ängelholm e ju en liten stad men såååå mkt bilar, överallt.
Gick häromdagen utanför roddklubben å man kunde tro att det
va en 70 väg. Folk kör ner för å springa på slingan, jag blir lite ledsen, detta
beetendet kommer främjas. Yeeess för nu blir det en lättare att
ta sig fram med bil i centrala delar av staden.
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Så detta blir perfekt ju om man vill ha mkt avgaser i luften, för
Vem på denna planet köper snacket om att det kommer bli bilfritt vid
stadsparken?
Det kommer ligga bilar å små puttra där å sen kommer då bilar
rulla i lite högre hastighet 3-5 min bort, resultatet? mer avgaser på
större yta!
Det ni missar är att pytterbron ligger centralt!!!! Ni pratar om
platsen som om det ligger långt iväg.
Det är en av det vackraste frodigaste ställe i staden, däremot
stadsparken som ni nu vill höja vad e det?
park å park.... har ni varit i Lund? Dom har en stadspark.
Det verkar ju som att resultatet av allt byggande nu landar i en
Väg som kommer försämra luftkvaliteten oerhört vid ett centralt
stråk.
Då kan man ju fråga sig ska Ängelholm växa till varje pris?
För nog kan inte miljön i staden betala ett högre pris...
Jag skäms över era beslut, jag skäms över att jag lever i en
Liten stad med omoderna politiker, jag skäms definitivt över
Mänskligheten som alltid tar beslut utifrån det bästa för oss, sen om det e på
bekostnad av djur eller natur det spelar ingen roll.
Ni ville ha ett råd?
Avgå alla som gick bakom ryggen på oss skattebetalare.
Bygg klart cykelvägar så att dom inte tar slut mitt i vägen.
Gör det svårt för människor å köra bil i centrala delar, det ska
va bökigt!
Tänk hälsa motion natur, och cykla till jobbet om ni bara har
5km!!!!!!!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-13
Jag vill inte man bygger Pytteleden. Här är boplats för många
djur och cykel/promenadstråk för allmänheten. Värna människor
och natur
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-13
Sedan 1980 har befolkningen i Ängelholm ökat med 50% och
lejonparten av de nya bostäderna återfinns väster om Rönne å.
Trafiken genom centrum har ökat i motsvarande mån, och det
blir allt mer angeläget att finna en trafiklösning som avlastar
centrum.
Det skyltas sedan lång tid tillbaka att de som kommer till
Ängelholm via Klippanvägen och är på väg till järnvägsstationen
eller stranden bör ta vägen förbi sjukhuset, dvs köra Kristian II:s
väg och Landshövdingevägen. Ingen som hittar i Ängelholm tar
den vägen, eftersom den är betydligt längre än att köra
Östergatan och Havsbadsvägen, och den innebär också två fler
trafikljus.
Pytteleden innebär en mängd fördelar jämfört med alternativa
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förslag:
* Kortast möjlig väg.
* Inga ytterligare trafikljus.
* Minimalt antal vägkorsningar.
* Minimalt antal träd behöver fällas.
Jag ser endast fördelar med Pytteleden och inga nackdelar.
Jag ger detaljplanen mitt oreserverade stöd.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-13
Ytterligare inlägg gällande buller samt utfart från bostad.
Utfart:
Häckar, plank och staket får inte vara högre än 0,8 meter i
korsningar och vid utfarter. Detta krav på fri sikt gäller 10 meter
från korsningar (korsande körbanas närmaste ytterkant), 5
meter in på gång- och cykelbanor samt 2,5 meter från utfarter.
Avståndet till övergångsställe, cykelpassage /cykelöverfart eller
korsning får inte vara kortare än 10 meter. Detta gäller även
bullerskydd vilket nuvarande utredning ej tillgodoser.
Buller/utfart:
Vid uppmätta höga bullernivåer får samhällsintresset stå
tillbaka för den enskilda fastighetsägarens behov, detta är ej
tillgodosett för flertalet fastigheter i nuvarande utredningar.
Bullerskyddet ska vara konstruerat så att ljudet inte studsar över
till andra sidan gatan. Även för bullerskydd ställer
byggnadsnämnden krav både på en utformning som är
anpassad till omgivningen och på fri sikt vid korsningar och
utfarter vilket det inte gör.
Kommentar: Bullerskydd bedöms kunna uppföras på ett sätt som inte påverkar den fria
sikten.
Privatperson, 2021-01-13
Jag yrkar bifall på förslaget. All bebyggelse som genomförts
och planeras (Parallelltrapetsen, Gamla Scantomten, Gamla
Badhustomten, och planerad bebyggelse öster om Klitterbyn m
m) plus den trafik som också genereras från gamla Havsbaden,
stranden och Ängelholms resecentrum kräver en ny
trafiklösning. Det är helt orimligt att fortsätta leda denna trafik
genom den trånga passagen förbi Stadsparken både av miljö
och trafiksäkerhetsskäl.
Nya trafikleder norrut via Varvsvägen och söderut väster om
järnvägen via Trafikverksskolan löser inte nu aktuellt problem
men kan eventuell behövas i framtiden.
Kommentar: Synpunk noterad.
Fastighetsägare till Asken 7, 2021-01-13
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Jag fick ett följebrev från er angående Samråd om detaljplan för Ängelholm
3:28 m fl. 2020-11-27. Med detta utskick anser jag mig ha rätt att ge mina
synpunkter angående detaljplanen.
Enligt bullerutredningen påverkas omgivningen beräknat på avstånd av 135
meter och min fastighet är klart inom detta avstånd vilket även talar för att
lämna synpunkter om detaljplanen.
Jag kommer att påverkas betydligt mer i nästa etapp av buller då
vägutbyggnaden fortsätter till stationsområdet.
Jag vill att man gör effektiva och nödvändiga åtgärder för att minimera buller
och ljus-olägenheter från trafiken i rondellen som ska göras på havsbaden.
Åtgärder för detta vid min grannfastighet kommer även att ha betydelse för
min miljö. Vi har sovrum i riktning mot rondellen och vi brukar sova med
öppet vädringsläge på fönstret vilket vi känner oro att inte kunna göra sedan.
Därför kan bullerdämpande åtgärder behövas för ventilation.
Min fastighet är bygg 1947 och fasaden har inte samma ljuddämpande
konstruktion som byggnader som byggs idag. Därför kan detta medföra större
påverkan på inomhusmiljön med ökad trafik än nyare byggnader.
Jag ser inte att man har tagit hänsyn till detta vid bullerutredningen, därför är
det viktigt att man gör mätningar före och efter för att slippa framtida
diskussioner om hur påverkan har blivit mot tidigare.
För övrigt refererar jag till tidigare inlämnade synpunkter gemensamt med
grannfastigheter angående denna detaljplan och fortsättningen mot
stationsområdet.
Kommentar: Aktuell fastighet bedöms inte påverkas av ökade bullernivåer till följd av denna
detaljplan. Majoritet av det ökade bullret kommer från den planerade förlängningen av
Järnvägsgatan. I anslutning till aktuell fastighet planeras det att uppföras bullerskydd i form
av plank som bedöms få ner fasadnivåerna under riktvärden. Om bullernivåerna trots detta
överskrider riktvärden kan fasadåtgärder genomföras, vilket i så fall bekostas av kommunen
och aktualiseras när situationen uppstår.
Privatperson, 2021-01-13
Förslaget är bra och bör genomföras snarast.
Jag använder inte bil ofta men anser att en säkrare cykelväg
över Nybron och förbi stadsparken behövs för oss alla inklusive
alla cyklande skolungdomar.
Den nya leden behöver inte vara en bred aveny med
gång/cykelbana på båda sidor som nuvarande Havsbadsvägen
och kommer bara att beröra ett fåtal boende jämfört med alla
de hundratals längs Havsbadsvägen, Östergatan, Storgatan
och Skolgatan som får betydligt mindre trafik.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Domherren 1, 2021-01-13
SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAG KLIPPANVÄGENS
FÖRLÄNGNING
Detta är en väg som är helt onödig, det finns inte något behov av den
idag och för framtiden lär den inte räcka till, vilket gör att en satsning på
en annan lösning bör göras direkt. Pengarna skulle vara bortkastade och
den fina naturmiljön skadad för alltid.
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Förlängning av Varvsvägen med anslutning till den befintliga vägen, som
idag går till reningsverket är ett billigare och bättre alternativ. Färre
skulle beröras av trafiken och det finns utrymme att åtgärda buller där
det behövs. Detta alternativ medför också betydligt mindre inverkan på
miljön.
Klippanvägens förlängning förstör en fantastisk och mycket omtyckt
miljö, som året runt används av många i alla åldrar. De negativa
konsekvenserna är bl a färre grönområden och en betydligt ökad
bullernivå.
Projektet kostar enormt mycket pengar, som kunde användas till mycket
mer angelägna områden såsom skola, vård och omsorg.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
VAD GÄLLER DEN EGNA FASTIGHETEN PÅ
DANIELSLUNDSGATAN 4 (DOMHERREN 1) VILL VI
FRAMFÖRA FÖLJANDE:
Vi har inte blivit kontaktade för att diskutera/lämna synpunkter om
bulleråtgärder varken för inom- eller utomhusmiljön!
Både inom- och utomhusmiljön kommer att försämras avsevärt!
Ett förslag, som inte omnämns, är höga bullervallar längs med vägen.
Detta skulle krävas för att få en för oss uthärdlig utomhusmiljö, då vi har
våra uteplatser helt och hållet på denna sida. Vi har altan, balkong och
markförlagda uteplatser dvs i princip hela den trädgård vi kan använda
för fika, mat etc här. Vårt önskemål är att vi får en parkmiljö nära våra
hus (nr 2 och nr 4) och att rondell och vägdragning görs så långt ifrån
som möjligt
Inglasning av vår altan (typ veranda) är ett måste för att vi skall kunna
vistas på denna i fortsättningen, med de ljudnivåer som nämns i
planförslaget. Till denna inglasning krävs arkitekthjälp och bra
snickeriarbete för att det skall kunna bli en “veranda” som stämmer in
med husets utseende i övrigt.
Behöver andra åtgärder vidtas t ex vid tomtgränsen för att nå en
godkänd bullernivå vad gäller utemiljön är vi givetvis beredda att
diskutera detta.
När det gäller de fasadnära åtgärderna planförslaget innehåller för vårt
hus dvs byte av tio fönster och två dörrar, är vårt krav att den fönstertyp
och den typ av dörr vi har idag måste bibehållas, då dessa är
karakteristiska för huset. De tvåglasfönster med spröjs vi har idag är
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gjorda av ett trä, som kan vara svårt att ersätta med dagens material. Vi
vet inte vilka fönster och dörrar som avses i förslaget, då vi inte fått
någon information om detta! Med byte av fönster kan det krävas en
översyn av ventilationssystem för hela huset, där vi idag har självdrag
och gammaldags ventiler. Frågan är om vårt hus skulle klara av något
sådant utan att ta skada, här måste sakkunniga få yttra sig innan några
åtgärder vidtas.
Om dessa åtgärder inte genomförs direkt vill vi ha möjlighet att
återkomma i ärendet om/när behovet uppstår.
Vad gäller kostnaderna för ovan nämnda åtgärder kräver vi att
Ängelholms kommun står för 100%.
Kommentar: Kommunen kommer bekosta åtgärder som krävs för att bullerriktvärden ska
hållas.
En intressant fråga är också vad som händer med husets värde? Vem
skall ersätta den värdeminskning som uppkommer och som kanske
redan idag märks, på grund av framtida planer, vid en eventuell
försäljning?
Det kan finnas risk att skador uppkommer på vår fastighet under
arbetets gång och kommunen förutsättes ta ansvar för och ersätta
dessa. Detta betyder att fastigheten bör undersökas innan arbetet
påbörjas så att det kan påvisas att det är skador som tillkommit senare.
Vi förutsätter att kommunen tar initiativ till erforderliga kontakter i så god
tid att vi har en reell möjlighet att påverka åtgärder som gör att vi fortsatt
kan vistas både inomhus och utomhus utan höga bullernivåer.
Vi som bor i fastigheten på Danielslundsgatan 4, Domherren 1.
Kommentar: Kommunen ersätter inte eventuell värdeminskning på fastigheterna, men arbetar
för att minimera de negativa konsekvenserna för angränsade fastigheter. Det återstår arbete
med projektering och planering innan vägen börjar byggas, så det kommer finnas
tillfälligheter att påverka.
Fastighetsägare till Ljung 11, 2021-01-13
Hej! Tycker att man förstör Ängelholm som en mysig liten stad,
om man förlänger Klippanvägen. Inte bra för vår fina stad.
Mycket bättre om man gör det via Varvsvägen. Då blir det inte
så dåligt för oss som bor här.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Lönnen 6, 2021-01-13
Önskar att det görs en bullernivå mätning före och efter bygget,
samt hur påverkas värdet på vårt hus är det risk för
vibrationsskador, sättningar på huset. Hur blir det med
avgaser? Kan detta mätas innan. Blir vi fastighetsägare
kompenserade ekonomiskt, kan vi få fönster och dörrar som tål
buller. Kommer bullerplank att sättas upp mot vår gata, kan
Lage posses gata stängas av med bullerplank och öppning
vara på sivertsvägen med utfart vid koloniområdet för att
minska bullernivåerna på vår gata?
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Kommentar: Under planprocessen har bullerutredningar tagits fram för att utreda hur
området påverkas av ökade bullernivåer. Aktuell fastighet bedöms inte påverkas av denna
detaljplanens genomförande i sådan utsträckning att bullerdämpande åtgärder behövs.
Privatperson, 2021-01-13
Det finns en stark opinion för bevarande av ”Pyttebron”. En rivning av bron
väcker sannolikt starkare känslor än om några fler träd måste tas bort. Därför
föreslår jag en alternativ sträckning av Klippanvägens förlängning enligt blå
linje. Den medför att ”Pyttebron” kan bevaras. Sträckningen går strax norr om
pumpstationen som lämnas intakt. Den inkräktar på ett litet hörn av
växthustomten och ”vita villan” måste rivas. (Yttranden innefattar en bifogad bild
med föreslagen linjedragning)
För övrigt anser jag Klippanvägens förlängning är fullständigt nödvändig för
att stationsområdet skall kunna byggas ut som tänkt. I synnerhet för att få en
fungerande anslutning till ett utvecklat resecentrum och till ett nytt
kommunhus. Det finns inga andra alternativ som kan ge samma goda effekt
för tillgängligheten till stationsområdet. Det är angeläget att arbetet påskyndas.
Kommentar: Tidigt i processen har man utrett alternativa lösningar för att kunna bevara
Pyttebron. Eftersom att det inte är aktuellt att riva villan på Kråkan 1 är det inte möjligt
att anlägga två broar inom området. Därför man har kommunen tydliggjort att Pyttebron
måste rivas och ersättas med ny bro som är lämpad för ändamålet.
Fastighetsägare till Rockan 11 , 2021-01-13
Att Klippanvägens förlängning över Rönneå också får en bro
över Storgatan som den gamla tågsträckningen hade. På detta
sätt så finns möjlighet till att hålla Storgatan intakt. Vilket då
flyttar trafikkorsningar /rondeller ytterligare en bit från centrum
istället för att korsningen Danielslundsgatan och Storgatan ska
ta hand om detta.
Kommentar: En sådan lösning bedöms vara för kostsam samt ge en väldigt stor påverkan på
stadsbilden.
Privatperson, 2021-01-13
Ohållbar trafikplanering
Utgångspunkten för detaljplaneförslaget anser vi är helt
felaktigt. Förslaget handlar om trafikplanering, i huvudsak
planering för en ökad biltrafik. Utgångspunkten ska vara
transportplanering. Vilka transporter av människor och varor
behövs och kommer att behövas och hur ska vi tillgodose att
dessa transporter kan genomföras på ett effektivt och hållbart
sätt.
När vi talar om transporter i stället för biltrafik inser vi lätt att
många transporter i staden kan genomföras på annat sätt än
med bil. Stadsplanering och transportplanering hör ihop, inte
stadsplanering och biltrafikplanering.
Parisavtalet – hur styrande är det i Ängelholmspolitiken? Det
märks inte i förslaget att Parisavtalet har varit med i
diskussionen. Den ynka mängd cykelvägar som tillkommer gör
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varken till eller från när det gäller att se cykeln som ett effektivt,
miljövänligt och säkert transportmedel i stadsmiljö. Lägg
ansträngningarna på att underlätta cyklingen i stället för
bilåkandet. Forskningen visar att ju mer man underlättar
framkomligheten för biltrafiken ju mer ökar trafiken och efter
några år har ”vinsten” med ökad framkomlighet ätits upp av
ökad trafik. Den onda cirkeln snurrar vidare. För cyklingen
gäller detsamma, ökad framkomlighet – mer cykeltrafik, därför
måste nya cykelleder separeras från gångtrafikanter, ge
utrymme för cyklister i båda riktningar, för de mer
snabbkörande elcyklarna och för permobiler. I förslaget ska
gång- cykelvägen i båda riktningarna gå på norra sidan av vägen. På väg mot
stan måste då vägen korsas för att komma
på rätt sida över cykelbron. Var det inte en trygg cykelmiljö man
eftersträvade? Här kommer folk att cykla på fel sida eller göra
farliga korsningar över vägen.
Kommentar: Efter samrådet har planförslaget reviderats och gång- och cykelväg finns nu på
båda sidorna fram till idrottshallen. Detta för att säkerställa att man kan ta sig över till
norra sidan på ett säkert sätt vid planerat övergångsställe.
Trafikutredningen tar ingen hänsyn till de klimatmål som måste
nås men som inte kan nås om biltrafiken fortsätter på samma
sätt 20 år till. Att räkna med en årlig ökning av biltrafik med
1,5% i detta perspektivet känns helt omöjligt. Ingen expert tror
att vi ”bara” kan byta ut bilparken till elbilar för att nå
klimatmålen. Biltrafiken måste och kan minskas i framtiden, det
är absolut nödvändigt annars har kommande generationer
ingen stad att bo i. Gör om trafikutredningen och ta med andra
transportmedel än bilar i denna.
Själva översiktsbilden över planförslaget säger allt om hur
otrolig denna plan är. Vägen går i hela sin sträckning genom
grön miljö. Dels ska ett stort antal träd fällas för byggnationen,
dels förstörs för miljön för människor, växter och djur. Avgaser
(mindre med el-bilar), buller, trafikfarlighet, strålkastarljus som
stör nattjagande djur. Skrivningen om att bortse från livsmiljön
för rödlistade fladdermöss, groddjur, gamla träd m fl känns som
beställningsjobb från politiken och är svår att uppfatta som
seriös. Det anses inte behövas fältinventeringar av växter och
fauna trots att de befintliga är tio år gamla. Det är lätt att säga
som Greta Thunberg ”How Dare You”.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Vägen bygger en effektiv barriär mellan staden och
Nybroskogen med den planerade åpromenaden. Här saknas
barnperspektivet, då barnen saknar möjlighet att passera
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barriären på ett säkert sätt. Stora risker för oskyddade
trafikanter med förskola och idrottsanläggningar i närheten.
Det är obegripligt att den nya cykelvägen längs Skolvägen inte
fortsätter längs Stadsparken och vidare över Nybron och
ansluter till cykelväg på Havsbadsvägen. En bättre möjlighet är
att stänga av biltrafiken helt på Skolgatan längs Stadsparken
eller möjligen göra denna sträcka och över Nybron till
gångfartzon. Då ingår även de oskyddade trafikanterna i
lösningen. Vi efterlyser också cykelbanor på båda sidor av
Havsbadsvägen, helt separerade från vägen. Dessutom behövs
ordentliga övergångsställen med refug i mitten på minst tre
ställen på Havsbadsvägen.
Dessa projekt kan genomföras utan Klippanvägens förlängning
om politiken medvetet styr bort biltrafiken till förmån för övriga
trafikslag som kollektivtrafik, cykling och gång.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-13
Varför är inte hela området med i planförslaget dvs även fd
växthustomten för enligt partiernas överenskommelse var det ett
paket ( Ängelholms paketet) och det omfattade även fd
växthustomten. I den föreslagna detaljplanen är det bara en liten
remsa av växthustomten som är med. Min fråga är varför inte ta
med hela? den nuvarande detaljplanen för växthustomten är från
30 talet och hade varit bra om även den hade omarbetats till
parkmark.
Kommentar: Enbart en liten del av den så kallade Växthustomten har tagits med för att
säkerställa att en gång- och cykelväg anläggs här. Växthustomten är sedan tidigare planlagd
som PARK och det har därför inte varit aktuellt att planlägga den på nytt.
Fastighetsägare till Staffliet 1, 2021-01-13
Vi oroar oss för kommunens planer om att dra fram nya vägar
till den så kallde Pytteleden. I synnerhet om det blir en
omdirigering av trafik från Industrigatan ner till området
"Batterifabriken" och att ni då tänker er låta bilar köra längs
Sieversvägen/Spårvägen och ut i en rondell i korsningen till
Havsbadsvägen. Buller och ljus från bilar kommer att vara en
belastning för oss där vi bor. Kan ni garantera att den delen av
Palettenområde där vi bor, inte påverkas av ändringar i
detaljplanerna, så är vi inte emot förändringar.
Kommentar: Mängden trafik på nuvarande Spårgatan och nuvarande Reningsverksvägen
kommer att öka, vilket påverkar bullernivåer för aktuell fastighet. För att minska påverkan
planerar kommunen att uppföra bullerskydd i form av plank. Även fasadnära åtgärder, så
som dörr- och fönsterbyten kan vara aktuellt om riktvärden inomhus överskrids.
GE-HAND , 2021-01-13
Genomförs Pytteleden förloras möjligheten till rekreation och
lugn omkring området med omnejd Pyttebron och
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Hembyggdsparken då dessa områden hänger samman och
båda utgör en turistattraktion och hembyggdsminnen. Även de
äldre båthusen och den inre hamnen i Rönneå är värda att få
stå kvar i lugn bilfri miljö.
Syd- och Väst- ( Varvsvägen ) gående länkar kring staden
behövs som andra städer bygger.
Handeln i centrum kan påverkas av vägen då man kanske inte
väljer att köra tillbaka för att handla.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2021-01-13
Synpunkter från Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms
oaser
Många människor tycker mycket om Pyttebroområdet och kommer att bli
väldigt ledsna om den här planen genomförs. Det är trist att kommunen inte
kan hitta ett mer kreativt sätt att hantera trafiken. Tanken att utveckla
stadsparken och göra centrum mer attraktivt för gående är fin, men det är inte
nödvändigt att förstöra Pyttebroområdets natur och kulturmiljö för att
göra det. Om vi ska förstöra en plats varje gång vi ska utveckla en annan
kommer vi att utarma Ängelholm.
Det är också väldigt tråkigt att kommunen inte har uppmärksammat de två
stora hot mot vårt samhälle som klimatförändringarna och förlusten av
biologisk mångfald utgör, utan gör en plan som förvärrar båda problemen. Det
är oroande att Pytteledens plan är baserad på en trafikplan från 2010-2020 där
ingen hänsyn tagits till de klimatmål som Sverige skrivit under i Parisavtalet och
inte heller till att EU gjort ett gemensamt åtagande om att senast 2030 minska
växthusgasutsläppen från hela EU-ekonomin med minst 40 procent jämfört
med 1990.
Vi har svårt att förstå hur politikerna har tänkt när de formulerade
avsiktsförklaringen i Ängelholmspaketet. Bland annat står där ”Stadskärnan är
först och främst för människor, inte för bilar.” Många människor anser att
Pyttebroområdet ingår i Ängelholms centrum/stadskärna och då blir det
väldigt konstigt att anlägga en ny bilväg där som en del av Ängelholmspaketet.
Oavsett var man drar gränsen för stadskärnan kvarstår frågan vad som gäller
för resten av stan (och kommunen). Är den främst till för bilar? Är de miljöer
som finns utanför stadskärnan och de människor som bor där mindre viktiga?
Klimat och biologisk mångfald
Det är viktigt att ta hänsyn till planetens hållbara gränser i samhällsplaneringen.
Begreppet planetens hållbara gränser syftar på de miljöprocesser som styr
jordens stabilitet. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för
dagens och framtida samhällen. Fyra av nio planetära gränser överskrids redan.
Läs mer om de planetära gränserna här:
https://www.su.se/forskning/fyra-av-nio-planet%C3%A4ra-gr%C3%A4nser%C3%B6verskrids-1.218028
Två av de planetära gränser som överskrids är förlust av biologisk mångfald
och klimatförändringar. Vi borde göra allt för att vända den utvecklingen, men
i stället bidrar den här planen till att förvärra båda problemen.
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Trots att det pratas mindre om den är förlusten av biologisk mångfald är ett
större problem än klimatförändringarna. En av orsakerna till den är att
naturmark exploateras och att de områden som fortfarande finns kvar för
naturen blir allt mindre och allt mer fragmenterade. Den här planen bidrar till
den utvecklingen. Den bidrar också till klimatförändringarna. Det konstateras
på sidan 25 i planbeskrivningen att planen innebär att framkomligheten för bil
ökar och att det därmed kan finnas risk att fler personer väljer att ta bilen
istället för att åka kollektivt, cykla eller gå. Det är helt korrekt. Forskningen
visar att nya bilvägar och annat som ökar framkomligheten för bilar leder till
ökad biltrafik. Därmed ökar också utsläppen av växthusgaser. Den skånska
klimat- och energistrategin bedömer att även om Skånes befolkning ökar så
måste den totala biltrafiken minska. Det borde alltså inte behövas några nya
bilvägar. I Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 finns åtgärder som
”Minskad biltrafik för förbättrad livsmiljö och attraktivare städer” och
”Beteendepåverkan för minskat bilresande”, men Ängelholm gör inget sådant,
utan vill nu i stället bygga om en gång- och cykelväg till bilväg. I en av de
utredningar som gjorts om trafiken i stan (Västra länken 2017-12-08, sidan
51) konstateras att trafikproblem inte måste lösas med ny infrastruktur och att
Ängelholm har bra förutsättningar för att i stället satsa på hållbar
transportplanering. Det skulle alltså gå att hitta andra lösningar än en ny bilväg,
men kommunen har valt att inte studera det vidare.
MKB
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att
planförslaget innebär stora försämringar i många avseenden. Detta borde vara
tillräckligt för att lägga ner planen.
Riksintresse friluftsliv och naturvård
Vi anser att planen kommer att orsaka stora skador på riksintressena för
friluftsliv och naturvård.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats gällande alternativa lösningar samt
påverkan på riksintressena friluftsliv och naturvård.
Strandskydd
Vi anser inte att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva
strandskyddet i planområdet. För övrigt har Rönne å har inte inkluderats i
naturinventeringen. Endast miljöer på land har inventerats och bedömts.
Eftersom kommunen har planerat att upphäva strandskyddet bör även en
akvatisk inventering göras inom det närliggande berörda området.
Naturvärden och kulturmiljöer
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och kulturvärden.
Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som
orealistiskt att det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till
den storlek som de större träden i Pyttebroområdet har.
Under den tiden hinner de växter och djur som behöver de stora träden dö.
Läs gärna mer om
de ekosystemtjänster träd ger oss här:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-

86 (179)

PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/mangfald/urbana_trad/#:~:text=M
%C3%A4nniskor
%20uppskattar%20tr%C3%A4d,%20vilket%20ofta%20visar%20sig%20geno
m,stadsmilj%C
3%B6n.%20Bevara%20gamla%20tr%C3%A4d%20vid%20byggnationer%20o
ch%20renover ingar
Det står fel i planbeskrivningen vad gäller fladdermöss. På sidan 18 står ”Vad
gäller groddjur och fladdermöss bedöms planförslaget medföra en mycket liten
påverkan och det finns inte heller något som tyder på att just skogen inom
planområdet är särskilt viktiga för dessa arter relativt omgivande landskap.”
Det stämmer inte med rapporten från inventeringen. Där står det bland annat
”Det är inte troligt att vägdragningen kan genomföras utan förträngning av de
arter som har observerats i området, habitatförlust och/eller barriäreffekt.” På
sidan 18 i planbeskrivningen står också ”Ingen koloni eller dagtillhåll har
identifierats.” Det stämmer, men eftersom inventeringen är gjord under en
enda natt är den inte tillräcklig för att utesluta att det finns kolonier eller
dagtillhåll. Enligt planbeskrivningen sidan 21 har planförslaget har anpassats så
att träd 3, 4, 5, 6 och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av
från huvudgatan och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket
möjliggör trädens bevarande. Detta stämmer inte.
Det utrymme som träden får är så smalt att en stor del av deras rötter kommer
att skadas. Två av dem är dessutom bokar och de är mycket känsliga för
förändringar i omgivningen.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Trafik
Det övergripande resonemanget om att leda biltrafik från centrala delar i
staden genom ett uppskattat naturområde, för att på så vis minska bullret i
centrum, är märkligt. Det är lättare att acceptera buller i städers centrum än i
grönområden. Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och
bullerproblematiken på de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt
stor minskning av trafiken innebära någon större bullerminskning. Den
planerade vägen kommer inte i sig att ge trygga och säkra gaturum i
den centrala delen av staden, utan för det behövs ytterligare åtgärder som kan
genomföras även utan nya bilvägar. Till exempel går det att anordna
cykelbanor längs Nybrogatan och Skolgatan, även förbi Stadsparken. Det får
plats men de styrande politikerna verkar vägra göra detta? Varför? Vill de inte
att övriga partier ska veta att det går? Ett attraktivare centrum kan också skapas
genom minskad biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att flytta trafiken.
För att kommunen ska nå sina fastställda miljömål är kollektivtrafiken och
rekreationsstråk viktiga. Kommunen borde fokusera på en tydlig
framkomlighetsstrategi som prioriterar färdmedel i form av gående, cykel och
kollektivtrafik. Ha kommunen studerat hur bullret skulle förändras av en
pågående snabb elektrifiering av fordonsflottan?

87 (179)

Kommentar: I nuvarande bullerutredningar har det inte tagits hänsyn till hur framtida
fordonsflotta påverkar bullernivåerna.
I planbeskrivningen klargörs det att en stor risk är att invånarna kommer att
välja bilen framför kollektivtrafik. Berättade Moderaterna om detta vid
”Tylösandsmötet” eller i Ängelholmspaketet så att övriga partier känner till
det? Eller vilseleder man de andra partierna? En tydlig och högst trolig
konsekvens är därför att bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket
går emot de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse genom
Pyttebroområdet kommer högst sannolikt att öka andelen som tar bilen till
områden utanför stadskärnan. Den beskrivna framkomlighetsproblematiken
för fordon i centrum bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål
enbart vara positiv, eftersom det innebär att kollektivtrafik och cykling ökar i
attraktivitet jämfört med bilen. De knappa ca 100 miljoner kronorna som en
förlängning av Klippanvägen bedöms kosta skulle kunna göra bättre nytta i
en satsning och utbyggnad av kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Då
skulle kollektivtrafiken och cyklingen kunna öka sin attraktivitet ytterligare.
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas
mot intresset för enskilda som får en genare bilväg. Det bör tydligt framgå
vilka som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga
tyngre än att bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle
uppskatta en genare bilväg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad
av Pyttebroområdet som värdefullt rekreationsområde.
Vi förstår inte meningen med att ansluta Garvaregatan till den nya vägen. Det
kommer att orsaka mer trafik på denna gata helt i onödan.
Det är svårt att tolka de gatusektioner som visas i planbeskrivningen. De är
små och det är svårt att se måtten. Hur bred är gång- och cykelbanan? Kan två
lådcyklar mötas?
Kommentar: Sektionerna i planbeskrivningen har tydliggjorts. Förprojekteringen av vägen
finns också att tillgå om man vill studera sektionerna i detalj. Gång- och cykelbanan
kommer att vara 3.5 meter på den norra sidan.
Buller
Vi är oroliga över bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Det kommer
att störa både boende i området, det som blir kvar av båtplatsen, den nya
parken på gamla växthustomten och åpromenden. De bullerskyddsåtgärder
som föreslås är otillräckliga och de höga plank som föreslås kommer att bidra
till att göra gaturummen fula och otrygga. Enligt planbeskrivningen sidan 8
bedöms Naturvårdsverkets rekommenderade värden för
rekreationsområden i tätort bedöms kunna hållas inom Hembygdsparken. Se
man på den karta i bullerutredningen som visar förändringar i bullernivå ser
man dock att bullret kommer att öka i Hembygdsparken. Även om
bullernivåerna kommer att ligga inom gällande rekommendationer innebär
ökningen av buller en påtaglig försämring för parken och dess
besökare. Det samma gäller åpromenaden. Tog Moderaterna upp detta på
”Tylösandsmötet” eller i Ängelholmspaketet? Eller undanhåller man denna
information för de andra partierna? Bullerstudien borde utökas till att omfatta

88 (179)

ett större område så att man ser hela de områden som får ökade bullernivåer,
även om inga riktvärden överskrids.
Kommentar: Att bullernivåerna ökar i Hembygdsparken och Tullakrok framgår av
Miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommunen har tankar om att kollektivtrafik skulle kunna gå på den nya vägen.
Har det tagits med i bullerberäkningen? Det finns också tankar om att stänga
delar av Skolgatan för trafik, eller göra den till gångfartsområde. I så fall skulle
trafiken på den nya vägen öka ytterligare. Har det tagits med i
bullerberäkningen?
Kommentar: Bullerutredningen har utgått från 10% tunga fordon. Utredningen utgår från
att inga andra åtgärder görs i stadskärnan.
I planbeskrivningen på sidan 24 står ”Den ökade bullernivån för naturområden
är dock svårare att motverka och får därför vägas mot en märkvärt lägre
ljudnivå i stadens centrum.”
Det är en fin önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och
med att trafiken där minskar, men människans hörsel funkar inte så linjärt som
kommunen verkar tro. Enligt planhandlingarna kommer trafiken vid
Stadsparken att minska till hälften om Pytteleden byggs. Det ger inte en
minskning av bullret till hälften, utan endast med 3 dB och det är en
förändring som är precis märkbar för människan. Ingen särskilt stor förbättring
med andra ord. Berättade Moderaterna om detta för de andra partierna vid
”Tylösandsmötet” eller i Ängelholmspaketet? Eller undanhåller man denna
information för de andra partierna?
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med bullerutbredningskartor för
stadskärnan. Som mest minskas bullret på norra delen av Storgatan, där minskningen
bedöms bli mer än 10 dB.
Geoteknik
Vi är oroade av att kommunen inte har gjort några ordentliga geotekniska
undersökningar där vägen ska korsa ån, eller gå nära den. Flera å-nära gator i
kommunen har precis haft problem med stabiliteten. Hur vet vi att det inte blir
samma här?
Kommentar: Sedan samrådet har en geoteknisk utredning tagits fram.
Miljömål
Vi instämmer inte i att planens påverkan på miljömålet God bebyggd miljö
generellt sett är positiv. Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat
buller i och omkring de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga
garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar.
Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken minskar med hälften
minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en förändring som är precis
märkbar för människan.
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Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med bullerutbredningskartor för
stadskärnan. Som mest minskas bullret på norra delen av Storgatan, där minskningen
bedöms bli mer än 10 dB.
Sociala konsekvenser
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att
växthustomten är också under upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om
nu trafiken vid Stadsparken är ett problem som försvårar för mötesplatser där,
hur kan det då komma sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för
parken på växthustomten?
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten
för dem som går och cyklar. Planen innebär också att de barn och ungdomar
som idag har en säker, bilfri väg genom
Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan, Kungsgårdsskolan,
Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen, tennishallen, scoutgården med
mera förlorar det och i stället ska samsas med biltrafiken. Vi saknar en
barnkonsekvensanalys.
Kommentar: Detaljplanens genomförande innebär att gång- och cykeltrafik fortsättningsvis
kan finnas inom området. Samtidigt som andra delar av staden kan utvecklas för tryggare
och säkrare trafikmiljöer för oskyddade trafikanter.
Ekonomiska konsekvenser
Vi undrar över kostnaderna för projektet. Hur ser en fullständig
sammanställning av kostnaderna för detta projekt ut? Inklusive
informationskostnader, mötet i Tylösand, inköp av huset på Danielslundsgatan
1 med mera.
Kommentar: Planens totala kostnad bedöms ligga på ca 100 miljoner kronor. Detta
innefattar dock inte inköpet av Kråkan 1 eller mötet i Tylösand.
Formalia
Vi får intrycket att planen är hastigt gjord och innehåller sakfel och slarv med
det formella.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-14
Yttrandet: Undertecknade anser att det är fel att förlänga Klippanvägen genom
detta stadens vackraste naturområde . Tanken på att genomföra denna plan
dök för första gången upp på 1970. Undertecknad var på den tiden
fullmäktigeledamot och förde sitt partis ( PMM )första motstånd till detta
vandaldåd . Motståndet var oförändrat under fortsatta 50 år framåt !
Motiveringen var alltid, att man inte skall lösa trafikfrågorna i staden med att
förstöra denna enda cykelled ,utan biltrafik , för många skolbarn och vuxna
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och inte heller förstöra lugnet och skönheten på hela detta stora område, som
dessutom var av kulturellt värde för staden.
Det är nästan paradoxalt att i nutid exploatera, ett från 100 år sedan väl omtalat
tågspår, som besjungits med roliga visor och berättelser. och dithörande bro
över Rönneå , i utbyte mot en bättre förbindelse till järnvägsbebyggelsen vid
stationen.Man har, styrt av senare politiker med andra
åsikter, dessutom låtit hela järnvägsbron renoveras för flera miljoner kronor för
att försköna staden! Denna fina bro skall kommunen nu riva!
I MKB anses att de sex uppräknade alternativen på sid Sid 17 bedömdes
medföra en LITEN måluppfyllelse vad gällde 3-4 och därmed valdes bort !
Vi anser att detta var en felaktig bedömning !
Om det fanns något av intresse på punkten 3 och 4, som gällde Varvsvägen
och Kulltorpsvägen . SÅ ÄR VARVSVÄGEN UPPE DISKUSSION
SOM ETT ALTERNATIV OCH EV, ETT BÄTTRE VAL ÄN
PYTTELEDEN UR FLERA SYNPUNKTER. JAG HAR BL. A.
FÖRESLAGIT ATT EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV
DENNA LED KUNDE INTRESSERA FLERA MÄNNISKOR FRÅN
HELA NORRA ÄNGELHOLM,OCH DÄR OCKSÅ VÄGEN
UTMYNNAR VID PRECIS SAMMA VÄG SOM PYTTELEDEN,
NÄMLIGEN PÅ HAVSBADSVÄGEN. ÄVEN ANDRA HAR GJORT
DENNA BEDÖMNING.
FÖR ATT VETA DETTA SÄKERT, OCH OM KOMMUNEN GJORT EN
MKB- ANALYS AV VARVSVÄGEN, KUNDE MAN BEDÖMA
TRAFIKKONSEKVENSERNA
BÄTTRE , VILKET VI HÄRMED FÖRESLÅR .
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-14
Min personliga uppfattning är att det förslag som nu föreligger med en
förlängning av Klippanvägen över Rönne å och med anslutning vid
Havsbadsvägen till stationen och stranden är att backa in i framtiden.
Bilförtätning har pågått i många städer under många år utan någon som helst
hänsyn till människors vardag, biologisk mångfald eller samhällets hållbarhet.
Morgondagens samhälle kommer inte på något sätt att vara lika bil-anpassat
som det är idag. Det kommer bilpooler, den kommunala trafiken byggs ut och i
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en stad av Ängelholms storlek borde det istället vara högprioriterat att satsa på
cykelbanor och cykelstråk.
Under senare tid har denna bilförtätning rättats till i vissa länder och i vissa
städer där man insett att biltrafiken måste ut från stadskärnan genom olika
typer av ringvägar runt stadskärnan, t ex Malmö för att ta ett närliggande
exempel. Eller som i Köpenhamn där cyklisterna prioriterats på bekostnad av
bilisterna.
I Ängelholms fall borde man alltså utnyttja Kungsgårdsleden som en matarled
för trafik till de västra delarna av staden. Det borde inte vara särskilt svårt att
styra trafiken dit genom olika avstängningar eller andra politiska beslut av olika
trafiklösningar.
Eftersom Klippanvägen (Norra infarten) verkar vara den infart som sväljer
mest fordon måste man styra trafiken redan från rondellen vid
Brännborns/Shell antingen mot norr eller söder på Kungsgårdsleden. Det som
sedan krävs är vad många skribenter påpekat - från norr en förlängning av
Varvsvägen från Kungsgårdsleden med bro över Rönne å, en anslutning till
befintlig väg förbi reningsverket som sedan ansluter till Havsbadsvägen. Från
söder en anslutning via rondellen i korsningen Kullavägen/Kungsgårdsleden,
en ny tunnel under den utbyggda två-spårsjärnvägen och sedan en anslutning
till en förlängning av Banskolevägen. Eftersom kommunen uppenbarligen har
för avsikt att exploatera den västra sidan av stationsområdet kommer det då att
finnas en befintlig kommunikationsled för biltrafiken.
Detta förslag har funnits med i många av diskussioner som föregick det så
berömda ”Tylösandsmötet”. Tyvärr valde man på detta möte att ignorera de
fördelar som denna lösning medför och istället fortsätta på den redan inslagna
”Klippanvägenlösningen” utan att redovisa för- och nackdelar med de olika
alternativen.
Vi vet i dagsläget inte hur en förlängning av Klippanvägen kommer påverka
området väster om Rönne å. Men med allra största sannolikhet kommer
båtklubben att försvinna, dessutom måste kanske tennisbanorna också naggas i
kanten – eller försvinna.
Min uppfattning är att Klippanvägens förlängning ska läggas i malpåse och
dessa andra trafiklösningar prioriteras istället. Att flytta trafiken några hundra
meter längre norrut löser inte problemen på sikt!
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Efter samrådet har vägens dragning studerats närmare och båtklubben kommer att kunna
finnas kvar på samma sätt som idag.
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BRF Blåhaken nr 1 2021-01-14
Bostadsrättsföreningens område med två fastigheter gränsar till den del av
Klippanvägen vars ombyggnad slutfördes till sommaren 2020.
I detaljplaneförslaget till förlängningen av Klippanvägen framhålls att den nya
vägen ska omfördela trafiken som idag går igenom centrum, vilket skapar
möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö – och att
genomförandet av denna kommer att innebära stora konsekvenser för
Ängelholms centralort, både negativa och positiva.
Ökade bullernivåer
För de boende i föreningens fastigheter skulle den föreslagna förändringen
vara enbart negativ. Det sägs uttryckligen i planbeskrivningen att bullernivåerna
inom och i anslutning till planområdet bedöms öka markant, från en ljudnivå
som idag är väldigt låg. Detta ska dock motverkas genom olika åtgärder så att
bullernivåerna inte ska överskrida riktvärden inomhus i bostäderna.
Syftet med förlängningen av Klippanvägen är att ta över mycket av nuvarande
trafik från stadskärnan och ökat trafikflöde i framtiden.
Vårt område markeras på fig. 16 i planbeskrivningen tillhöra dem som får
högsta bullerfrekvens med den nya sträckningen.
I planbeskrivningen framhålls att bullerskyddsskärmar har begränsad effekt vid
korsningar med andra gator och vid högre flerfamiljshus. Följaktligen måste
det då, i fråga om föreningens fastigheter, krävas fasadnära åtgärder. Dvs. byte
av fönster, dörrar och eventuella ventiler för att kunna begränsa
bullerstörningar så att det, åtminstone inomhus, blir en acceptabel nivå för de
boende.
7 januari skickade föreningen ett antal frågor om underlaget till
detaljplaneförslaget, vilka besvarats av planarkitekten 11 januari. De flesta
frågorna avsåg bullerproblematiken och inte förvånande kan vi konstatera att
mycket av informationen i detaljplanen bygger på uppgifter som kräver
fortsatta/kompletterande undersökningar.
I fråga om åtgärder som kan bli nödvändiga för att komma till rätta med ökade
bullernivåer i föreningens område, ger svaren intrycket att det inte är bestämt
och inte heller aktuellt förrän bullerproblematiken uppstår. Felaktigt antal
fönster som kan behövas bytas ut avser t.ex. bara att ”ge en bild av vilken
kostnad det medför för kommunen”.
Föreningen har många lägenheter med balkonger/altaner som vetter mot
Östergatan och Klippanvägen. Enligt besked från kommunen definieras inte
balkonger som uteplatser och svaret kan vi inte tolka på annat sätt, än att inga
resurser kommer att satsas från kommunens sida på att tillgodose en
acceptabel ljudnivå, så att balkonger och altaner kan användas i samma
utsträckning som nu.
Försämrad luftkvalitet
Den ökade biltrafiken leder till mer luftföroreningarna. Slitage av
vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand är en dominerande källa till höga
halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö, vilket påverkar vår hälsa enligt
forskningsrön.
I planbeskrivningen påstås dock att trafiken inte bedöms uppgå till den höga
intensitet som krävs för att miljökvalitetsnormerna för luft ska överskridas och
att någon negativ påverkan uppstår. Vad finns för grund till detta påstående?
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Kommentar: Bedömningen bygger på tidigare utförda mätningar i kommunen, kring vägar
med liknande trafikflöden.
Vi ifrågasätter att detta förslag till trafiklösning pga. av ökad inflyttning vid
stationsområdet mm. är det bästa alternativet på en långsiktig lösning. Vad blir
nästa åtgärd när förlängningen av Klippanvägen inte längre räcker till för den
ökade biltrafiken?
Miljonkostnaderna som beräknas för Klippanvägens förlängning kommer
sannolikt inte att stanna vid nuvarande beräkningar. Det är slutsatsen vi drar av
svaren på tidigare ställda frågor till kommunen.
Förstört natur- och rekreationsområde
Såsom påpekas i planförslaget har promenadstråket mellan Pyttebron och
Havsbadsvägen lokalt ett högt rekreationsvärde för de människor som bor och
verkar i dess närhet. Det gäller bl.a. oss i bostadsrättsföreningens fastigheter.
Vi instämmer till fullo i planförslagets konstaterande att Den känsla och
möjlighet av rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till en kort återhämtning,
kommer att bytas ut mot en trafikerad miljö som kräver den oskyddade
trafikantens uppmärksamhet, och som dessutom är bullerpåverkad av
fordonstrafik.
Av de negativa konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen skulle
medföra är förstörelsen av naturområdet kring Rönneå den allvarligaste,
framför allt, anläggandet av bilväg längs åns västra sida. Ett skövlat
naturområde för att ge plats till en bilväg längs med ån kan svårligen återställas
den dag bilvägen mister den betydelse den tillkom för.
Framför allt pga av det förespråkar vi starkt en mer långsiktig och innovativ
trafiklösning för Ängelholm.
Kommentar: Detaljplanens påverkan på rekreation och naturmiljö finns redovisat i
planhandlingarna.
Fastighetsägare till Kastanjen 3, 2021-01-14
Yttrande över detaljplan 3:28 m fl. (Klippanvägens förlängning)
Som ägare till fastigheten Garvare gatan 13 vill jag lämna
följande synpunkter på förslaget:
A:
Jag anser att bullerfrågan skall så långt som möjligt skall vara
klarlagd, när detaljplanen antas.
Det medför att uttömmande reglering av bullerfrågan skall göras
redan i detaljplan skedet.
Avgränsningen av bullerzon på 130 m från vägkant är inte
acceptabelt.
Att i detaljplanen regleras en uppföljning av buller, när projektet
är i drift.
Om detaljplanen innebär problem med buller måste planen
utformas med hänsyn till detta utan avgränsningar
Kartmaterial som visar bullervärde för större område än
avgränsningen 130 m skall presenteras.
Fasad beräkningar för buller för varje våningsplan för berörda
fastigheter tas fram.
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Det verkar som i det material som presenteras att gällande
riktvärden överstiges, även med åtgärder,
Buller smiter över bullerplank och når övre våningsplan.
Kommentar: Bullerzonen har i granskningshandlingarna utökats och innefattar nu även
delar av stadskärnan. Det är inte möjligt att i detaljplanen reglera uppföljning, däremot är
det viktigt att detaljplanen redovisar den bullerutbredning som kan väntas. Detta finns
redovisat i planbeskrivningen och i den bilagda bullerutredningen. Detaljplanen kan medföra
att bullerreducerande åtgärder behöver komma till stånd. Vid de fastigheter där riktvärden
överskrids även om bullerplank uppförs kommer kommunen bekosta fasadnära åtgärder för
att säkerställa att riktvärden för inomhusmiljöer hålls.
B:
I förslaget finns Garvare gatan inritad med förbindelse till Pytte
leden. Garvaregatan är idag en lokalgata med begränsad
biltrafik och stor gång cykeltrafik.
Jag anser att Garvaregatan skall även i fortsättningen skall
tillhöra gång cykel folket och förbättras med upprustning av
gång cykel banor för säkrare transporter. Idag är det trångt med
parkerade bilar på det ena körfältet i hela sträckningen,
Gångbanor är inte användbara, trångt med bilar, dålig
beläggning och utskjutande vegetation.
Att fundera på förbättring av trafik förhållande för gång cykel
trafiken.
Alltså ingen genomfartstrafik med fordon, varubil osv. mellan
havsbadsvägen och pytte leden.
Kommentar: Trafikutredningen visar att en påkoppling av Garvaregatan enbart skulle
innebära en begränsad ökning av trafik.
Fastighetsägare till Domherren 11, 2021-01-14
INLEDNING
Som fastighetsägare till nämnda fastighet
motsätter vi oss Klippanvägens förlängning. Vi kommer att drabbas av stora
negativa konsekvenser om detaljplanen går igenom och anser att vi p.g.a dessa
skall ingå i gruppen av sakägare. Vi redogör för våra synpunkter här nedan.
ÖVERGRIPANDE
Kommunens önskan om att förlänga Klippanvägen enl. planförslaget kommer
att ske på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos dem som drabbas av
denna trafikled och det är många människor. Priset för miljö och natur i detta
så omtyckta område är inte acceptabelt. Förluster av den biologiska
mångfalden, fridfullheten, den rena luften kommer att bli märkbar!
Vi menar att kommunen skyndsamt bör tänka om och planera för ytterleder
där invånarna kan komma till och från sina bostäder utan att behöva köra
igenom de centrala delarna av staden.
Med den förtätning av bostäder i centrum (även syd och norr om Ängel-holm)
som pågår, ökar behovet snabbt av avlastande kringleder.
Pyttebroområdet med Danielslundsparken ligger idag absolut inom
Ängelholms centrala delar. Detta område menar vi skall bevaras som det
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värdefulla gång/cykel- och rekreationsområde det är för den ökande
befolkningen.
Långsiktigt vore en västlig ringled Varvsvägen-stationsområdet-Kulltorp
miljömässigt bättre med betydligt minskad fordonstrafik i centrum.De flesta
städer planerar på detta vis idag för att skydda sina centrala delar. Med denna
ringled kommer tillgängligheten till stranden, Råbocka och naturområdet att
öka väsentligt och trafikbelastningen på hela centrum minska betydligt.
Vi menar att kommunen inte utrett detta tillräckligt
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Ängelholm måste skärpa upp sig när det gäller miljömålen – det räcker inte att
anlägga en snuttifierad park som kompensation i området.
Nu gäller det att på allvar förstå vad som krävs för att bibehålla, helst ökaden
biologiska mångfalden. Det här projektet går stick i stäv med alla miljömål!
Hållbarhet – hållbara resor och miljömål kan inte bara vara vackra ord på ett
papper längre.
Vi menar också att Ängelholmarna kommer att bli förskräckta när de ser i
realiteten hur området kommer att förvandlas till en byggarbetsplats under
många år, hur den unika miljön utmed å-stråket försvinner och när asfalt kavlas
ut i området.
Vackra gamla hus och trädgårdar kommer att gömmas bakom bullerplank,
ytterligare en förfulning av området.
Kommunens utställningsmonter på bl a växthustomten är missvisande och ger
en förskönande bild av Pytteförslaget, anser vi.
SYNPUNKTER PÅ VÅR ENSKILDA BOENDEMILJÖ, Domherren 11.
Bullerutredningen visar klart att vi kommer att få höga överskridande
ljudnivåer längs hela fasaden mot Storgatan, både när det gäller ekvivalenta
som maximala nivåer.
Inga bullermätningar har gjorts inom ramen för planarbetet, varken inom-eller
utomhus. Vårt hus ligger ca 45-50 m från den korsning/rondell som
Storgatan/Klippanvägens förlängning formar, och kommer att bli utsatta för
höga ljudnivåer därifrån.
På husets södra gavel ligger sovrum och vardagsrum samt vår glasveranda med
enkelglas, som är en del av vårt vardagsrum, dvs också en del av vår
inomhusmiljö. Vi är oroliga för hur dessa våra vardagsplatser kommer att
påverkas av den kraftigt ökande trafiken.
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Fastigheten ligger dessutom endast 0,5 m från tomtgränsen mot Storgatan. Vi
är exponerade rakt ner mot den planerade femvägskorsningen.
Vi anser inte att planen lever upp till ställda krav för planarbete, då den inte
tillfredsställande utreder att ljudkraven ute som inne, uppfylls enligt fastställda
kriterier.
Dessutom saknar vi bedömning av bullrets inverkan på vår utemiljö, dvs
uteplatser och trädgårdsrummet. Vi kommer att få ta emot höga ljudnivåer
även där!
Vår fastighet är långt över 100 år, byggd troligen 1901-1902 och klassad som
kulturvärd fastighet enl. Ängelholms bevarandeprogram. Huset är byggt för en
annan tid, är inte ljudisolerad eller ventilerad på samma sätt som moderna
byggnader. Fönstren är delvis enkelglas och handblåsta. Vi har varit mycket
måna om att bevara dessa och husets karaktär.
Vi kräver att p.g.a. vårt läge i förhållande till den planerade trafikleden få delta i
utredningen om bullerdämpande åtgärder. Dessa bör utformas så att husets
karaktär bibehålls och följer utformningen av fönster, dörrar samt fasad.
Vi menar att planbeskrivningen när det gäller buller är oprecis och otydlig.
Det går inte av den utläsa vilka konsekvenser det blir för vår fastighet eller för
oss!
Kommentar: Aktuell fastighet finns med i bullerutredningen och bedöms inte få en ökad
bullernivå jämfört med nollalternativet på ett sätt som resulterar i att riktvärden överskrids.
Fastigheten är därmed inte inräknad i de fastigheter som kräver fasadnära åtgärder.
GENERELLA SYNPUNKTER
Pyttebroområdet är ett älskat naturrum för de flesta Ängelholmare. Det
utnyttjas frekvent av gående, cyklister och motionärer. Det är en trygg och
säker miljö för skolbarn att gående eller med cykel ta sig till eller från skolorna.
Den utgör en avstressande och rofylld passage mot havet, stationen och övriga
bostadsområden. P.g.a. sin belägenhet ger den ett incitament för människor i
Ängelholms centrala delar att ta cykeln eller gå istället för att ta bilen! Den
nyttjas som ett stadsnära rekreationsområde året om. Att göra om detta till en
brusande trafikled står emot allt vad kommunen egentligen bör prioritera.
Den knyter också ihop stora boendeområden med växthustomten, båthusområdet, roddklubben och elljusspåret, i dess förlängning även stranden och
havet. I allt detta stimulerar den människor till att undvika bilen och istället gå,
cykla, motionera och röra på sig i en lummig och bilfri del av centrum. Detta
anser vi är eftersträvansvärt!
MKB
Jämfört med nollalternativet innebär planförslaget stora försämringar både vad
gäller trafikflöden och ingreppen i miljön. Kommunen har enl. sakkunniga på
området gjort en bristfällig inventering av växter och djurarter i området. Man
kan då ifrågasätta bedömningen från deras sida att inverkan på dessa habitat är
av ringa omfattning. Kommunen återkommer ofta i detaljplanen till att träd
som fälls kan kompenseras med nyplantering. Om 75-100 år kan vi i bästa fall
se så resliga och vackra träd på denna plats, som de som fälls för trafikleden.
Växter och djur som behöver de större träden kommer att under tiden
försvinna och dö ut.
Flera träd som kommunen tror kan sparas har dessutom getts så lite
livsutrymme att de förmodligen dör i alla fall.
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BULLER
Den planerade trafikleden kommer att öka bullernivåerna i hela område!
Trafikljudet kommer att spilla över även på åpromenaden norr om bron,
Tullakrok och Hembygdsparken.
Vi anser att bullerutredningen är svårtolkad då endast bullernivåer <2m
beräknas. Bullernivåer vid högre våningsplan bör också utredas och visas upp.
Kommentar: Bullerutredningen redovisar även bullernivåer på högre våningsplan kring de
fastigheter där detta är aktuellt.
VIBRATIONER
Om planen förverkligas kommer omfattande mark- och infrastrukturarbeten
att genomföras i vår fastighets omedelbara närhet. De senaste åren har stora
VA-arbeten (Storgatan – Danielslundsgatan) gett upphov till vibrationer och
sprickbildningar i fasaden. Det finns anledning att fundera över hur dessa
gamla hus i området skall klara stora markarbeten och tunga maskiner i sin
absoluta närhet!
Ingenstans ser vi detta belyst och det oroar oss djupt!
Vi menar att konsekvenser och kostnader för skador på fastigheter bör belysas
ordentligt och finnas med i utredningen.
Även ett klargörande av kommunens hantering och ekonomiska ansvar skall
finnas med i planarbetet!
Kommentar: Synpunkten tas med i det fortsatta arbetet. I samband med projektering och
byggnation kan det bli aktuellt med besiktning.
STRANDSKYDD
Strandskyddet är viktigt att bibehålla i området, då det har flera syften. Bevara
tillgängligheten för friluftslivet och att bevara biologiskt värdefulla land- och
vattenområden.
Kommentar: För att upphäva strandskyddet är det viktigt att strandskyddets syften bevaras.
Detaljplanens genomförande ska inte påverka tillgängligheten till årummet och inte påtagligt
skada den biologiska mångfalden.
SOCIALA KONSEKVENSER
Att dra en ny bilväg genom ett populärt gång- och cykelvägsområde ger en
försämrad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna och ökat buller i de
områden där det bygges. Detta innebär att de barn och ungdomar som idag har
en säker bilfri väg genom Pyttebroområdet till Rebbelberga-Kungsgårds- och
Montessoriskolorna förlorar den och skall samsas med bil-trafiken.
Kommunen är också ansvarig för de flesta frågor som rör barn-och ungdomar
enl. FNs barnkonvention. Barnperspektivet bör genomsyra inte bara
traditionella barn-och ungdomsverksamheter utan berörs i allra högsta grad av
beslut i tekniska förvaltningen gällande stadsplanering,trafik och miljö. Vi
saknar här en barnkonsekvensanalys.

98 (179)

Kommentar: Planens syfte är att förbättra de generella trafikmiljöerna i kommunens
stadskärna. Gång- och cykeltrafik ska också säkerställas inom planområdet på ett sätt som
inte äventyrar trafiksäkerheten.
Privatperson, 2021-01-14
För det första är det fortfarande så att det går emot
folkomröstningen. (Jag vet att de flesta av er politiker stödjer er
mot att en folkomröstning "bara" är vägledning om hur
invånarna vill ha det).
Sen är det oerhört dålig information om vad hela projektet
kommer att kosta? Förutom kostnaden för den förstörda miljön
och befarandet av intrånget på Båtplatsen.
Så hur många miljoner kommer det att kosta? 10, 20, 50, 100
eller hur många hundratals miljoner uppskattas det till att kosta?
Kommentar: Det är inte längre aktuellt att ta bort båtstugor inom båtområdet. Den totala
kostnaden av projektet finns redovisat i planhandlingarna och beräknas till ca 100 miljoner
kronor.
Sen har vi det virala ropandet från er att trafiksituationen är
närmast kaos och måste göras något åt!
Då undrar jag vilken erfarenhet ni har från trafikproblem?
Har ni ens varit i andra städer och länder eller vad är det som är
så katastrofalt med trafiken i Engelholms centrum lite vid
morgonen och lite vid eftermiddagen.
Innan det byggs en Pytteled som definitivt inte kommer att lösa
era påstådda problem helt och hållet utan mest förflytta problem
och buller.
Så få de som kör till och från Engelholm att ändra sitt
körmönster med att välja tex Ytterleden istället för att köra
genom centrum.
Österleden borde gjorts smidigare och inte med så stora svåra
fartsänkande hinder som gör att folk väljer bort den in och
utfarten.
Alternativ är en över/underfart från hamnen vid
Klitterhusparkeringen både för Havsbadsbor, men även för
Restaurang och badgäster.
Söder in kan en tillfartsväg från Kulltorp gå väster om järnvägen
och fram bakom stationen och ut till Havsbadsvägen där det inte gör samma
inverkan på naturen eller boende.
Till sist nämner jag lite framtidstänk på hur tekniken kommer att
se ut. Mer elektriska fordon med datorstyrning.
Människor kommer minska sitt bilägande och beställa en
självkörande "Taxi" som inte bara minskar bilägandet utan även
minskar trafiken också.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
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och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Vesslan 6, 2021-01-14
Ang. Klippanvägens förlängning.
Min åsikt är att man inte ska bygga en ny billed på ett så
centralt läge. Och absolut inte genom ett välbesökt och omtyckt
grönområde. Detta är inte hållbart, varken miljömässigt eller
ekonomiskt. Pyttebron är ett av få ställen där man kan ta sig
bilfritt och säkert över Rönne å.
Fordonstrafik skall ledas i ringleder utanför stan med
gångfartsområden i de centrala delarna. Och visst skulle man
kunna jobba på det befintliga med bättre trafiklösningar, till
exempel genom enkelriktningar och cykelbana i kanten av
Stadsparken.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Ålen 12, 2021-01-14
Vi bor inte i direkt anknytning till den planerade förlängningen av
Klippanvägen. Det spelar dock roll hur vi tar oss till
resecentrum, stationen.
Vägar har haft olika betydelse under tidens gång. Storgatan
och Östergatan har varit exempel på genomfartsleder i staden.
Vi har haft olika placeringar på stationer under tidens lopp. Nu
menar jag att den planerade förlängningen av Klippanvägen
och borttagande av "Pytte bron" är överspelad i sin betydelse.
När områdena väster om järnvägen kommer att exploateras
med olika orsaker, kommer en västra länk kunna förenas med
resande parkering vid banmuseet/banskolan. När en ny tunnel
placeras vid nya dubbelspåret, möjliggörs en väg parallellt med
järnvägens västra sida. (Vid Västersjövägen.)
För trafik som ska norrut. bör en överfart bli vid
Brukshundsklubbens läge på Daniellundsvägen. Många
förespråkar Varvsvägens förlängning, men här vid
brukshundsklubben år terrängförhållandena bättre i höjd.
Detta ansluts till Reningsverksvägen och vidare till den nya väg
som ersätter Industrigatan.
Min mening är att "Pytteleden" är ett alternativ som är
överspelat i betydelse för bättre alternativ. Därför bör inte den
leden byggas.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
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kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson 2021-01-14
Motståndare till pyttebro blir bilväg
Jag fortfarand stark motståndare till att ni tänker fördärva den
enda leden ner till skog och strand utan biltrafik.
- Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära
grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke
i staden, bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser
både på stadsbilden och på upplevelsen av stadsrummet
- Samtidigt kommer den befintliga vegetationen
behöva fällas och hela partiet blir öppet och hårdgjort vilket
bedöms medföra stora negativa konsekvenser på stadsbilden.
- Promenadstråket är idag en plats där det i dag finns möjlighet
att uppleva rofylldhet, relativ tystad och möjlighet till en kort återhämtning.
Värdena består även av närheten till ån, möjligheten att ta sig till de
idrotts- och friluftsaktiviteter som finns utmed sträckan och i den omväxling
som stråket ger i förhållanden till stadsgatorna. I nollalternativet finns
möjlighet att utveckla de rekreativa värdena i området och därmed få
positiva konsekvenser.
Genom detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik
genom området, men det förs även in biltrafik genom
grönstråket som ersätter rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och
rörelser som kräver den oskyddade trafikantens uppmärksamhet.( kommentar:
mer än stora negativa konsekvenser för oss som älskar att vistas i
denna delen av Ängelholm)
- Detaljplanen bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser
för rekreation och friluftsliv.(kommentar: hur kan två stora negativa
konsekvenser sammanfattas med måttligt negativa konsekvenser?)
-Resultatet av undersökningen visar att detaljplanen
har bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan med
avseende på aspekterna stadsbild, buller och rekreation. Det innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas
Alternativ:
1. Pyttebron: Överfart i Klippanvägens förlängning med
oförändrad gång- och cykelbro och separat ny bro för
fordonstrafik.
2. Pyttebron: Överfart i Klippanvägens förlängning med ny
bro för både gång- och cykeltrafik och fordonstrafik.
3. Varvsvägen: Ny bro i Varvsvägens förlängning med
fortsättning via Reningsverksvägen.
4. Kulltorpsvägen: Förbindelsen går via en ny tunnel bredvid
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befintlig underfart vid Kulltorpsvägen och ny väg väster om
järnvägen fram till Havsbadsvägen.
5. Hembygdsparken: Från Klippanvägen ny sträckning från
Kungstorpsbron norr om Klippanvägen mot
Margretetorpsvägen med fortsättning norr om Statoilmacken
med syftning mot Vallgatan och Hembygdsparken samt ny
bro vid Hembygdsparken.
6. Hembygdsparken: Från Klippanvägen via Östergatan mot
korsningen Storgatan och Danielslundsgatan med
fortsättning via Danielslundsgatan mot Hembygdsparkens
södra del samt ny bro vid Hembygdsparken.
Det finns ju alternativ – varför måste det vara pyttebron?
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-14
Enligt min mening är detaljplanen bra!
Ängelholm växer, framför allt på västra sidan av Rönneå med de
senaste årens nybyggnation samt den som både pågår och
planeras. För alla som bor och kommer att bo där, samt för alla
som ska till havet eller stationen, så behöver det finnas fler och
bättre alternativ än idag för att ta sig dit. Detta för att undvika
korka igen de trånga gatorna runt framför allt Stadsparken, som
skulle kunna bli ett mycket trevligare och säkrare område.
Planen har relativt liten påverkan på Ängelholms grönytor som
helhet, och att bygga Klippanvägens förlängning kan inte vara
mycket mer klimatovänligt än att folk ska gasa och bromsa sig
fram längs vägarna runt Stadsparken.
Att förlänga Klippanvägen fångar upp tillräckligt med trafik från
centrum för att ha avsedd effekt, det möjliggör ett bättre och
säkrare flöde. En bro via Varvsvägen skulle inte göra det, de
flesta kör helt enkelt inte så stora omvägar som det skulle
innebära.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Isbjörnen 7, 2021-01-14
Styrande inom Ängelholms Kommun vill anlägga en ny bilväg genom
nuvarande Pyttebroområdet.
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Jag tycker det är en dålig idé.
Pyttebroområdet är ett fint naturområde nära centrum. Här är inte mycket
störande ljud.
Området besöks dagligen av många gående och cyklister.
En bred trafikerad väg här skulle generera mycket störande buller.
En bred trafikerad väg här skulle ta mycket mark i anspråk.
Den planerade bilvägen skulle på en sträcka av minst 100 meter dras väldigt
nära Rönneå.
Avståndet till stranden på andra sidan ån blir där mindre än 50 meter.
Mycket buller kommer här att sprida sig till den flitigt använda promenaden
längs ån, Tullakrok
och Hembygdsparken.
Skrota planerna på Klippanvägens förlängning!
Att flytta störande trafik från ett ställe till ett annat är att börja i fel ände!
Det är bättre att vidta åtgärder för att minska på den störande trafiken!
Onödig bilkörning vill vi inte ha.
Jag tycker att de styrande i Ängelholm ska låta kommuninnevånarna komma
med förslag och idéer till hur onödig bilkörning kan minska och hur nödvändig
biltrafik kan ledas genom centrum på ett säkrare sätt än vad som sker nu.
Biltrafik och gång/cykeltrafik behöver separeras mer och korsningar bli mycket
säkrare för oskyddade trafikanter.
Det ska vara lättast att göra rätt!
Bygg en vägmiljö i Ängelholm där gående, cyklister och kollektivtrafik har
företräde framför trafik med personbil!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Domherren 12, 2021-01-14
Vi som fastighetsägare till fastigheten Domherren 12, med adress
Danielslundsgatan 2 i Ängelholm, vilken ligger i direkt anslutning till den
föreslagna nya trafikförbindelsen och därmed väsentligen drabbas av
mycket omfattande och negativa konsekvenser i det fall den föreslagna
detaljplanen skulle förverkligas, inkommer genom detta yttrande med våra
synpunkter på detaljplanen samt den planprocess som förevarit avseende
denna detaljplan. I detta ärende utgör vi sakägare.
1. Synpunkter på detaljplanen relaterat till konsekvenser för oss och vår
fastighet avseende boendemiljö, buller, hälsa, stadsbild, kulturmiljö, värde m.m.
Då vi och vår fastighet Domherren 12, vilken är belägen i direkt anslutning till
den i planen föreslagna vägdragningen med dess föreslagna utformning osv.,
kommer att utsättas för mycket negativa konsekvenser om planen, trots alla de
negativa konsekvenser som den medför, i slutändan kommer att
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antas och förverkligas. Med anledning härav att vi inledningsvis framför de
synpunkter vi har på planen utifrån dess direkta och omfattande negativa
konsekvenser som den innebär för oss utifrån flertalet olika
aspekter.
I planen, med tillhörande bilagor i förekommande fall, utmärks vår fastighet
Domherren 12 med Hus ID ”EE” och är beläget inom område/delområde 3
(område mellan Storgatan och bro över Rönne å) enligt
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vi utgör sakägare i frågan.
Inledningsvis vill vi också påtala att fastigheten Domherren 12 är över 100 år
gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för Ängelholms
kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt värde och i
en omistlig miljö. Med detta sagt att husbyggnaden ej är beskaffad med
ljudisolerande material, fönster eller ventilation på motsvarande sätt som
moderna hus. Exempelvis är fönsterglas i allt väsentligt av typen handblåst
enkelglas från tidpunkten då huset uppfördes.
1.1 Synpunkter - Buller
Av Planbeskrivningen s. 23 framgår att förslaget kommer medföra att fler
bostäder exponeras för buller jämfört med nollalternativet vilket kommer ställa
krav på bullerskyddande åtgärder. Av bullerutredningen framgår vidare att
planen ej är förenlig med gällande riktvärden för buller (enl.
infrastrukturproposition 1996/97:53) för såväl vår inomhus- som
utomhusmiljö varför åtgärder kommer att krävas. Av sida 10 i
bullerutredningen framgår vidare att aktuella gränsvärden för såväl maximal
och ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas för får fastighet (EE).
Det är anmärkningsvärt att planarbetet i ett så här genomgripande ärende
inte fullständigt utrett vilka åtgärder som krävs för att tillse att de av Riksdagen
i Infrastrukturpropositionen fastställda riktvärdena för trafikbuller som bör
tillämpas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur –
för såväl inomhus som utomhusmiljö.
Redan under senhösten 2019 var vi tillsammans med ett antal sakägare /
grannar i ett möte i Stadshuset med delar av kommunledningen (Robin
Holmberg samt Liss Böcker) där vi i mötet, efter att ha tagit del av en
presentation, uttryckte en mycket stark önskan och öppenhet från vår sida om
transparens, involvering och dialog i det kommande arbetet med detaljplanen.
Inga förnyade kontakter har varit mellan kommunen och oss sedan detta möte
och det är först i och med brevet om Samråd, daterat den 27 nov 2020, som vi
uppmärksammas på att planarbetet nu kommit så långt i processen. Det har
således inte förelegat några som helst hinder från vår sida för kommunen i
arbetet med detaljplanen att kontakta samt besöka oss för en fysisk, invändig
samt utvändig inventering för en noggrannare analys. Att som i planen hänvisa
till att detta skall komma som ett nästa steg i utredningen duger inte. Detta
måste hanteras inom ramen för planarbetet så att vi som blir så väsentligt
påverkade vet exakt vilka åtgärder som kan behöva vidtas, vad de innebär för
oss och vår fastighet och därmed boendesituation / hälsa samt hur efterlevnad
av riktlinjerna såväl inomhus som utomhus säkerställs fullt ut.
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I sammanhanget vill vi påpeka att vi ser betydande utmaningar i att vidta
erforderliga bulleråtgärder i huset och på vilket sätt detta kan göras med
tillvaratagande och bevarande av de värden som finns och på vilket sätt detta
då kan göras avseende fönster, dörrar m.m. samt därtill åtgärder för ev.
följdkonsekvenser i form av att åtgärda ventilation m.m. Anticimex har redan i
samband med tidigare och återkommande besiktningar avrått oss från att byta
ut eller förtäta fönster då det riskerar att medföra en hel del annat som i sin tur
kan behöva åtgärdas. Utöver dörrar och fönster så har vi en mycket uppskattad
och flitigt använd punschveranda (utgörandes matplats inomhus) som också
behöver säkerställas avseende hur riktvärdena för denna inomhusmiljö skall
lösas – i synnerhet eftersom det är den delen av huset som kommer att ligga
närmast den föreslagna trafikleden inkl. rondell.
Det är naturligtvis väsentligt för oss att allt detta utreds i detalj redan nu (och
det borde redan varit gjort) inom ramen för planarbetet och självfallet innan
någon form av förslag till antagande – inte minst för det fall att
bullersituationen och riktvärdena såväl inomhus som utomhus INTE går att
efterleva trots alla möjliga åtgärder och hur i så fall en sådan uppkommen
situation hanteras. Vi förutsätter således att:
o Detaljplanen säkerställer att de nationella riktvärdena från trafikbuller,
inomhus likväl som utomhus, innehålls för vår fastighet vilken är belägen i
trafikledens direkta närhet.
o Detaljplanearbetet i detalj klargör för samtliga de åtgärder som krävs för att
riktvärdena för buller skall innehållas för vår fastighet. Det måste vara utrett att
det är tekniskt möjligt att klara detta.
o Att planbeskrivningen vad gäller bulleråtgärder i eller vid vår fastighet INTE
är så oprecis, ospecifik, allmänt hållen och så otydlig som nu är fallet. Det går
inte på något sätt att utläsa de konsekvenser som planen innebär för oss.
o Att bullerutredningen studerar bullernivåerna under högsäsong / toppar.
Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett
årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, eftersom
många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera även de
bullernivåer som blir då. Det är ju på sommaren som folk använder sina
trädgårdar och uteplatser mest.
Kommentar: Detaljplanens genomförande kommer enligt utförda utredningar innebära att
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att riktvärden för trafikbuller innehålls. För
aktuell fastighet innebär detta att fasadnära åtgärder för att säkerställa att inomhusbuller
inte överskrider riktvärden. Det är väghållarens (kommunens i detta fall) ansvar att se till
att bullerriktvärden inte överskrids och att åtgärda detta, när problemen uppstår.
Av plankartan framgår inte om en rondell planeras vid Storgatan medan så
verkar vara fallet utifrån MKB Figur 32. S. 43. Vill ha klarlagt och besvarat vad
som gäller härvidlag.
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera vilken typ av trafiklösning som ska vara på
platsen. Det framgår dock av planbeskrivningen och förprojekteringen att det ska uppföras
en cirkulationsplats på platsen.
För att säkerställa efterlevnad av bullernivåerna såväl inomhus som utomhus
så kan inte bullerskyddsskärmar (eller mer naturlig bullervall enligt punkt ovan)
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eller annan lösning uteslutas invid vägen eller den rondell som enligt planen
skall förläggas precis utanför. Detta måste utredas vidare och hanteras inom
planarbetet. I planen uttrycks det nu lite summariskt som ”vid de fastigheter i
planområdet där bullerplank ej bedöms vara en tillräcklig åtgärd behöver
fasadnära åtgärder tillämpas”. Vi efterlyser fullständig fakta och är övertygade
om att det, för innehållande av riktvärdena för vår fastighet, kommer att krävas
en kombination av åtgärder både utanför fastighet likväl som
fasadnära. Planen behöver besvara detta.
o Om det visar sig att, efter beläggning med fullständig fakta, att
bullerskyddsåtgärder utanför vår fastighet inte tillser att riktlinjerna kan
efterlevs för inomhus och utomhusmiljö så kan det enligt oss inte uteslutas att
även åtgärder invid vår gräns såsom exempelvis en helt ny högre mur jämte
växtlighet kan komma att krävas som en delåtgärd. Vår utgångspunkt är
självfallet att sådan åtgärd skall bekostas fullt ut av kommunen.
Kommentar: Samtliga åtgärder som krävs för att riktvärden för buller ska innehållas ska
bekostas av kommunen.
Som ett led i en rad av åtgärder för att minska bullerpåverkan och att minska
de negativa konsekvenserna för vår fastighet och därmed boendemiljö så vill vi,
i tillägg till det som upptas ovan, att följande förändringar av planen utifrån
vägens föreslagna dragning m.m. genomförs:
o Att Storgatan stängs för genomfart utanför vår fastighet och att i detta
undanta det 5:e benet i föreslagen rondell utanför vår fastighet. Efter att
närmare studerat planbeskrivningen jämte estimerade trafikflöden tillsammans
med effekter på buller och det faktum hur trafiken redan idag ser ut på
Storgatan och sträckningen mellan Danielslundsgatan / Vallgatan så ser vi
följande förändring/förbättring av planen som viktig för att minska de negativa
effekterna på bullernivåer som det nuvarande planförslaget innebär för vår
fastighet. Det bidrar därtill till att vi i vår boendemiljö inte kommer omgärdas
av betydande trafikrörelser runt hela fastigheten. I tillägg så möjliggör det
minskade krav på bulleråtgärder (och därmed kostnadsbesparingar) i
det hyreshus / den fastighet (med 16 stora balkonger / fönsterpartier mot
Storgatan) som ligger mitt emot vår fastighet.
Prioritera denna sträckning som en förlängning av gång-/cykelväg för att
tillföra ökad trafiksäkerhet samt det faktum att denna sträckning och vidare
upp mot Rebbelberga skola idag saknar en bra och säker cykelväg för alla de
barn som idag tar sig till- och från skolan. Detta främjar gång- och cykelstråk
vilket ligger i linje med kommunens mål för trafik och miljö.
Denna sträckning utgör redan idag ett problem ur såväl trafiksäkerhets- som
buller hänseende då hastighetsöverträdelse snarare utgör regel än undantag.
Visserligen en polisiär fråga – men faktum kvarstår att många kör väldigt fort
på denna sträckning idag vilket utgör en risk trafiksäkerhetsmässigt samtidigt
som det är klart störande med de höga ljudnivåer som detta ger.
Denna förändring medger också möjligheter till att minska de negativa
konsekvenserna avseende stadsbilden inom detta område vilken annars helt
och fullt förändras från en parkliknande miljö till enbart en miljö för
stadstrafik.
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera denna fråga. Synpunkten noteras och tas med till
rätt instans.
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o Att vägens dragning över nuvarande Danielslundsparken jämte den
föreslagna rondellen vid Storgatan förskjuts längre ifrån vår fastighet för att gå
så nära den gamla banvallen som möjligt (och samtidigt att det i planen
tydliggörs exakt hur långt från vår fastighet som vägen planeras).
Med minskad rondell enligt ovan och en förskjutning av vägen (inkl. dragning
av Danielslundsgatans förlängning till rondell) så kan detta skapa utrymme för
att åstadkomma mer av ett kombinerat grönområde (PARK) som just nu enligt
plankartan ligger framför fastigheten Kråkan 1 vilken skulle kunna flyttas för
att utgöra del i en naturlig bullervall såsom bullerskydd mot vår fastighet.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att stadsmiljön för detta område
kommer att påverkas kraftigt av planförslaget vilket en inser då vi från dagens
parklikande miljö går mot en miljö av stadstrafik varför vi hävdar att planen
behöver ändras härvidlag och där omplanering av utformningen behöver
adressera negativa konsekvenser avseende buller/störningar samt
stadsbild där ev. kulturhistoriska värden också skulle kunna tillvaratas (t.ex.
”vattenhästen” genom att flytta densamma men att samtidigt behålla den inom
området).
Kommentar: Det har utifrån utförda trafikutredningar inte bedöms möjligt att utforma
cirkulationsplatserna mindre.
o Att detaljplanen säkerställer hastighetsbegränsningar och vägens utformning
för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre bullernivåer än vad
som nu är fallet utifrån de förutsättningar och antaganden som
bullerutredningen grundar sig på. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår
att beräkningar grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga
vägavsnitt (mua Väg-ID 3) . Enligt "självförklarande väg" ska man utforma
vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar på en väg
som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, separering av
gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; Råd för
Vägars och gators utformning, 2012:180). Bullerberäkningar förutsätter
att skyltad hastighet blir 40 km/tim och att hastigheten inte överskrids. Detta
är inte säkerställt i planbestämmelserna. Om hastigheten överskrids med 10
km/tim så leder det till kraftigt ökat ekvivalent buller och om verklig hastighet
överstiger 50 km/tim så kommer också det maximala bullret att öka
(Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, Rapport 4653). För att minimera
bullerpåverkan efterlyser vi att planen ändras utifrån att hastigheten ändras till
30 km/h jämte åtgärder för att försvåra hastighetsöverskridelser och med detta
även vägens utformning och dimensionering utifrån att 30 km/h eftersträvas.
Vidare vill vi att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och
bullerpåverkan (ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h,
50 km/h resp. 60 km/h.
I tillägg till ovan så önskar vi klarhet avseende tung trafik och möjligheten ett
undanta densamma (inkl. farligt gods). Tung trafik upplevs redan idag störande
utifrån perspektivet buller likväl som vibrationer varför en minskning av sådan
trafik snarare än ökning bör eftersträvas.
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera hastighetsbegränsningar. Bullerutredningarna är
framtagna med utgångspunkt att cirka 10% av trafiken är tung trafik, detta finns redovisat
i tabell 2 i bullerutredningen.
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1.2 Synpunkter – Vibrationer
Detaljplanen medför att vi, på grund av omedelbar närhet till den nya
trafikleden, kommer att utsättas för vibrationer och kan därför drabbas av
sömnstörningar, insomningsproblem eller koncentrationssvårigheter
och sådana störningar ökar väsentligt om bostaden utsätts för både buller och
vibrationer samtidigt (Trafikverket; Samlat planeringsunderlag miljö
Delunderlag Buller och vibrationer, 2012:174). I samband med den pågående
VA ombyggnaden och förändringar vid Klippanvägen så har trafik
omdirigerats till Storgatan under vissa perioder. Bland annat har bussar
passerat utanför vårt hus och förorsakat stora vibrationer i huset, framförallt då
de passerat de farthinder som är förlagda precis utanför vårt hus. Utöver
störningar pga. vibrationer så har detta föranlett sprickbildning i huset vilket
anmälts till kommunens projektledare och nu är något som behöver hanteras.
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och
besvara hur vår fastighet kommer att påverkas utifrån perspektivet vibrationer
(störningar, hälsa, skador på egendom) – samt inte
minst vilka åtgärder som behöver vidtas för att undanröja problem relaterade
härtill. Exempelvis är ovan upptagen förändring av planen i att undanta den 5:e
benet i rondellen och trafik på Storgatan upp till Vallgatan en sådan viktig
åtgärd avseende störningar från såväl vibrationer som buller. Således att
hälsomässiga aspekter eller strukturella skador på fastigheten på grund av
vibrationer behöver beaktas (konsekvenser) och hanteras (åtgärder) inom
ramen för planarbetet.
1.3 Synpunkter – Ljus och beslysning (gatubelysning / trafikbelysning /
fordonsljus) Av planen framgår ej hur utformning av gatu-/trafikbelysning
kommer att se ut och vilka konsekvenser i form av störningar som detta kan
föranleda i boendemiljön vid vår fastighet. Planering av en rondell precis
utanför vår fastighet ger samtidigt att risken för störningar från fordonsljus
ökar väsentligt i och med att ljusbilden då blir en helt annan än hur det ser ut
idag vilket ger att en rondell invid vår fastighet inte är
önskvärd. Vidare kan man i nuläget endast anta att det blir betydligt mer
omfattande inslag av gatubelysning jämfört med nollalternativet.
Vi har sovrum, allrum och matrum i direkt anslutning till den planerade
rondellen och vägen. Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen
närmare utreda och besvara hur vår fastighet (och stadsbilden i området)
kommer att påverkas utifrån perspektivet ljus och belysning – samt inte minst
vilka åtgärder eller förändringar av planen som kan behöva vidtas för att
undanröja problem i form av störningar relaterade härtill.
1.4 Synpunkter - Hälsa och luftkvalitet
Planen upptar endast flyktigt att luftkvaliteten inte bedöms påverkas på sådant
sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Det framgår inte
närmare på vilka grunder denna bedömning baserar sig på.
I planbeskrivningen och i Miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till
luftkvalitetsmätningar som gjorts i Ängelholm (2014 resp 2017) med ett
resultat som då uppfyllde de nationella miljömålen , med undantag
för luftpartiklar. Vidare uppges att miljökvalitetsnormema inte riskerar att
överskridas. Samtidigt konstateras det att trafiken kommer att omfördelas samt
risk för att trafiken generellt ökar då det blir enklare att ta bilen.
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När det gäller omfördelning av trafiken och de förväntade trafikflöden som om
planen förverkligas ligger precis invid vår fastighet och att vi här talar om en
betydande trafikökning i vår absoluta närhet så blir denna fråga väsentlig då vår
hälsa riskerar att påverkas negativt av en försämrad luftkvalitet (inomhus samt
utomhus). Inte minst förekomsten av PM10 och hur denna kan påverkas i vår
närmiljö är av intresse. I detta sammanhang så vill vi närmare ha klarlagt vilket
också bör upptas i planen så att det blir tydligt:
Hur har mätningarna genomförts och följer de kraven för kontroll av
miljökvalitetsnormer?
Har ingen ny mätning efter 2017 genomförts?
Vilken var det uppmätta värdet av PM10 vid den senaste mätningen?
Vilken miljökvalitetsnorm/-er är det som åsyftas i planen som enligt det som
upptas inte riskerar att överskridas?
Vi anser inte att planen på ett tillräckligt tydligt sätt utreder och hanterar
området luftkvalitet och hur denna kan komma påverkas i vår direkta närmiljö
såväl ute som inomhus. I tillägg härtill borde effekterna inom de delar som idag
utgör rekreationsområde belysas närmare.
1.4.1 Ventilation
Relaterat till denna synpunkt 1.4 om Hälsa och luftkvalitet, samt även punkten
1.1 Synpunkter – Buller där det tydligt framgår att det så här långt är
fullkomligt outrett hur och vilka eventuella fasadnära åtgärder som kan krävas
på vår fastighet. I detta upptogs också att ventilationen behöver hanteras vid
en ev. förtätning osv.
Med hänvisning till den kraftiga ökningen av biltrafik som vi skulle drabbas av
alldeles intill vår fastighet – hur påverkas luftkvalitet såväl inom- som utomhus
i förhållande till gällande normkrav? Krävs det några åtgärder i byggnad för att
säkerställa en god ventilation, luftkvalitet och boendemiljö för att inte hälsan
skall äventyras? Kommer eventuella åtgärder i fastighet i syfte att säkerställa att
riktvärdena för trafikbuller efterlevs på motsvarande sätt kräva motåtgärder för
en förbättrad ventilation / luftkvalitet då fastigheten idag i huvudsak ventileras
genom självdrag vilket kan åsidosättas genom förtätande åtgärder.
Allt detta behöver utredas utifrån vilka konsekvenser som planen medför och
därmed de åtgärder som krävs för att förhindra negativ inverkan och påverkan.
Kommentar: Mätningarna har genomförts genom mätstationer utmed olika gator i
Ängelholms kommun. Senaste mätningen är gjord 2017.
Partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) mättes under hela år 2014 på Järnvägsgatan.
PM10 mättes dygnsvis d v s man fick ett mätvärde per dygn. Resultatet blev 18
mikrogram/m3 luft som årsmedelvärde att jämföra med MKN på 40ug/m3 och miljömålet
15 ug/m3. Dygnsmedelvärdet för nedre utvärderingströskeln (NUT) överskreds under 50
dygn (nivån för NUT är 25 ug/m3 och får endast överskridas 35 dygn).
1.5 Synpunkter – Kultur och miljö
Inledningsvis i detta yttrande upptogs att fastigheten Domherren 12 är över
100 år gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för
Ängelholms kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt
värde i en omistlig miljö. I miljökonsekvensbeskrivningen upptas lite lösryckt
på något ställe "värdefulla byggnader och miljöer" och att områdena år tolkade
ur kommunens bevaringsprogram. Tolkningen innebär att det utlämnas att
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nämna att byggnader såsom Kråkan 1-2 och Domherren 1-5, 12 har stort
kulturhistoriskt värde och att Kråkan 1, 2 och Domherren 1, 12 är omistlig
miljö enligt kommunens bevaringsprogram. Detaljplanen behöver på ett
tydligare och betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller
indirekt, som planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö
samt åtgärder för dess bevarande och om planens eventuella genomförande
innebär att omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte tillvaratas
m.m.
I vårt fall och avseende Domherren 12 så gäller att vi är mycket måna om (och
skyldiga till) att bevara den ursprungliga karaktären och miljön varför
eventuella nödvändiga bulleråtgärder i/på fastigheten skall följa den nuvarande
utformningen av fönster, dörrar, fasad m.m. och där material såsom kärnvirke,
handblåsta fönster m.m. tillvaratas och bibehålls samtidigt som kraven på
bullernivå uppfylls enligt gällande riktvärden.
1.6 Risk för skador på fastighet
I det fall planen realiseras så medför detta stora ingrepp med stora tunga
maskiner samt även därefter utifrån de konsekvenser som ökad trafikföring
invid fastigheten kan medföra. Vid tidigare ombyggnader eller markarbeten
nära vår fastighet likväl som grannars så har skador i form av sättningar,
sprickbildning m.m. uppstått i flera fastigheter inom området.
Vi vill att det närmare utreds och i planen upptas följande:
Risken för skador med utgångspunkt i omfattning och på det sätt som
bygget planerar att genomföras
o Att detta baserar sig på geotekniska undersökningar och förutsättningar runt
vår fastighet och närområdet
Vilka förebyggande åtgärder som kan och/eller behöver vidtas
Hantering av ev. skador på fastighet om det uppkommer
Klargörande av kommunens ansvar härvidlag inkl. eventuella
ansvarsbegränsningar
1.7 Förbehållande om rätt till ersättning m.m.
Som fastighetsägare till Domherren 12 och sakägare så kan vi inte i nuläget se
annat än att planförslaget innebär och medför mycket negativa konsekvenser
och en direkt negativ påverkan på vår fastighet och oss som familj utifrån
flertalet aspekter såsom boendesituation, boendemiljö, miljökonsekvenser,
omgivande bullermiljö och andra störningar, hälsa m.m.
Med detta att vi inte kan göra annat än att motsätta oss till planförslaget baserat
på bl.a. de skäl som anförs i detta yrkande. Därav att vi vill vara transparenta,
öppna och ärliga redan i detta inledande samrådsförfarande och med
detta redan nu klargöra att vi ställer krav på förbehållande om rätt till ersättning
för det fall detaljplanen antas och genomförs där vi förbehåller oss rätten till
ersättning för varje form av eventuell ekonomisk förlust eller skada som vi kan
drabbas av, direkt eller indirekt, på grund av genomförandet av planen. Vi
förutsätter att varje form av åtgärd som kommer att krävas för att vidta de
åtgärder som vi anser nödvändiga, och att samtliga kostnader därför, bekostas
av kommunen.
Vidare förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för den negativa
värdepåverkan på fastigheten som genomförandet av detaljplanen kan innebära
för oss som ägare till fastigheten Domherren 12.
1.8 Avtalsmässig reglering innan eventuellt antagande av detaljplan
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För det fall detaljplanen fastställs och genomförs, och om de åtgärder som
behöver komma vidtas av kommunen för att säkerställa att fastställda
riktvärden för buller m.m. efterlevs fullt ut, och det fall dessa åtgärder inte visar
sig vara tillräckliga med den konsekvensen att vår boendemiljö och risk för
hälsa genom att omgärdande buller / störningar / ventilation m.m. försämras,
så kräver och emotser vi en avtalsmässig reglering mellan parterna.
Upprättande av sådant avtal skall ske inom skälig tid innan planen antas.
Vi ser inte detta som en önskad utväg men som en skälig och nödvändig
reglering med hänvisning till den teoretiska grund som hela detaljplanen
baserar sig på.
För oss som fastighetsägare till Domherren 12 är ovan förbehåll och en
avtalsmässig reglering av yttersta vikt då vi utifrån det faktum att detaljplanen
jämte bilagor i nuläget vad gäller varje form av åtgärd i eller vid vår fastighet är
så oprecis, allmänt hållen och otydlig att vi inte på något sätt kan utläsa de
konsekvenser som planen innebär för oss.
1.9 Inlösen
Allt sedan vi köpte fastigheten och på det sätt den utvecklats, dess läge och
omgivning m.m. som vi bor i så utgör detta sammantaget ”the place to be” för
oss och vi har föreställt oss att kvarstanna här och åldras i detta hus till dess att
vi antingen blir för gamla för att orka rå om fastigheten eller den tidpunkt då vi
lämnar detta jordeliv. Men, med tanke på de omfattande och mycket negativa
konsekvenser som planen medför och innebär för oss i enlighet med vad som
anförts i detta yttrande, och som ett led i att vara transparenta och öppna, så
vill vi redan nu ställa frågan och inhämta kommunens svar på er syn på inlösen
av vår fastighet Domherren 12?
Kommentar: Det bedöms inte som aktuellt att lösa in fastigheten Domherren 12. Den som
orsakar skada har en skyldighet att lösa in först när skadan är så stor att
marknadsvärdeminskningen på den berörda fastigheten är betydande. Påverkan på
fastigheten bedöms i detta fall inte bli så stor.
2. Synpunkter på planförslaget i sin helhet
Efter att i detalj granskat samtliga planhandlingar så utmynnar den
sammanvägda bedömningen i att, med hänsyn till samtliga de omfattande
negativa konsekvenser och försämringar som utpekas i förslaget och vad
förslaget innebär i sin helhet, att nollalternativet utgör det enda rimliga
alternativet och därmed att det fortsatta planarbetet bör avbrytas.
Det har utkristalliserats flertalet områden där vi på flera punkter motsätter oss
planen och dess syfte att genomföra en ny trafikförbindelse i enlighet med
planen. Huvudargumentationen härtill är framförallt att planen i flera
avseenden inte enligt vår (och många andras) bedömning förespeglar en
långsiktigt attraktiv eller hållbar lösning på trafiksituationen i och omkring
Ängelholm och där eventuell realisering av planen oundvikligen medför
mycket negativa konsekvenser på natur, miljö, boende, kultur, ekonomi etc.
Med anledning härav avser vi att genom detta yttrande och härunder framställa
våra övergripande synpunkter på planen i dess helhet och som vi anser
behöver hanteras och besvaras.
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2.1 Behov av trafikförbindelse ej påvisad – däremot har utredningar påvisat att
det INTE föreligger något behov Planen syfte i enlighet med
planbeskrivningen är att ”….pröva möjligheten att uppföra en ny väg” och att
”….omfördela trafiken som idag går genom centrum, vilket skapar möjligheter
att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö”
Vi hävdar att förslaget till detaljplan inte på ett tydligt sätt beskriver syftet och
motiverar nyttan av den omfördelning av trafiken ställt mot de omfattande
negativa konsekvenser som detta medför inom flera olika områden samt de
stora kostnader som en realisering oundvikligen medför. Det behöver i
planförslaget göras tydligt exakt vad dagens situation och problem utgörs av
som motiverar denna genomgripande förändring.
Ängelholm är en liten stad och det går inte med trovärdighet att påstå att vi likt
många storstäder har ett trafikproblem invid Nybron utan det blir enbart
löjeväckande att anföra ett sådant resonemang. Att genomföra denna
förändring utgör ej heller den sista och allenarådande åtgärden för att utveckla
stadskärnan till en tryggare eller säkrare miljö – och så kan ske på annat sätt
som är mer hållbart och därmed försvarbart. I detta sammanhang kan
utredningen om Västra länken framhållas, där det på sidan 51 poängteras
vikten av ett hållbart resande med förespråkan om alternativ trafikplanering
och ett hållbart resande genom beteendepåverkan – och detta är inget som
aktuell detaljplan tar sin utgångspunkt i utan motsatsen därtill.
Det har redan i tidigare utredningar påvisas att bilvägen inte behövs. Vi önskar
besvarat och tydliggjort varför den utredningen av Traviken (Översiktlig
bedömning av hur aktuella nya projekt påverkar de centrala
trafikstråken, rev. 2009-03-08) ej beaktas eller upptas? Enligt denna utredning
så behövs bilvägen enligt det nya planförslaget inte. Travikens utredning visar
att efter utbyggnad av ett antal då aktuella projekt (Parallelltrapetsen, Badhuset
inkl hotell, utbyggnad av Klitterhus, Stationen/resecentrum m.fl.) skulle
belastningen vid korsningen med Storgatan ligga på cirka 45 % av vad
korsningen klarar och belastningen vid korsningen med Östergatan på cirka
55-60 % av vad den klarar. Att utbyggnaden av stationsområdet tillkommit och
ej upptas i Travikens utredning motverkas å andra sidan av att badhuset ej
längre är förlagt invid Nybron.
Då behovet inte kan anses föreligga enligt vad som närmare framgår av tidigare
genomförd trafikutredning och med tanke på de ingrepp som byggandet av
trafikleden medför och de kostnader som projektet betingar är något som
sammantaget talar för att detta projekt inte bör genomföras.
Om kommunen trots allt framhärdar och väljer att driva planarbetet vidare så
behöver planen kompletteras för att med fakta tydliggöra på vilket sätt planens
syfte bidrar till uppställda mål och vilka ytterligare utvecklingsinsatser som
avses i syfte att göra stadskärnan till en ”säkrare och tryggare miljö” och vad i
detta som är ogenomförbart i nollalternativet. Planen måste förbättras för att
tydliggöra för alla på vilket sätt planen bidrar till och säkerställer de
måluppfyllelse som det summariskt nu redogörs för och att i detta
uppställa de konkreta nyttor som resultatet skall bidra till i relation till och kan
motivera de negativa konsekvenser och kostnader som en realisering av planen
medför (efter det att planens brister och outredda delar i övrigt också
hanterats).
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
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exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
2.2 Planen tillvaratar inte allmänhetens intresse
Ängelholms invånare har redan tidigare under 2012 i genomför folkomröstning
genom en tydlig majoritet uttryckt att man motsätter sig en bilväg genom detta
område. Detta kan inte bortses ifrån. På motsvarande sätt så påvisar nu
framtagen Miljökonsekvensbeskrivning så betydande negativa konsekvenser på
flera områden i jämförelse med nollalternativet att det på intet sätt går att
motivera att planen skulle tillvarata allmänhetens intresse.
Om kommunen väljer att driva planarbetet vidare så behöver det tydliggöras på
vilket sätt allmänhetens intresse tillvaratas.
2.3 Miljökonsekvensbeskrivningen
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att
planförslaget innebär stora försämringar och negativa konsekvenser i många
avseenden. Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen.
2.4 Strandskydd
Vi anser inte att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva
strandskyddet i planområdet.
2.5 Buller
I tillägg till det som upptas under punkten 1 ovan avseende buller (med fokus
på bullerpåverkan vid vår fastighet) så bedömer vi att den totala bullerpåverkan
som planen förorsakar och som bullersituationen förändras inom områden
som idag utgörs av ”lugna rum” och naturområden så är vi bekymrade över
bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Både människor och djur
kommer att påverkas negativt och det som idag utgörs av en fridfull naturmiljö
ersätts av något helt annat.
De bullerskyddsåtgärder som föreslås enligt planen är otillräckliga och de höga
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga.
Detaljplanen i stort och bullerutredningen i synnerhet behöver hantera de
brister som den nu omgärdas utav för att i slutändan säkerställa ett bättre
underlag avseende bullerpåverkan:
Att bullerstudien utökas till att omfatta ett större område så att man ser hela
de områden som drabbas av ökade bullernivåer, även om inga riktvärden
överskrids. Inte minst av värde för de områden som idag utgör
rekreationsområden där skillnaderna blir påtagliga. Enligt bullerutredningen s.
3 pkt 1.2 Avgränsningar så framgår det att utredningen ”begränsats till en radie
på 135 meter från vägkant” och att denna avgränsning enbart gjorts utifrån att
överskridande av riktvärden inte bedöms utanför detta område. Område bör
utökas och att bullerutredningen baseras sig på den metod och modell som
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används vilken i sig medger ett giltigt avstånd upp till 300 meter från vägen (se
bullerutredning s. 3 pkt 3 Metod) vilket skulle ge en bättre och tydligare bild
avseende konsekvenserna tillsammans med nedan punkter.
Att bullerutredningen studerar bullernivåerna med hänsyn till
säsongsvariationer i trafiken (högsäsong / toppar). Bullerberäkningarna är nu
endast gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett årsmedeldygn. Det är
troligt att trafiken är högre på sommaren, samtidigt som vinterdäck under
vinterhalvåret förorsakar mer buller. Därav borde bullerutredningen studera
även de bullernivåer som blir med hänsyn till säsong.
Vidare att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och bullerpåverkan
(ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 km/h resp. 60
km/h. Detaljplanen säkerställer inte hastighetsbegränsningar och vägens
utformning för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre
bullernivåer. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår att beräkningar
grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga vägavsnitt (mua Väg-ID
3). Se vidare motsvarande punkt under punkten 1.1 ovan.
I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De befintliga vägarna
har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär att det inte går att
se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En beskrivning av ljudmiljön
längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör således beskrivas även
för natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de enskilda fastigheterna. Det
bör vidare redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir
kvar, de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks
inte vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö.
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med flera vägar och utbredningsområdet
innefattar nu hela stadskärnan.
I tillägg till ovan så bör planen på ett korrekt och ärligt sätt tydliggöra det som i
detaljplanen upptas som förväntade positiva effekter på andra håll och inte
överdriva desamma. I planbeskrivningen på sidan 24 står
”Den ökade bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får
därför vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är en fin
önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och med att trafiken
där minskar, men människans hörsel funkar inte linjärt. Enligt informationen
och planhandlingarna kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften
om Pytteleden byggs. (4000 fordonsrörelser enligt planbeskrivningen sidan 21).
Det ger inte en minskning av bullret till hälften, utan endast med 3 dB och det
är en förändring som är precis märkbar för människan. Det är detta som borde
framgå av planhandlingarna och inte att det är tal om en ”märkvärt lägre
ljudnivå i stadens centrum”.
2.6 Ekonomiska konsekvenser
Av planbeskrivningen s. 27 framgår att ”Genomförandet av detaljplanen
medför investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I
förslag till budget 2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor till projektet”.
Vidare upptas att ”För att säkerställa att goda bostadsmiljöer, med hänsyn till
trafikbuller, kan kommunen vara tvungna att genomföra och bekosta fönsteroch dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas i bullerutredningen och bedöms
ligga på ca 8 miljoner kronor”.
Vi bedömer att de redovisade investeringarna / kostnaderna är väsentligt
underskattade eller att den begränsning som gjorts i tiden ger att den
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sammanvägda ekonomiska konsekvensen inte upptas. Vad som är avsatt i en
budget för en avgränsad period är i sammanhanget ointressant – det är den
totala kostnaden och investeringen från start till slut som måste presenteras. I
en känslig fråga som denna och då de ekonomiska konsekvenserna är
betydande så behöver kommunen redan nu komplettera och med
transparens tillgänglig- samt offentliggöra de fullständiga ekonomiska
konsekvenserna för projektets genomförande då detta är centralt för
medborgarnas och de enskildas ställningstagande i frågan. Det som kommunen
behöver utarbeta och tillgängliggöra är en tydlig bild över de sammanvägda
kostnaderna / investeringarna omfattandes, men inte begränsat till:
Ackumulerade kostnader / investeringar hänförliga till detta projekt per
2020-12-31 (från den tidpunkt som arbetet återupptogs efter det att
Länsstyrelsen upphävde den tidigare planen) med förklarande poster som
inbegriper:
o Interna kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för egen personal
som engagerats vilket är flertalet medarbetare, konferenser, representation,
utbildning, kommunikation, information m.m.)
o Externa kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för
konsulter/rådgivare, utredningar,
planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.)
o Redan gjorda investeringar hänförliga till detta projekt (t.ex. förvärv av
Kråkan 1)
Prognostiserade (kalkyl) kostnader / investeringar för att genomföra och
slutföra planarbetet till den tidpunkt planen förväntas antas och vinna laga
kraft (med hänsyn till ev. överklaganden m.m. som kan komma ske): På
motsvarande sätt bör detta inbegripa förklarande poster som upptar:
o Interna kostnader (kostnader för egen personal som engageras, konferenser,
utbildning, kommunikation m.m.)
o Externa kostnader (kostnader för konsulter/rådgivare, utredningar,
planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.)
o Eventuella investeringar hänförliga till detta projekt som kan krävas under
det fortsatta planarbetet.
Prognostiserade (kalkyl) totala kostnader / investeringar hänförliga till själva
genomförandet om planen antas med härtill förklarande poster på
motsvarande sätt – utan någon begränsning i tiden till 2023 utan till slutlig
genomförandetidpunkt (vilket inte kan antas vara 2023).
Detta inbegriper både interna och externa kostnader; kostnader för
upphandling av entreprenad; investeringskostnader för anläggandet av gatan;
investeringskostnader för en ny bro; kostnader för samtliga åtgärder som kan
krävas (bulleråtgärder m.m.); fastighetsrättsliga kostnader inkl. ev. inlösen
och ersättning osv.; kostnader för återställande (t.ex. återplantering av träd); ev.
ekonomiska risker osv.
Slutotal av kostnader / investeringar (sammanslagning av samtliga ovan
poster)
Kommentar: Det bedöms inte som rimligt att inom ramen av detaljplanen redovisa dessa
kostnader.
När det gäller de 8,2 MSEK som upptas för åtgärder på fastigheter enl. tabell 4
s. 13 Bullerutredningen så är det sannolikt orimligt att förslita sig på rent
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schablonmässiga kostnader och med tanke på att det i många fastigheter
kommer att krävas specialanpassade och ej standardmässiga lösningar så är det
rimligt att anta att denna kostnad kommer att bli väsentligt högre. Detta måste
således utredas, och det borde rimligen redan varit gjort redan i det här skedet,
för varje berörd fastighet och åtgärd.
Att fullständiga kostnader och investeringar redogörs för måste vara en
självklarhet och att inget i detta undanhålls – annars går inte de ekonomiska
konsekvenserna att bedöma. Välinformerade invånare ges en helt annan
förutsättning att ta ställning i frågan nu när den aktualiseras på nytt.
2.7 Geoteknik
Det är anmärkningsvärt att erforderliga geotekniska undersökningar inte har
genomförts och det försvårar för samtliga att på ett kvalitativt sätt analysera
och ta ställning till detaljplanen då den inte baserar sig på väsentlig fakta. Att
även för detta område som i planbeskrivningen (s. 24/25) hänvisa till att en
fördjupad geoteknisk undersökning kommer att genomföras senare samt att
förstärkningsåtgärder närmast ån kan vara aktuellt är något som man som
kommuninvånare inte kan låta sig nöjas med.
Flera å-nära gator i kommunen har precis haft problem med stabiliteten. Hur
vet vi att det inte blir samma här, vad konsekvenserna blir för planen i sin
helhet och vilka åtgärder som kan komma att krävas samt kostnaderna därför?
Ordentliga geotekniska undersökningar måste nu väldigt sent genomföras –
bl.a. där vägen ska korsa ån, eller gå nära den och sannolikt invid ett antal
fastigheter. Detsamma måste gälla för den nya bron och brokonstruktionen där
sådan geoteknisk undersökning inte kan hänföras till tidpunkten för
prospektering som det uttrycks på s. 26 i planbeskrivningen utan att detta blir
utrett snarast möjligt och klargörs i förslaget till detaljplan inklusive
klargörande om det föreligger någon risk för att miljökvalitetsnormerna
inte kommer att uppfyllas.
Kommentar: Sedan samrådet har en geoteknisk utredning genomförts och redovisas i
planhandlingarna. Utredningen finns också tillgänglig i sin helhet.
2.8 Gestaltning
Att gestaltning av gator, cykelvägar, bro, stadsbild, växtlighet m.m. ännu inte
genomförts och delges i förslaget till detaljplan är ytterligare en brist och något
som borde utgjort del däri redan i samband med detta samrådsförfarande. Att
så ej skett försvårar väsentligt för samtliga som tar del av förslaget till
detaljplan och till den hörande handlingar med den konsekvensen att många
kommuninvånare kanske inte inser vidden av de stora ingrepp och
förändringar som planen medför och därav inte inkommer med sina
synpunkter på detaljplanen som man annars kanske hade gjort. Inte minst med
beaktande av samtliga de negativa konsekvenser som utpekas i
miljökonsekvensbeskrivningen avseende statsbild och miljö (inom befintliga
rekreationsområden m.m.) så blir gestaltning av det framtida väsentligt.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med illustrationer samt information
gällande gestaltning av den nya bron.
2.9 Alternativ ej tillräckligt utredda / redovisade
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En alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på
ett tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför
de valts bort. I handlingen går det inte att hitta en tydlig motivering eller
beskrivning av de andra vägalternativen. Trafikutredningen som legat till grund
för valet av sträckningen borde vara en bilaga till samrådshandlingarna.
2.10 Gator och Trafik
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik från centrala
delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis minska bullret
i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett visst buller kan förväntas
och koncentreras så är det i stadens mest centrala delar, för att på så vis skona
värdefulla rekreationsmiljöer.
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på
de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt stor minskning av trafiken
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett
grönområde. En hållbar stad med bibehållande av viktiga rekreationsstråk bör
eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda miljömål.
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet
som värdefullt rekreationsområde.
När det gäller gatans utformning har vi följande synpunkter ang. redovisade
sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett avstånd på 1,6 meter från
körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det framgår inte om det är mätt till
trädets stammitt, vilket brukar vara det vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6
meter är för litet och under rekommendationerna, det krävs ett större avstånd
för att inte skada rotsystemet.
Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är god, men föreslaget avstånd
som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte resultera i att trädet
överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning och tillkommande
slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än vad som hittills
uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att bevarandevärde träd
ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till vägens kant för att
säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade avståndet i
ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan anta att
träden behöver tas bort vid planens genomförande.
I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör
att gatan kan bli bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen.
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Kommentar: Eftersom att slänter tillhör vägområdet måste även dessa rymmas inom
bestämmelsen ”GATA”.
2.11 Stadsbild
Planförslaget innebär stora negativa konsekvenser för både stadsbild och
upplevelsen av stadsrummet medan nollalternativet bedöms medföra positiva
konsekvenser. Detta i sig är något som borde utgöra väsentligt skäl för att
avbryta planarbetet. Om så inte sker så behöver det fortsatta arbetet med
planen prioritera för väsentliga åtgärder som minimerar de negativa
konsekvenserna på såväl stadsbild samt upplevelsen av stadsrummet.
2.12 Rekreation
När det gäller rekreation så framgår det av detaljplaneförslaget att: ”Genom
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den
oskyddade trafikantens uppmärksamhet”. Vi efterlyser ett tydliggörande
avseende vad kommunen har för intentioner med platsen, kommer det
överhuvudtaget att vara ett rekreationsområde om detaljplanen blir verklighet?
Bullernivåerna kommer att öka markant och natur- och kulturvärden kommer
att påverkas.
Beträffande Hembygdsparken så upptas det i planen att: ”Naturvårdsverkets
rekommenderade värden för rekreationsområden i tätort bedöms kunna hållas
inom Hembygdsparken”. Hur har den här bedömningen skett? Det saknas en
bedömning och beräkning av de nya bullernivåerna i rekreationsområdet.
Avseende området utanför plangränserna så upptas det i detaljplanen att dessa:
”påverkas dock positivt av planens genomförande. Planen bedöms medföra en
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter.
Ett parallellt arbete pågår där en upprustning av stadsparken ska göras. På så
vis kan platsen utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya
mötesplatser kan skapas i staden.”.
Vår synpunkt avseende detta är att de positiva effekterna utanför planområdet
är inte relevant att nämna i det här sammanhanget. Resonemanget blir märkligt
och inte trovärdigt. Om kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken
överlag så skulle inte en ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och
unika rekreationsområde föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den
unika miljön utmed åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som
idag leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled
genom grönstråket medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga
området helt förstörs, utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat
utrymme i ett av Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms
kommun egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum
att det värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och
bakåtsträvande att år 2020 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt
viktigt rekreationsstråk. Att ta bort ett sådant område för att skapa
en trafikled som kommer att öka bilanvändandet går inte i linje med varken
kommunala eller nationella hållbarhetsmål.
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor
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med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till
kommunen. Ett bevarande av Pytteobrområdet är en förutsättning för den
övriga stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här
typen av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia.
2.13 Verksamheter och övrig bebyggelse
Vi anser inte att planen på ett bra sätt löser trafiksituationen invid båtstugorna
genom nuvarande konstruktion i syfte att bevara ett antal skyddsvärda träd
som sannolikt kommer att dö i enlighet med det som upptas under punkt 2.19
nedan. Båtstugorna med omgärdande miljö har ett stort värde och vi anser
att detta skall bevaras i sin nuvarande form. Här bör en helt annan lösning
utarbetas.
Kommentar: Planen har reviderats och båtstugorna bedöms nu kunna stå kvar.
2.14 Miljömål
Vi instämmer inte i att planens påverkan på miljömålet God bebyggd miljö
generellt sett är positiv. Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat
buller i och omkring de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga
garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar.
Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken minskar med hälfte
minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en förändring som är precis märkbar
för människan.
Kommentar: Bullernivåerna i stadskärnan, främst norra delen av Storgatan bedöms få en
bullerminskning på mer än 10 dB. Planhandlingarna har kompletterats med denna
information.
2.15 Sociala konsekvenser
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under
upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är
ett problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma
sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på växthustomten?
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten för dem som går och
cyklar.
2.16 Avsaknad av genomförd barnkonsekvensanalys
Av planbeskrivningen s. 6 framgår att ”Kommunstyrelsen beslutade 2019- 1016 (KS § 187) att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:28 m fl, uppdra
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åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området samt att
barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i
planarbetet.”. Barnkonventionen omnämns även på sidan 27.
Planen innebär att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri väg
genom Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan,
Kungsgårdsskolan, Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen,
tennishallen, scoutgården, stranden med mera förlorar det och i stället ska
samsas med biltrafiken. Det framgår inte någon information som styrker att en
barnkonsekvensanalys genomförts. Om det inte har gjorts så behöver det
göras.
2.17 Riksintresse friluftsliv och naturvård
Vi anser att planen kommer att orsaka stora skador på riksintressena för
friluftsliv och naturvård.
2.18 Naturvärden och kulturmiljöer
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och kulturvärden.
Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som lite löjligt
att det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till
den storlek som de större träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden
hinner de växter och djur som behöver de stora träden dö.
Enligt planbeskrivningen sidan 21 har planförslaget anpassats så att träd 3,4,5,6
och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av från huvudgatan
och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket möjliggör trädens
bevarande. Detta stämmer inte. Det utrymme som träden får är så smalt att en
stor del av deras rötter kommer att skadas. Två av dem är dessutom bokar och
de är mycket känsliga för förändringar i omgivningen.
Av planen framgår vidare (se fig. 8) att ”Planområdet kommer att inkräkta på
fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av kommunen”. Hur stort blir intrånget på
fastigheten? Om intentionen verkligen är att bevara den kulturhistoriskt
värdefulla byggnaden på fastigheten Kråkan 1 så bör byggnaden förses med
rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser i plankartan. Utöver
Kråkan 1 så finns det ytterligare andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer inom området. Detaljplanen behöver på ett tydligare och
betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller indirekt, som
planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder
för dess bevarande och om planens eventuella genomförande innebär att
kulturvärden och/eller omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte
tillvaratas m.m.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring påverkan på
naturmiljö och friluftsliv.
Privatperson, 2021-01-14
Jag vill inte ha en bilväg i Pyttebroområdet. Jag uppskattar den
bilfria och bullerfria naturen där.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Kråkan 2, 2021-01-14
INLEDNING
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Vi motsätter oss förslaget om Klippanvägens förlängning, detaljplanen
”Ängelholm 3:28 m fl. Som fastighetsägare till Kråkan 2 med adress
Danielslundsgatan 3 i Ängelholm kommer vi väsentligen drabbas av stora
negativa konsekvenser om detaljplanen blir antagen. Detta gäller både på
framsidan mot Danielslundsgatan och på baksidan mot Rönne å, båda med
kort avstånd och stor exponering mot ny trafikled som förslaget i planen
föreslår. Dokumentet yttrar våra synpunkter vid förverkligande av planen i
planprocessen. Vi är sakägare i ärendet.
Övergripande
Övergripande menar vi det bör byggas en ringled runt Ängelholm, även på
östra sidan som ej finns idag, vilket kommer avlasta trafiken i centrum och
erbjuda de mest effektiva transportflöden till alla Ängelholms områden. Vi
efterlyser en långsiktigt hållbar strategisk helhetslösning som effektiviserar
trafikflödet. Detta begränsar biltrafiken i centrum och främjar istället ”ickebilburna transporter” dvs kollektivtrafik, cykeltrafik mm. Lagda förslag
resulterar tvärtemot, till negativa konsekvenser som ökade trafikflöden i
centrum samt inverkan på värdefulla natur- och kulturvärden.
I planen utmärks vår fastighet Kråkan 2 med hus ID ”CC” och är beläget inom
område 3, mellan Storgatan och Rönne å enl MKB och innebär att vi är
sakägare. Vår fastighet är, Kråkan 2, är snart 100 år gammal (byggd 1924) och
klassad för kulturvärd fastighet i bevarande programmet i Ängelholm.
Byggnadskonstruktionen är därmed ej beskaffad med ljudisolerande material,
fönster och ventilation motsvarande i ett modernt hus. Skulle denna plan bli
verklighet, är det mycket förvånade kommunen ej ger oss rätt till fasadnära
bullerdämpande åtgärder. Inte minst när vi senaste gången, då planen var
aktuell för genomförande (höst 2019), var vi berättigade till åtgärder. Därför
ifrågasätter vi mätningarna som presenteras. För vår granne mitt över
Danielslundsgatan 4 (hus ID ”DD”) har några få dBA´s högre mätvärde, dvs
identisk exponering mot Danielslundsgatan, har rätt till omfattande åtgärder.
Planen innefattar överhuvudtaget inte bedömningar för utemiljön i berörda
fastigheter vilket förvånande. Vår fastighet kommer påverkas avsevärt både på
fram och baksida. T ex har vi en uppförd uteterrass i tomtgränsen 10 meter
från ån i direkt exponering till trafikleden.
Synpunkter på vår enskilda boendemiljö på Danielslundsgatan 3:
Som fastighetsägare vid Danielslundsgatan har vi valt platsen utifrån både
estetiska(arkitektur) värden och värden i boendemiljön. Vi blir förfärade när vi
tar del av planen för en trafikled med ökade trafikflöden borttagande av
kultur/naturmiljöer ochinförandet av bullerdämpande anpassningar. Vi bor i
en kulturskyddad miljö inklusive vår fastighet. Vår fastighet kommer exponeras
dels via framsidan mot Danielslundsgatan och dels via baksidan med direkt
exponering mot trafikleden över Rönne Å. På baksidan har vi en trädgård med
altan (100 m2) samt en anlagd uteplats (16 m2) direkt vid tomtgräns ner mot
Rönne å. Denna miljö har idag överhuvudtaget ingen exponeringar av
motortrafik, endast gång och cykel-trafikanter. Vår boendemiljö kommer
påverkas i hög grad från båda håll. Här kan inkluderas många
dimensioner såsom buller, vibrationer, ljusföroreningar (från gatljus och
fordon), luftkvalitet (hälsoaspekter), ventilation. Vi är bekymrade för framtiden
och det är svårt att överblicka konsekvenserna (boendemiljö, värde på fastighet

121 (179)

mm.). Som tidigare nämnt, enligt planen har vi inte rätt till bullerdämpande
åtgärder vilket vi tycker är märkligt. Vi ifråga sätter de mätningar och resultat
som utredningen visar. Förra gången en led var aktuell var vi delaktiga med
kommunen och hade rätt till åtgärder. Fastigheten mitt över gatan,
Danielslundsgatan 4 har rätt till byte av ett stort antal fönster och dörrar.
Vidare nämner förslaget inte utemiljön för våra fastigheter överhuvudtaget.
Vi efterlyser svar på våra frågor och förväntar transparens och en öppen dialog
i samrådsprocessen. Om detaljplanen antas förutsätter och kräver vi vår
boendemiljö kan anpassas pga alla negativa konsekvenser så att en likvärdig
boendemiljö kan bibehållas för framtiden och kommunen tar fullt ekonomiskt
ansvar.
Kommentar: Enligt utförda bullerutredningen kommer detaljplanens genomförande inte
medföra en sådan bullerpåverkan att åtgärder på berörd fastighet är aktuella. Om det skulle
uppstå en bullerproblematik i framtiden kan fastighetsägaren ta kontakt med kommunen för
att utföra mätningar och väghållaren (i detta fall kommunen) kan då bli skyldig att utföra
bullerdämpade åtgärder.
GENERELLA SYNPUNKTER
1. Pyttebro-området
Kulturhistoriska värden går förlorade. Området utan biltrafik utnyttjas frekvent
av gående, cyklister, motionärer och knyter ihop centrum med växthustomten,
elljusspår, hembygdspark (framtida ny gångbro i nordväst) och nytt gångstråk
längs Rönne och vidare ner mot Havsbaden och stranden.
2. Grönområde
Naturvärden förstörs när skogen tas ner. Negativ påverkan på biologisk
mångfald och negativ påverkan på klimatet. Större fragmentering av värdefulla
grönområden i centrum. När en förtätning av bostäder sker blir det än
viktigare att bevara natur i tätortens centrala delar. Skånsk klimat och
energistrategi innebär minskad biltrafik trots en ökande befolkning (enl.
miljömål 2016-2020) och innehåller begrepp som ”Minskad biltrafik för
förbättrad livsmiljö och attraktivare städer” och ”Beteendepåverkan
för minskat bilresande”. Detta går stick i stäv med aktuell plan att bygga en
transportled i centrala Ängelholm.
3. MKB
Planförslaget innebär stora försämringar jmf. med nollalternativet. Stora
försämringar ses både i det stora perspektivet (trafikflöden) och det lilla (stora
ingrepp i miljön och försämring för rekreation och boende-miljö). Avsevärd
negativ inverkan på friluftsliv och värdefull natur). Många gamla träd kommer
att fällas, med högt estetiskt och biologiskt värde, kan ej ersättas av nya
planterade träd. Många träd är flera hundra år gamla och innehar höga
skyddsvärden. Vidare ifrågasätter vi de tolkningar som planen har vad gäller
inventeringar och påverkan på växt och djurarter i området. Bedömningen är
vinklad till förmån till planen. Sakkunniga på området menar att bedömningen
inte är objektivt formulerad utan att det finns konsekvenser på arter och att
inventeringen varit bristfällig.
4. Strandskydd
Förslaget strider mot strandskyddlagstiftningen. Planförslaget upphäver
strandskyddet i området.
5. Buller
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Stor påverkan pga ökade trafikflöden för boenden i området, båtplatsen,
scoutverksamheten, förskolan, gamla växthus-tomten och åpromenaden.
Bullerskydden är otillräckliga och förfular närmiljön väsentligt i en av
Ängelholms mest värdefulla kultur-miljöer. Bullerutredningen är svårtolkad då
den endast mäter ljud vid 2 meters höjd och i ett begränsat område. Det
bedöms att miljön i Hembygdsparken kommer att avsevärt försämras (även om
man inte överskrider riktvärdena). Det finns stora säsongsvariationer i trafiken
vad gäller buller, t ex sommar och trafik till stranden och dubbdäck under
vintertid. Detta tar bullerutredningen inte höjd för.
6. Vibrationer
De ökande mängd vibrationer med negativa konsekvenser för fastigheterna i
området är ej överblickbar. Stora VA-arbeten senaste åren har både hörts och
känns för oss boende. Även omdirigering av trafiken, t ex bussar, har varit ett
tydligt oönskat inslag i vardagen för oss boende i området. Det är uppenbart
att vår miljö kommer påverkas negativt med koncentrationssvårigheter,
försämrad sömn mm.
7. Ljusföroreningar (strålkastare fordon, gatubelysning)
Ökad mängd gatubelysning och strålkastarljus från fordon är ett oönskad
konsekvens och ej överblickbar i presenterad plan. Dessa kan både vara
konstanta under dygnets mörka timmar (gatubelysning) och tillfälliga
(rusningstrafik). Planen nämner ej dessa konsekvenser och här finns en
överhängande risk för väsentliga störningar.
8. Luftkvalitet (hälsoaspekter)
Beskrivning av konsekvenser vad gäller luftkvalitet är bristfällig i planen.
Tidigare mätningar (2014 och 2017) som MKB hänvisar till som uppfyllde de
nationella målen men däremot ej vad gäller luftpartiklar. Inga mätningar har
gjorts sedan dess. Dessa aspekter kommer påverkas negativt och står i motsats
till nationella miljömål. Vår fastighet är direkt exponerad på båda sidor vad
gäller luftkvaliteten. Detta bör klarläggas ytterligare och tydligare.
AVSLUTNING
Vi ifrågasätter om trafikfrågan gällande framtida trafikflöden i Ängelholm
övergripande är utredd. Detaljplanen föreslår att stora investeringar görs på en
trafikled i centrala Ängelholm utan att ha löst framtida behov på trafikflöden.
Behovet av leden är tvivelaktig och planförslaget uppvisar en rad olika negativa
konsekvenser på natur, kultur och boendemiljö.
Kommentar: Synpunkter är noterade.
Fastighetsägare till Tallen 6, 2021-01-14
Innan vi flyttade till Ängelholm bodde vi under många år i Lund. Vi hade
antagligen haft bättre arbetsmarknad om vi hade bott kvar där, men vi valde
ändå att flytta därifrån. Det främsta skälet till det var att Lund har så dåligt med
natur och grönområden och att kommunen jobbade hårt för att förtäta bort
mycket av det som fanns. Därför är det trist att se att Ängelholm nu väljer
samma väg som Lund.
Det är också tråkigt att Ängelholms politiker inte förmår se vad som gör stan
attraktiv. Människor väljer inte att bosätta sig i eller besöka en stad för att det
finns en smidig väg till stationen och stranden. Det är långt viktigare att stan
har en intressant och vacker natur och kulturmiljö. Här i Ängelholm är
Pyttebroområdet en viktig del av just den miljön.
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Naturligtvis är det inte alla som uppskattar området, men många gör det, långt
fler än vi som är de närmsta grannarna och därför finns det också en stor
opinion mot vägplanerna där. Att förstöra områden som är så uppskattade är
inte särskilt bra samhällsplanering.
I planhandlingarna står att försämringarna i och runt Pyttebroområdet ska
vägas mot förbättringar i stadens centrum. Vi tycker att det är synd att ställa
dessa två platser mot varann. Om vi ska offra en plats varje gång vi ska
förbättra en annan kommer vi att utarma Ängelholm. Det är inte nödvändigt
att bygga några nya bilvägar för att förbättra miljön i och kring Stadsparken.
Till exempel går det bra att anlägga cykelbanor längs NybrogatanSkolgatan redan idag. Just vid Stadsparken är det svårt att dessutom få plats
med en gångbana på Stadsparkssidan, men eftersom de flesta nog inte har
något emot att promenera genom Stadsparken är det ett mindre problem.
Några större förbättringar av ljudmiljön blir det inte även om hälften av
trafiken vid Stadsparken flyttar till en annan väg. Det ger endast en minskning
av bullernivåerna med 3 dB och det är en förändring som är märkbar, men inte
mycket mer.
Kommentar: Sedan samrådet har bullerberäkningar genomförts för stadskärnan, som visar
på att bullerminskningen blir störst på norra delen av Storgatan med en minskning på mer
än 10 dB.
Det behövs inte heller någon ny bilväg för att hantera den trafikökning som
blir ifall stationsområdet bebyggs. I utredningen om Västra länken från 201712-08 konstateras att trafikproblem inte måste lösas med ny infrastruktur och
att Ängelholm har bra förutsättningar för att i stället satsa på hållbar
transportplanering (sidan 51). Detta är för övrigt mycket billigare än att bygga
en ny bilväg och som skattebetalare skulle vi hellre se att våra pengar användes
till exempelvis skola eller äldreomsorg än en onödig bilväg.
Förutom de negativa konsekvenserna denna nya väg skulle få för Ängelholm
bidrar den till att förvärra två stora miljöproblem, nämligen
klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Det är väldigt
sorgligt att kommunen inte ser det och inte tar dessa problem på större allvar.
Vi anser att den här planen riskerar att skada riksintressena för friluftsliv och
naturvård och vi anser inte att den är förenlig med strandskyddslagstiftningen.
Den bidrar till att det blir svårare att nå miljömålet God bebyggd miljö och den
kommer att leda till mycket negativa konsekvenser för de barn som idag kan
cykla trafiksäkert i Pyttebroområdet och för de äldre som bor i närheten och
inte har möjlighet att gå till grönområden längre bort.
Planen ger intryck av att vara hastigt gjord utan viktiga undersökningar som
geoteknik och en ordentlig naturinventering och utan ordentlig koll på det
formella. När det gäller vår egen fastighet är vi oroliga att vägbygget ska ge
geotekniska problem som påverkar vår fastighet. Vi är också oroliga över de
bullerökningar vi kommer att få i vår trädgård. Om vägen ska dras fram trots
alla negativa konsekvenser vill vi ha bullerplank längs hela den del av vår
fastighet som vetter mot Pyttebroområdet och vi hoppas att även våra
grannar får det.
Kommentar: Sedan samrådet har nya utredningar gjorts, bland annat för geoteknik och
fladdermöss. Planhandlingarna har kompletterats med detta.
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I gällande planförslag används bullerskärmar enbart på de platser där de ger mest effekt för
att hålla nivåerna under riktvärden.
Privatperson, 2021-01-14
Vad räknas som centrum av Ängelholm?
I den inledande sammanfattningen slås fast att den ”nya vägen ska omfördela
trafiken som i dag går igenom centrum, vilket skapar möjligheter att utveckla
stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö” (s. 4). Tal om ”centrum” och
”centrala delar” av staden kommer tillbaka på flera ställen i planen. Ingen
definition av centrum ges i planen, men det står utom tvivel att det inte
inkluderar den sträckning som är tänkt för Klippanvägens förlängning. Detta
sätt att använda ordet centrum är missledande.
Det är också för många människor obegripligt att benämna de aktuella
områdena på det här viset. Jag är säker på att alla som bor i, vistas i eller färdas
genom Pyttebroområdet / Nybroskogen upplever att de befinner sig i stadens
centrala delar. Det handlar från de flesta ställena där om ca fem minuters
promenad till Stadsparken. Avståndet mellan Danielslundsparken och
Stadsparken handlar om några hundra meter. Det trotsar ängelholmarnas
uppfattning och sunt förnuft att exkludera Pyttebroområdet från centrum av
Ängelholm. Om den gängse uppfattningen bland ängelholmarna fick råda, där
Pyttebroområdet ingår i centrum, skulle det citerade syftet inte kunna uppnås.
Snarare får detaljplanens förslag motsatt effekt till ”tryggare och säkrare miljö”,
eftersom det ytterst trygga, säkra och populära Pyttebroområdet omvandlas till
att kännetecknas av bilar, asfalt, buller och nedhuggna träd.
Det s.k. Ängelholmspaketet, där detaljplanen är en bärande del, talar om att
”Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.” Många
människor anser som sagt att Pyttebroområdet ingår i Ängelholms
centrum/stadskärna och då blir det väldigt konstigt att anlägga en ny bilväg där
som en del av Ängelholmspaketet.
Kommentar: Syftet är uppdaterat och ordvalet har ändrats till ”stadskärnan”. Stadskärnan
har sedan tidigare definierats som hela Ängelholms centrum som ligger innanför Rönne å och
avgränsas av Bruksgatan i norr.
Planförslaget förvärrar miljöproblem
De förslag på vägbygge som detaljplanen lägger fram skulle vid ett
genomförande bidra negativt till både klimatförändringarna och förlusten av
biologisk mångfald. Dessa utgör två stora hot för hela samhället och
mänskligheten och vi borde på alla sätt som kommun försöka bidra till att
mildra och minska dessa problem. Klippanvägens förlängning skulle däremot
innebära motsatsen. Projektet baseras på en gammal trafikplan, där man inte
tog hänsyn till de klimatmål som Sverige gått med på Parisavtalet och inom
ramen för EU:s gemensamma åtaganden om minskning av utsläpp av
växthusgaser. På s 25 i planen konstateras också att det är troligt att ökad
framkomlighet för bil kommer att öka biltrafiken och därmed
luftföroreningarna. Ett genomförande av planen skulle också innebära
exploatering av centralt belägen naturmark och således bidra till att öka
förlusten av biologisk mångfald. Det framgår också klart av
miljökonsekvensbeskrivningen att planförslaget innebär stora försämringar för
miljön.
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Nationella och regionala strategier går ut på att minska biltrafiken för att kunna
reducera Sveriges klimatpåverkan. Dessa strategier är förenliga med ökad
befolkning och därmed borde nya bilvägar inte behövas, utan det är andra
åtgärder som måste till. Kommunen har faktiskt också i sin egen utredning om
Västra länken konstaterat att trafikproblem inte måste lösas med ny
infrastruktur och att det finns goda förutsättningar att satsa på hållbar
transportplanering (s 51).
Strandskydd
Det som står i planen på s 9 är för mig oklart vad gäller strandskyddet. Ska det
tolkas som att strandskyddet redan är upphävt eller att planen föreslår att det
upphävs? Om det är det senare, så vill jag invända mot detta och hävda att ett
upphävande inte är förenligt med lagstiftningen. Är motivet till ett upphävande
det som anförs om det allmänna intresset av ”en trygg och säker utveckling av
stadsmiljön i Ängelholms centrala delar”, så bygger det här resonemanget på en
felaktig (och outtalad) definition av centrum (där inte Pyttebroområdet ingår),
som jag berörde inledningsvis i denna skrivelse. Vidare kan jag inte se att det
stämmer att ”ett mer tillgängligt centrum” inte skulle kunna åstadkommas på
annat sätt. Det finns flera andra åtgärder som skulle minska trafik vid
Stadsparken och Nybrovägen och det har också i debatten framlagts flera
andra förslag till att leda trafik på andra vägar både söderifrån och norrifrån.
Att Klippanvägens förlängning skulle vara det enda som tillgodoser möjligheter
till ett mer tillgängligt centrum stämmer inte.
Kommentar: Strandskyddet ska upphävas inom delar av planområdet.
Lek och rekreation
Pyttebroområdet är i dag ett mycket uppskattat område för folk som
promenerar, joggar, cyklar och bara vistas vid ån och i skogen. Det innehåller
också föreningsverksamhet i form av ÄSSS Båtplatsen, Ängelholms scoutkår
och tennis och innebandy i Ängelholms idrottshall. De senare sporternas
utövare utnyttjar inte sällan området runt idrottshallen för fysträning utomhus.
Mycket av dessa aktiviteter försvåras eller omintetgörs om Klippanvägens
förlängning genomförs. Planen medför således stora skador på friluftslivet i
området. Värt att notera är också, som framgår på s. 17 i planen, att det
planerade nya parkområdet på Växthustomten kommer att påverkas negativt i
form av t.ex. buller. Det är i mitt tycke högst inkonsekvent att planera för en
bilväg samtidigt som man alldeles intill planerar för ett nytt rekreationsområde.
Det torde vara uppenbart att attraktionsvärdet för en park på Växthustomten
är lågt med en bilväg helt nära.
Naturvärden och kulturmiljöer
Ett genomförande av planen skulle förstöra ett område med stora natur- och
kulturvärden. Det ter sig sannolikt att någon tillräcklig inventering av naturen
inte har genomförts. Flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls
kan kompenseras med att nya träd planteras, vilket är helt orealistiskt. Det tar
50-100 år för träd att växa till den storlek som de större träden i
Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner de växter och djur som behöver
de stora träden dö. Ett stort antal träd kommer att behöva fällas eller dö,
troligen fler än som anges i planen, då skador på rötter hos träd som sägs
kunna bevaras är en stor risk.
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Det står fel i planbeskrivningen vad gäller fladdermöss. På sidan 18 står: ”Vad
gäller groddjur och fladdermöss bedöms planförslaget medföra en mycket liten
påverkan och det finns inte heller något som tyder på att just skogen inom
planområdet är särskilt viktiga för dessa arter relativt omgivande landskap.”
Det stämmer inte med rapporten från inventeringen. Där står det bland annat
”Det är inte troligt att vägdragningen kan genomföras utan förträngning av de
arter som har observerats i området, habitatförlust och/eller barriäreffekt.”
Planen säger att nuvarande Pyttebron kommer att rivas, vilket vore en stor
kulturhistorisk förlust för Ängelholm. Den är ett av de få minnesmärken som
finns kvar från industriepoken i Ängelholm. Det är anmärkningsvärt att planen
inte uppmärksammar det kulturhistoriska värdet som bron har.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med utredning gällande fladdermöss. Även
utförligare text gällande den nya bron har lagts till.
Trafik
Beskrivningen av syftet med planen är förvånansvärt tunt. Den ska skapa
”möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö” (s. 6).
Vad är det då för problem i stadskärnan som planen ska lösa? Om detta sägs
mycket litet. Vi får inte heller reda på hur planen åstadkommer en tryggare och
säkrare ”stadskärna”. Det övergripande resonemanget om att omfördela
motordriven trafik från Skolgatan vid Stadsparken och över Nybron till en ny
bilväg genom ett värdefullt naturområde måste ifrågasättas. Är det t.ex. inte
snarare mer rimligt att man kan acceptera och förvänta sig något högre
bullernivåer bland affärer, stråk och restauranger än att, som alternativet i
planen, förstöra värdefulla rekreationsmiljöer och flytta buller till i dag lugna
områden?
En ny trafikled genom Pyttebroområdet skapar inte heller automatiskt trygga
och säkra gaturum vid Stadsparken och Nybron. Och, det går att bygga
cykelvägar längs Nybrogatan-Skolgatan förbi Stadsparken utan att bygga en ny
bilväg några hundra meter bort. I stället bör en hållbar stad där
kollektivtrafiken och viktiga rekreationsstråk eftersträvas, vilket vore i linje med
kommunens egna miljömål.
Kommentar: Syftet är att minska trafiken i stadskärnan, där vägnätet är hårt belastat och
olycksdrabbat. Utförda utredningar visar att ett genomförande av detaljplanen för direkta
konsekvenser med minskad trafik på berörda gator. Detaljplanens genomförande öppnar
också upp möjligheten för ytterligare åtgärder för att minska trafiken genom stadskärnan.
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en
bevarad och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden
vägas mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå
vilka gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet
som värdefullt rekreationsområde.
Det är vidare svårt att se poängen med att ansluta Garvaregatan till den nya
vägen. Det kommer att orsaka mer trafik på denna gata helt i onödan.
På s. 22 i planen berörs parkering vid Idrottshallen. Vad menas här med
”parkering utmed Östergatan”? Är det rätt gatubenämning? Och kommer
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parkeringen att generera genomfartstrafik till Idrottsgatan med konsekvenser
för trafikflödet på Idrottsgatan, Arbingatan och Rönneholmsgatan?
Kommentar: Tanken är att det inte ska vara möjligt med genomfartstrafik på den nya
parkeringsplatsen i anslutning till idrottshallen. Parkeringen utmed Östergatan gäller en
annan parkering, tillhörande flerbostadshusen som ligger vid rondellen
Östergatan/Klippanvägen.
Buller och trafiksäkerhet
Klippanvägens förlängning skulle orsaka ökat buller i ett i dag relativt fridfullt
område. Det skulle störa både boende i området, det som blir kvar av
båtplatsen, den nya parken på gamla växthustomten och å-promenaderna. De
bullerskyddsåtgärder som nämns framstår som otillräckliga och de höga plank
som föreslås kommer att bidra till att göra området fult och otryggt. Även på
andra sidan ån, där Hembygdsparken ligger, torde bullret bli påtagligt, vilket
torde minska parkens attraktivitet.
Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat buller i och omkring de
områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga garantier för att
trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar.
Bullerminskningen där trafiken minskar lär bli marginell. Om trafiken minskar
med hälften minskar bullret bara med några decibel, vilket är knappt märkbart
för människan.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med bullerutredning för stadskärnan.
Sociala konsekvenser
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser
utanför planområdet, främst i anslutning till Stadsparken, men det finns inget i
denna plan som garanterar att det utvecklas några mötesplatser där. Det finns
heller inget som hindrar att de utvecklas utan den här planen.
Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under upprustning för
att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är ett problem som
försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma sig att trafiken inte
kommer att bli ett problem för parken på växthustomten?
Planen innebär också att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri
väg genom Pyttebroområdet när de ska till skolan, innebandyhallen,
tennishallen, scoutverksamhet med mera förlorar det och i stället ska samsas
med biltrafiken. Här saknas en barnkonsekvensanalys. Barnkonventionen
nämns pliktskyldigast i planen, men det är uppenbart att det inte gjorts någon
analys utifrån barns perspektiv. Alldeles intill sträckning för en ny bilväg finns i
dag en förskola i ett av husen på Idrottsgatan. Hur påverkar planen
förutsättningarna för denna verksamhet? Likaså för scoutverksamheten som
bedrivs där flera kvällar och dagar i veckan?
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring förskolan på
fastigheten Tallen 8.
Ekonomiska konsekvenser
Det som nämns i planen är ofullständigt och bör kompletteras så att
medborgarna får full information om de verkliga kostnaderna för projektet.
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Slutligen: Klippanvägens förlängning är ett omodernt projekt som på ett
ensidigt sätt prioriterar ökad bilism på bekostnad av en mängd andra värden.
Planen bör avslås.
Kommentar: Synpunkterna är noterade.
Privatperson, 2021-01-15
Jag vill ha pyttebron kvar,kan inte förstå att politiker kan gå
emot folkets vilja,när där finns andra förslag! Det här leder till
politikerförakt, för de flesta sålde sig för en middag o
övernattning på en fin restaurang beklagligt!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Jag anser att förslaget med Klippanvägens förlängning över Pyttebro området i
det sk. Ängelholsmpaketet är en dålig lösning. Den är förstör inte bara ett
vackert rekreationsområde utan förslaget löser inte problemet på längre sikt.
Det krävs större vyer och en längre planering.
Vill man ha bort trafiken från centrum ska man såklart inte göra en trafikled
rakt igenom staden. Har man dom planerna på att staden ska utvidga sig så
behövs parken utmed Rönne Å runt Pyttebron, Tullakrok, Hembygdsparken,
växthustomten och ner mot båklubben vara intakt. Som en lunga för staden
och utan buller.
Förslaget om en en sk. ringled har inte på ett trovärdigt sätt analyserats.
Underlagen är gamla och analysen har skett före de utbyggnader som nu har
skett i och runt staden.
Förläng Via Marina med en bro bredvid järnvägsbron och anslut den mot
reningsverksvägen. Områdena är redan ”oanvändbara” för bebyggelse pga.
bullret från järnvägen och närheten till reningsverket.
Förläng Kungsgårdsleden genom Kulltorp och under järnvägen mot Sibirien.
Vägen genom Kulltorp omgärdas av bullerväggar och bullervall. Parkeringen
utmed vägen flyttas till ny parkeringsområde utmed järnvägen. På strandsidan
om järnvägen dras trafikleden utmed järnvägen och förbi banskolan och fram
till rundellen/Råbockavägen Områdena är redan ”oanvändbara” för bebyggelse
pga. bullret från järnvägen.
Vid stationen på havssidan anläggs parkeringshus.
Man bör även se över hur man kan reglera trafiken runt i staden.
Ta bort parkeringen utmed vägarna för att göra bättre plats.
Bygg/anlägg parkeringshus på det platser som redan är parkeringar.
Enkelrikta vägar för att göra trafikflödet enklare. Tex Skolgatan och
Landshövdingevägen så att det skapas en ”inre ringled”.
En annan lösning som jag inte sett något förlag om är framtiden på järnvägen
Ängelholm-Bjuv
När dubbelspåret är klart så har den järnvägen knappast någon lönsamhet eller
en funktion.
Från E6 in till centrum finns då ett färdig sträckning på en ny infart.
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Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-15
Snälla låt vår fina Pyttebro få leva det är en av Ängelholms
stolthet och historia
Kommentar: Synpunkt noterad.
Fastighetsägare till Assarsson 6, 2021-01-15
Äntligen!
Detta är den naturliga dragningen av trafiken och något som
Ängelholm har behövt länge. Jag ser fram emot att centrum
avlastas från genomfartstrafik och att Stadsparken och centrum
kan utvecklas vidare så att vi får ett tryggt, trivsamt och hållbart
centrum där handel, möten och upplevelser frodas.
Tack!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Undertecknad har tagit del av följande handlingar
. handlingar 2014 i det av Länsstyrelsens upphävda planförslaget
. planbeskrivning med illustrationer
. detaljplanekarta med planbestämmelser, skala 1:1 000 ( svårtillgänglig på
grund av begränsad öppentid i stadshuset ). Läst via dator med svårighet.
. miljökonsekvensbeskrivning.
Stora delar i planförslaget 2014 återfinns i nu rubricerade förslag med den
avvikelsen att ny översiktsplan 2035 kommit till och översiktsplan 2004 utgått.
Nu framlagda planförslag för samråd föranleder följande frågeställningar och
konstateranden.
Bullerutredning har utförts där konstateras att vissa förhöjningar av buller sker
vid ett antal fastigheter vilket kan kompenseras att lägre buller vid centrala
fastigheter blir följden. Är det rimligt att vissa får ökat buller medan minskat
buller i stadskärnan kan bli följden? Märks denna minskning i stadskärnan där
mycket av stadens sorl fortfarande finns? I planförslaget beskrivs på ett flertal
ställen den behagliga naturupplevelsen i området. På många platser skall
bullerplank uppföras för att försöka minimera trafikbullret. Kommer dessa
plank att försköna den vackra omgivning som finns idag? Hur har
Förordningen 2015/216 som klarlägger bullernivåer vid nya vägbyggnader
involverats i förelagt planförslag?
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Länsstyrelsens bevakning av riksintressen beträffande friluftsliv, naturvård och
strandskydd är begränsade i liggande förslag. Speciellt blir friluftslivet mindre
tillgängligt i miljön av en trafikerad väg igenom området. Hur kompenseras
detta? Både den planerade miljön för uteliv på Växthustomten och
Hembygdsparkens del på andra sidan ån kommer att vara störda av
vägtrafikbuller.
Kommentar: Sedan samrådet har planförslaget kompletterats och bullerutredningar har
genomförts för stadskärnan som tydliggör bullerminskningen. Uppförandet av bullerplank
medför konsekvenser för stadsbilden, vilket tydliggörs i miljökonsekvensbeskrivningen.
Därför används planken enbart på de platser där de ger bäst effekt för att hålla
bullernivåerna under riktvärden. På övriga platsen förespråkas fasadnära åtgärder.
I planförslaget har en hel del utredningar lagts på framtiden vilket har till följd
att den breda allmänheten som inbjudits till samråd inte kan bilda sig en klar
bild över projektet. Det som borde varit klart är till exempel vattenarbete,
geotekniskt grundundersökning speciellt delar i åkanten., dagvattenutredning,
gestaltningen av nya gatan mm. Dessa föreslås projekteras senare. För att få en
rättvisande uppfattning av förslaget borde dessa senarelagda projekteringar
varit redovisade i planförslaget. Detsamma gäller hanteringen av den unika
miljön som båthusen utgör där överenskommelser borde varit klara och en
planering av området i framtiden bättre redovisad.
Avsikten med den nya leden är som beskrivs att avleda innerstadens biltrafik
mot Havsbaden. För att som bilburen nå Havsbaden finns endast en
möjlighet att nå dit förbi järnvägen är en viadukt vid Palettenområdet.
Begränsas framkomligheten i viadukten kan detta bli en allvarlig störning i det
fall räddningstjänsten måste nå nödställda i havsbadsområdet där många
familjer är bosatta. Detta gäller idag liksom ifall planförslaget genomförs. Även
för de boende kan en begränsning visa sig besvärlig. För att höja den allmänna
säkerheten krävs ytterligare en tillfart till Havsbaden.
I stort anser jag att detta planförslag är otydligt på många punkter och bygger
på mer populärvetenskaplig grund än klargörande och bör därför dras tillbaka
och alternativa tillfarter till Havsbaden utredas.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande geoteknik, gestaltning,
förprojektering samt buller.
Privatperson, 2021-01-15
Vi flyttade in hit för 5 år sedan och kör ofta mellan vår gamla
bostad och vår nuvarande. Trafiken har ökat väsentligt och det
är obehagligt att köra på Östergatan-Skolgatan ner mot Nybron
samtidigt som vi möter stora lastbilar och annan tung trafik i
korsningen som även krävt dödsoffer! Sommartid har vi också
alla turister och badgäster som kör mot havet!
Vår uppfattning är att det skulle underlätta väsentligt om
Klippanvägens förlängning byggdes (sk. Pytteleden) ! Vänner vi
diskuterar detta med håller också med, utan att skriva arga
insändare i HD! Den föreslagna leden kommer att bli bra!
Kommentar: Synpunkt noterad.
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Fastighetsägare till Fågelsången, 2021-01-15
Med tanke på resultat i folkomröstningen och vad det innebär
att miljömässigt förstöra ett av de grönområden som
mycket frekvent används av de boende i Ängelholm vänder jag
mej starkt emot förslaget om Klippansvägens förlängning.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
En mer detaljerad plan om Hur stadsmiljön och trafiken ska utvecklas i
kommunen trodde jag skulle framgå av Ängelholmspaketets avsiktsförklaring
.....
Visioner finns det gott om.....
Mitt totala intryck av ”paketet” är dock att det beräknade bullret på Pytteleden
anses jämna ut sig mot att det blir tystare i Stadsparken och mindre trafik på
Nybron....
För att bättre kunna bilda sig en uppfattning om detaljplanen hade det varit
önskvärt att nedanstående punkter varit utförda innan samråd.
Planbeskrivningen i detaljplanen bygger på gamla utredningar, ex vis bevara
kultur 1987, resvanor 2007, trafik 2010(2011-2012) och geotekniska
förhållanden 2013. Varför har det inte tagits fram nya, aktuella utredningar?
Kommentar: Trafikutredningarna som tagits fram inom ramen av planprocessen bygger på
trafiksiffror från 2017. Sedan samrådet har nya geotekniska utredningar tagits fram som
nu finns redovisade i planhandlingarna.
* Karta sid 4
- - - Efter samrådet kommer en mer detaljerad projektering genomföras där
exakt utformning och gestaltning av gatan kommer presenteras. Den slutliga
utformningen kan alltså se annorlunda ut.
* sid 12-13
- - -Längs med slänten- - kan arbete med stabilitetsåtgärder uppkomma. Exakt
utbredning av detta kommer att utredas efter samrådet i samband med en
geoteknisk utredning.
Vid anläggandet av en ny bro för vägtrafik- - - kan arbete i vattnet också
förekomma. Även här ska en utförligare utredning genomföras.
För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enl 11 kap 9§ i
miljöbalken och prövning sker i miljödomstol. Anmälan ska göras till
Länsstyrelsen.
*. Sid 14
Båtklubben: - - -Den exakta placeringen och utformning av gatan kommer
dock preciseras i projekteringen.
* sid 16
Gatusektioner, beläggningar, markmaterial, släntutformningar, stödmurar,
dagvattenlösningar och möbleringar är aspekter som inte regleras i
detaljplanen.- - - utan kommer fastställas i samband med projekteringsfasen.
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Utgångspunkten är att vägen är 6,5 m bred med en gc-väg på 3 m på den norra
sidan.
* sid 18
6 olika fladdermusarter, varav 3 rödlistade har rapporterats längs strandkanten
mellan Rönneå och planområdet.
* sid 20
Innan detaljplanen förs till antagande bör en större geografisk utredning av
fladdermusfaunan genomföras för att tydliggöra vilka skydds- eller
kompensationsåtgärder som kan vara aktuella.
* sid 21
Föreslagen trevägskorsning vid Garvaregatan påverkar inte den nya trafikleden
eller närliggande gators kapacitet något nämnvärt.
*. Sid 24
Den ökade bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får
därför vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande samtliga punkter.
Vision: - - - tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter.
Gator som får ändrade trafikförhållanden:
PALETTGATAN blir återvändsgata och utfart kommer att ske rakt ut på
Havsbadsvägen med 2 m höga bullerplank på båda sidor om utfarten (
bedömt trafikflöde 2037 är 6000 fordon/dygn!).
GARVAREGATAN är återvändsgata idag. (Sid 22)En koppling mellan
Klippanvägens förlängning och Garvaregatan skapar genare körvägar till
bostadsområdet väster om Rönneå och en redundans (betyder överskott eller
info som upprepar redan etablerad info utan att tillföra någon ny?!) i
trafiksystemet. I fig 15 som ska visa hur omfördelningen av trafik ser ut 2037
får Klippanvägen ökning av trafik och Havsbadsvägen minskning men konstigt
nog får Garvaregatan varken minskning eller ökning?!
DANIELSLUNDSGATAN har 2037 ett beräknat trafikflöde om 2800
fordon/dygn och denna trafik ska ledas ut i en liten enfältig 5-vägsrondell
tillsammans med Klippanvägen/Storgatan.
GC-VÄG mellan Pyttebron och Havsbadsvägen ska vara 3 m bred. Med både
mötande cykeltrafik och mötande fotgängartrafik är min åsikt att det blir för
trångt.
Kommentar: Fig 15 innefattar inte kopplingen till Garvaregatan. Den bilden finns dock
med i trafikutredningen (figur 5.) GC-vägen längs Klippanvägens förlängning ska vara 3.5
meter.
Följdfråga
Havsbadstunneln är den enda vägen förbi järnvägen till Råbocka och
Havsbaden.
Värsta scenario: tunneln är blockerad (ex krock, vattenfyllning etc) och så sker
en tågurspårning, uppstår en stor olycka eller skogsbrand. Hur kommer
blåljusfordon dit och hur evakueras boende i Havsbaden???
Kommentar: Ett sådant scenario kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan.
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Fastighetsägare till Alen 2, 2021-01-15
Undertecknad, fastighetsägare till Alen 2, lämnar härmed följande synpunkter
på det utställda detaljplaneförslaget enligt ovan.
Jag hemställer att detaljplaneförslaget avvisas i sin helhet då det generellt, vid
ett genomförande, åstadkommer stor skada på det grönområde som den
föreslagna vägen, Klippanvägens förlängning.
För de bostadsområden som ligger i anslutning till nämnda väg utgör
grönområdet längs med vägen ett starkt intresse och möjlighet till rekreation.
Det framgår klart av ingressen (sid 8-10) till planbeskrivningen att stor
åverkan/fällning av stora träd behöver ske för att kunna dra vägen. Det är ett
vetenskapligt faktum att det är de närliggande gröna områdena som utgör den
bästa avkopplingsmiljön för människor. Att då avverka detta område är totalt
felaktigt.
Den nuvarande promenad och cykelvägen, Pytteleden utgör vidare ett
väsentligen bilfritt stråk via Reningsverksvägen till strandområdet vid
Klitterhus. Att därmed enligt förslaget införa en mängd trafik med
trafikanslutningar i konflikt med varandra strider mot allt förnuft. Modern
stads- och trafikplanering skall undanröja sådana konflikter.
Det lagda förslaget innebär också att Garvaregatan skulle öppnas upp för
genomfartstrafik mellan Idrottsgatan och den föreslagna nya vägen, vilket
innebär att den nuvarande säckgatudelen av Garvaregatan skulle ta emot ett
större antal fordon per dygn. Detta kan inte vara rimligt för en gata med en
bredd av endast 6,4 m. Angöring till fastigheterna Alen 1(nu del av Rönnen 2)
till Alen 5 och Kastanjen 1-5 skulle därmed storligen försvåras. Risken är
mycket stor att denna lilla smala gata skulle bli en genomfartsgata för lasttrafik
mot och från Centrum, Storgatsområdet. Det ligger inte i modern
stadsplanering att införa genomfartstrafik i befintliga eller framtida
bostadsområden. Det föreligger risk att trafikplanerarna utfärdar
parkeringsförbud på båda sidor av denna del av gatan till förfång för gäster till
fastigheterna eller förfång för underhåll av fastigheterna.
Jag hemsäller därför att Garvaregatans öppning mot den föreslagna vägen
avvisas.
Kommentar: Enligt genomförd trafikutredningen skulle en koppling till Garvaregatan enbart
medföra en mindre ökning av trafik. I övrigt noteras synpunkterna.
Privatperson, 2021-01-15
Som invånare i Ängelholms kommun vill jag att
kommunfullmäktige och anlitad expertis låter sig bevekas av
följande synpunkter på hur projektet ”Klippanvägens
förlängning” skall förverkligas:
ELEGANT OCH ESTETISKT MED MÅNGSIDIG NYTTA
Målsättningen för mitt förslag är:
1. Minsta möjliga bullerpåverkan på omgivningen.
2. Minsta möjliga skada för flora och fauna, djur- och
växthabitat.
3. Optimalt bibehållna naturupplevelser av träd, buskar, stigar
etc.
4. Så långt möjligt bibehållna vyer runtom mot Rönne å,
hembygdsparken m m.
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5. Största möjliga trafiksäkerhet för fordon, cyklister och
gående.
6. Bevarande av Pyttebron genom att radikalt omorientera och
bygga om den till olika kulturella och publika aktiviteter.
7. Rimligt tillmötesgående av den relevanta opinion som
förespråkat Status quo.
Anm: Förverkligandet av detta projekt är oerhört betydelsefullt
för mycket lång tid framåt och får inte slarvas eller snålas bort!
Beskrivning:
Topografin efter ”Pyttornas cirkulationsplats” medger att leden
kan stiga något och korsa Storgatan ovanför och planskilt.
Vägriktningen från ”Pytteplatsen” bör göras svagt
VästNordVäst så att ett mindre intrång på drygt två meter sker
på tomten till fastigheten Kråkan 1 strax innan ån. Därifrån
fortsätter leden snett över växthustomten ett stycke från den
hitre åkanten vid åkröken där den upphöjda leden skenbart
tangerar med en stor jämn radie åt vänster för att passera över
båtskjulen m m och slutligen ansluta till Havsbadsvägen.
Vägbanan har alltså ingen direkt markkontakt utan bärs upp av
helblanka men grova rostfria rör (eller galvade) som är invändigt
armerade och betongfyllda. Den tvåfiliga vägbanan förstyvas av
inåtriktade (ca 10 grader) homogena sidobalkar med armering
och med 120 cm höjd från vägbanan räknat och 80 cm nedåt
(de bärande balkarna har en höjd på 2 meter). De mot
vägbanan inåtlutande sidobalkarna (=räckena) kan vara täckta
av perforerat mjukgummi eller nätarmerad stenull för dämpning
av direktljud och ekon från däck och bilmotorer. Cykel- och
gångbanan läggs på brobanans södra sida. Sidobalkarnas
lutning bidrar till ett exteriört slankare intryck. På sydvästsidan
fås en lutande yta på sammanlagt cirka 1 000 kvm som med
fördel bekläs med solpanel – kommunens miljömål till fromma.
Det torde bli billigast att svetsa brobanans stomme av stål, som
sedan täcks med betong genom glidgjutning som möjliggörs
genom ledens likartade tvärsnittsprofil ”från start till mål”.
Den gamla Pyttebron vältras sidledes 90 grader mot söder
efter att fundamenten på vardera sidan förlängts med armerad
betong – fem meter uppströms på östsidan och cirka 12 meter
uppströms vid västra änden så att ”bron” kan förskjutas till
tillnärmelsevis rät vinkel mot ån. Avståndet till den nya leden
över ån blir då så stort att vardera ”broarna” upplevs som
suveräna och knappast stör varandra ens estetiskt.
Hur den gamla Pyttebron skall byggas om och användas
framgår av mitt s k Ängelholmsförslag medio september 2020
samt flera artiklar i media och FB.
Kostnaden för att hugga upp bron och transportera bort skrotet
torde överstiga kostnaden för att bygga om bron till en
regnskyddad friluftsscen med olika ”tillbehör”. För detta
ombyggnadsarbete kan troligen många kulturarbetare ställa
upp ideellt och gratis.
Se även ”halvfabrikatet” på bilden!
Anm: Mina förslag kostar mer än en markbunden väg men ger
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så ofantligt mycket mer i många olika avseenden!
Kommentar: En lösning där Klippanvägens förlängning går över Storgatan har tidigare
utretts och bedömts som för kostsam, samt ge stor påverkan på stadsbilden. Den skulle
också innebära stora intrång på exempelvis Kråkan 1.
Fastighetsägare till Sparven 5, 2021-01-15
Enligt Ängelholmspaketets avsiktsförklaring, beslut 190930, ska kommunen
utveckla stadsmiljön och trafiken i Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar.
Avsiktsförklaringen består bl a av följande punkter:
• Gröna områden är viktiga i stadsbilden
• Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter
Gröna områden är viktiga i stadsbilden
Ängelholm är inte känt för att vara en parkernas stad.
Till att börja med kan man beträffande detaljplanen enligt ovan starkt
ifrågasätta vad kommunen menar med ”gröna områden är viktiga i
stadsbilden”. I ovannämnda detaljplan försvinner tre grönområden för att
ersättas av biltrafik (områdena 2 - 6 enligt detaljplanen figur 18 på sidan 33. Då
är det svårt att förstå att kommunen tycker att de gröna områdena är viktiga i
stadsbilden. Enligt detaljplanen verkar växthustomten (område 5) bli ett nytt
grönområde som ersättning för de som går förlorade – den nyanlagda parken
mellan Östergatan och Storgatan (område 2), Danielslundsparken (område 3)
och gång och cykelvägen mellan Danielslundsparken och Reningsverksvägen
(område 3 – 6) alla enligt figur 18 på sidan 33.
Växthustomten ingår redan i ovannämnda grönområde, men ska enligt
kommunen ersätta de tre ovannämnda parkområdena.
Växthustomten ska dessutom delas av med en bred bilväg och en gång- och
cykelväg. Hur hållbart är detta för nuvarande och kommande generationer?
Området med växthustomten är inte så stort och intentionen är att det ska vara
en trädgårdspark, yta för motion och rekreation samt en mötesplats för boende
och besökare. Grönområden i en stad ska vara lättillgängliga och vara
andningshål för de människor som bor i staden. För de boende i hyreshusen i
närheten av parken mellan Östergatan och Storgatan har det för bara några år
sedan blivit en fin park, som är lättillgänglig och även Danielslundsparken
ligger i nära anslutning.
Avståndet till dessa grönområden är betydligt kortare än till växthustomten och
kan nås på ett någorlunda säkert sätt. Många äldre bor här och de kan också ta
sig till dessa grönområden. I detaljplanen har inte heller tagits hänsyn till att ett
nytt hyreshuskomplex ligger i startgropen med ytterligare 70 lägenheter på f n
”Hemköps gamla parkering” alldeles bredvid Danielslundsparken.
Enligt kommunens propagandafilm för Ängelholmspaketet ser det väldigt
mysigt ut med bara en väg i form av ett streckat område från rondellen på
Klippanvägen och sen avslutning i en rondell vid Havsbadsvägen. I
verkligheten skulle det bli en bred asfalterad väg med gång- och cykelstråk på
sidorna. I denna film visas inte hur alla ovannämnda grönområden kommer att
påverkas av nya rondeller, av och påfarter, växling av cykel- och
gångstråk till bara en sida av vägbanorna, busshållplats m m.
Många träd och annan växtlighet kommer att fällas och redan har träd fällts
bakom Danielslundsparken. Den tysta trafiken i form av ett säkert cykel- och
promenadstråk kommer att ersättas av bullrande biltrafik.
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Buller har man tagit hänsyn till i detaljplanen och det kommer att sättas upp
höga bullerplank på långa sträckor utmed vägen. Hur snyggt kommer detta att
bli? I detaljplanen har man inte tagit hänsyn till den nya fastigheten på
”Hemköps parkering” som står i startgropen för att uppföras. Denna fastighet
ska ha 70 lägenheter och kommer säkert att kräva ytterligare bullerplank.
Bullerplanken kommer att förfula hela området enormt.
Vad vi kan se av detaljplanen har ingen beräkning gjorts för luftföroreningar.
Varför? Det kommer att ta tid innan fordonsparken kommer att vara utbytt till
miljövänliga bränslen.
Kommentar: Utredningarna har kompletterats gällande det nya flerfamiljshuset på
Fågelsången 3. Huset kommer att förses med fasadnära åtgärder för att säkerställa att
bullernivåer inomhus hålls. Planhandlingarna innehåller också tydligare ritningar på hur
vägen ska dras genom området.
Många gamla oersättliga träd kommer att fällas eller få rotsystem skadade. Träd
är livsviktiga för att människor ska må bra i staden.
Växtligheten och djurlivets miljöer kommer att påverkas speciellt utefter ån där
lång förstärkning av sluttningen mot ån måste utföras och säkert kommer även
ån att behöva tas i anspråk för att man ska få plats med trafikleden.
Djurlivet i stort kommer att påverkas. Vanligt förekommande, sällsynta och
rentav rödlistade djur kommer att utrotas i området när de får sina naturliga
levnadsbetingelser påverkade.
Gråhägerfåglar som man ofta kan se utmed stranden från Pyttebron och bort
mot Reningsverksvägen kommer inte att få någon lugn och fredad plats med
störande biltrafik. Änder t ex som samlas speciellt på morgonen och kvällen
utmed ån kommer inte att få det lugn de behöver. Detta är ett djurliv som
många ängelholmare sätter värde på att kunna se och studera och som ger
rofyllda naturupplevelser.
Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter
Trafikleden enligt detaljplanen kommer inte att uppfylla kommunens önskan
om att ”man vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter”.
Tre nya rondeller ska byggas och dessa kommer att i första hand vara bra för
bilburna trafikanter. Cyklister och gångtrafikanter kommer att leva väldigt
farligt speciellt med en rondell med fem olika ut- och infarter som möts i
rondellen vid Storgatan. Enligt detaljplanen har inte heller hänsyn tagits till
utfarten från garage och parkering tillhörande kvarteret Bofinken
som mynnar ut i denna rondell.
Hur denna rondell ska konstrueras framgår inte heller av detaljplanen. Att göra
en rondell på slät mark är en sak, men denna rondell kommer att ligga i en djup
svacka se detaljplanen figur 20 på sidan 34 och figur 21 sidan 35. Denna
rondell kan definitivt inte betraktas som tillgänglig och säker infrastruktur för
alla trafikanter. Här gäller det att ha gångfartstrafik om cyklister och
gångtrafikanter ska kunna ta sig genom rondellen någorlunda tryggt.
Övergångsställe ska dessutom upprättas för gång- och cykelstråken från
Danielslundsgatan och sydöstra sidan av Rönne å (figur 32 på sidan 43 i
detaljplanen). Här kommer det inte heller att vara säkert för cykel- och
gångtrafikanter. Vad som planeras vid slutet av Garvaregatan (idag vändplan)
framgår inte av detaljplanen. Ska det vara möjligt för bil-, cykel och
gångtrafikanter att ta en genväg till Nybrovägen härifrån? I så fall blir detta
ytterligare en farlig korsning.
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Efter bron kommer det bara vara plats för cykel- och gångtrafikanter på norra
sidan av körbanorna.
Här måste ju cykel- och gångtrafikanterna korsa körbanorna för biltrafiken.
Hur säker och tillgänglig infrastruktur är detta?
Vad vi kan utläsa från illustrationer (figur 34 på sidan 45 i detaljplanen)
kommer denna dubbelriktade cykel- och gångbana att vara lika bred som cykeloch gångbanorna på ömse sidor om körbanorna för biltrafik. Detta kan inte
anses vara enligt Ängelholmspaketets intentioner om tillgänglig och säker
infrastruktur för alla trafikanter. Det är aldrig bra med dubbelriktade
cykelbanor och som dessutom i detta fall ska samsas om plats med gående.
Dessutom ska hänsyn tas till busshållplats och övergång från parkeringsplats
vid båtplatsen.
Ovannämnda sträcka kan med bästa vilja i världen inte betraktas som tillgänglig
och säker infrastruktur för alla trafikanter.
Kommentar: Inom ramen av detaljplaneprocessen har trafikutredningar tagits fram för att
säkerställa att föreslagna trafiklösningar är det säkraste. Inför granskningen har
planförslaget reviderats och möjliggör nog gång- och cykelväg på båda sidorna fram till
idrottshallen, detta för att möjliggöra säkrare övergångar till den norra gång- och cykelbanan.
Med denna detaljplan kommer man bara att flytta ”de enorma problemen som
finns kring trafiken kring stadsparken” några hundra meter norrut.
Frågan är om det under stora delar av dagen är några problem över huvud
taget vid stadsparken. Det är såvitt vi vet aldrig några längre köer. Vi har alltid
kommit vidare vid stoppljusen när det blir grönt. Får man ständigt vänta på att
ljuset ska slå om flera gånger innan man kommer över en korsning kan man
börja tala om problem. Visionen om att skapa en attraktiv och hållbar
stadskärna finns redan. En ytterligare vision att fortsätta skapa plats för
människor och möten i stadskärnan norr om stadsparken är
redan överspelad. Storgatan norr om stadsparken är fullt bebyggd med
mestadels bostäder. I detaljplanen och Ängelholmspaketet framgår inte vilka
intentioner som finns i hela Ängelholmspaketet. Allt är bara koncentrerat kring
att så snart som möjligt bygga den nya trafikleden.
Dessutom kommer trafiken inte att minska vid stadsparken i den utsträckning
som kommunen hoppas.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
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Boende i Havsbaden, Parallelltrapetsen och stationsområdet kommer definitivt
inte att först åka till rondellen vid Havsbadsvägen och sen åka tillbaka på
Havsbadsvägen in till centrum för att hämta barn på skolor, göra inköp och
uträtta postärenden. Då tar man i stället närmaste vägen till centrum via
Nybron och stadsparken.
Transporter av varuleveranser och andra transporter till centrum kommer inte
heller att nyttja den planerade trafikleden. Enligt beräknade trafikflöden (figur
14 sidan 26 och figur 16 på sid 27 i detaljplanen) kommer om trafikleden byggs
trafiken att öka på Östergatans norra del med 800 bilar per dygn och på norra
delen av Storgatan med 300 bilar per dygn! Varför? Samtidigt kommer
trafikflödet på Storgatan från Stadsparken till nya trafikleden att minska
till 200 bilar per dygn! Denna minskning kan inte tolkas på annat sätt än att
Storgatan ska stängas för biltrafik.
Kommentar: Trafikutredningarna är framtagna utifrån att inga andra trafikbegränsande
åtgärder genomförs. Utredningarna visar att trafiken i Stadskärnan minskar med ca 50 %.
I denna detaljplan framgår inte vilka intentioner som finns i hela
Ängelholmspaketet. Allt är bara koncentrerat kring trafikleden som snarast
måste byggas. Hela detaljplanen pekar på de stora negativa konsekvenser som
kommer att följa med ett bygge av trafikleden ur alla aspekter.
Inget nämns om enorma kostnader för bland annat förstärkning av lång sträcka
av slänt mot Rönneå, byggande av alla rondeller, ny bro, bullerplank och andra
bullerdämpande åtgärder m m vid byggandet av trafikleden.
Nollversionen skulle kunna utvecklas i förhållande till vad som finns idag till en
struntsumma mot trafikledsprojektet och det skulle kunna leda till förverkliga
kommunens avsiktsförklaring om långsiktig hållbar stadsmiljö, att gröna
områden är viktiga i stadsbilden samt utgöra en säker väg till hav och
resecentrum gång- och cykeltrafikanter.
Detaljplanen för Ängelholm 3:28 m fl är ett hafsigt hastverk som inte har
förankring i verkligheten och där man inte har tillgång till Ängelholmspaketets
övriga delar och som därför bör placeras där den hör hemma - i
papperskorgen!
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Privatperson, 2021-01-15
Bevara pyttebron!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Hej!
Som boende längs med Östergatan tycker jag att förslaget med
Klippanvägens förlängning är den ur flera synpunkter bästa
lösningen för Ängelholms centrum och de flesta Ängelholmare..
För det första minsta möjliga intrång på miljön.
Den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen.
Det smartaste lösningen för trafiken i centrum.
Löser effektivt trafiken till stationsområdet och havsbaden.
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Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Vi har ju redan röstat en gång i detta ärende. Och då var det
klart vad man ville. Nu menar man att det var så få som röstade.
Kommer ni ihåg vilket väder det var den dagen...?
Bevara Pyttebron, dra en ringled vid Varvsvägen eller
banskolan. Förstår inte hur ni tänker. Vägen kommer endast bli
en gräddfil för boende i Havsbaden . Inga andra kommer att
använda den. Så mycket som blir förstört i fina Ängelholm.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Det är med sorg jag tar del av förslaget att förstöra centrala naturområden,
fantastiskt vacker och lugn gång-, promenad- och cykelväg mellan Pyttebron
och Havsbadsvägen. Och i vilket syfte, jo att bygga en bilväg...
Bilvägsnätet byggdes ut framför allt på 1960-talet då man ansåg att det var
framtiden. Och det var det ju ... ett tag. Men nu med så mycket miljöförstöring,
människor som mår dåligt och kanske har för långt till grönområden är det
horribelt att ens tänka tanken att ersätta ett lugnt, rogivande, vackert
meditativt, med mycket mera, grönt vackert stråk med just miljöförstörande
och bullrig bilväg. Till vilken nytta kan man undra.
Moderna städer bygger ringleder för att trafiken inte ska gå igenom centrala
delar och helst inte heller nära bostadsbebyggelse. Moderna städer får pris för
sitt tänkande med fokus på människans mående och hur dessa kan ta sig fram
medelst gång eller cykel i första hand och bilisternas framfart i andra hand.
Det här med bullerplank, ja, tanken att bullerskydd ska behöva sättas på flera
ställen, så förfulande denna stad blir, fastigheter blir tvungna att byta ut fönster
och dörrar pga höjd decibelnivå vilket beror på den tilltänkta nya vägen.
Kanske inte kan sitta i sin trädgård pga högre decibelnivåer.
Vad är det då för mening att fullfölja denna miserabla idé att förlänga
Klippanvägen som bilväg, dessutom riva den ganska nyrenoverade Pyttebron
(pengaförstörelse) och släppa in avgaser och buller så centralt på denna vackra
lugna oas som dagligen används flitigt av så många fotgängare och cyklister
och som mötesplats.
NEJ, bygg ringled(er) som leder trafiken till havsbadens boende och sommaroch badgäster runt om staden istället, så kommer heller inte all trafik att ledas
genom havsbadstunneln. Vi behöver ytterligare väg(ar) till Havsbaden som
INTE ENBART går genom EN tunnel, vid t ex bränder och andra olyckor.
Det kan ju ske ett stopp i tunneln osv. Använd förslagsvis vägen som går längs
med järnvägsspåret på havssidan som leder till järnvägsmuseet och fortsätt den
på ett lämpligt vis så att bilister till och från Havsbaden kan köra denna väg
istället för genom lugna stadsomåden när de ska till och ifrån området eller
söderöver för till exempel jobb.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
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och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Ängelholms Scoutkår), 2021-01-15
Ängelholms scoutkår bedriver idag sin verksamhet på Apeln 1
och Sälgen 1 och är då i stor utsträckning drabbade om planen
på förlängning av Klippanvägen realiseras.
Ängelholms scoutkår bedriver större delen av sin verksamhet
utomhus då vi anser att det främjar våra scouters utveckling och
är i linje med scouternas program. Det bedrivs verksamhet
måndag till onsdag samt söndag 90 min mellan 1830–2000
samt några helger under året. Det idag nästan obefintliga bullret
och den mycket begränsade biltrafiken gör att miljön är mycket
bra för oss i vår verksamhet. Det blir en lugn oas mitt i
villakvarteren. Om planen med förlängningen av Klippanvägen
genomförs kommer bullret att öka påtagligt, främst på Apeln 1.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen har man inte på något sätt
nämnt den bullerhöjning som sker på Apeln 1 till 55–60 dB.
Vidare finns inte heller något om åtgärder trots att i stort sett
hela tomten kommer ligga inom detta bullerintervall eller högre.
Det borde vara känt för kommunen att det bedrivs barn- och
ungdomsverksamhet där. Denna höjda bullernivå bedömer vi
kommer skapa stora begränsningar för vår verksamhet. Då det
är barn- och ungdomsverksamhet vi pratar om är detta mycket
negativt för deras utveckling under den tiden vi bedriver
verksamhet med dem.
Med ovanstående synpunkter så funderar vi på hur kommunen
väljer att hantera barnkonventionen som är lag i vårt land. Det
man skriver om hänsyn till barnkonventionen i
planbeskrivningen säger inget om vad man tänker göra och det måste
förtydligas. Det ska särskilt förtydligas kopplat till artikel
3.
Sydost om Sälgen 1 kommer det att anläggas en som vi tolkar
det en genomfart mellan ny väg och Idrottsgatan. Då det är
planerat för en parkering i anslutning till denna genomfart
kommer det att bli ett ökat trafikflöde i anslutning till denna tomt
där vi också bedriver vår verksamhet. De träd som idag står
mellan Sälgen 1 och innebandyhallen skapar en lummig
inramning av tomten. Med den planerade genomfarten och
parkeringen kommer Sälgen 1 att bli som vilken gatutomt som
helst med trafik in på knuten.
Sammanfattningsvis så avser vi att det är anmärkningsvärt att
man inte på något sätt nämner vår verksamhet och hur den
kommer drabbas. När kommunen annars har träffar med
representanter för föreningslivet har man varit tydlig med att vår
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verksamhet är något som man ser som mycket positivt på och
vill utveckla. Med detta förslag ser det ut som att ord och
handling inte går i takt.
Kommentar: Tanken är att den nya parkeringen inte ska möjliggöra genomfartstrafik till
Idrottsgatan.
Fastighetsägare till Kråkan 3, 2021-01-15
I egenskap av fastighetsägare till Ängelholm Kråkan 3 ställer
jag mig frågande till varför vår fastighet inte har varit föremål för
någon utredning av bullerskyddsåtgärder då fastigheten är
belägen mindre än 70 meter från föreslagen väg och till synes i
hög grad påverkas av ökade ljudnivåer.
Sedan är vi av den uppfattning att uppförande av vägen strider
mot kommunens miljöplan.I miljöplanen framgår att man ska
verka för en levande och god bebyggd miljö, vilket för
Ängelholms del innebär bla följande."Minimera störande och
hälsofarlig bullerpåverkan.Bevara Ängelholms tysta områden"
samt att "Hållbar grönstruktur och tätortsnära rekreation ska
förbättras och utvecklas" vilket även väl överensstämmer med
de nationella klimatmålen.
I miljöplanen framgår det också att gång, cykel- och
kollektivtrafiken ska prioriteras. Av de undersökningar som
gjorts vid ett flertal tillfällen om Ängelholmarnas resvanor så går
det att konstatera att innevånarna i Ängelholms Kommun i
betydligt högre utsträckning än många andra skånska
kommuner väljer använda sig av bilen framför andra färdmedel
Om kollektivtrafiken ska vara prioriterad i kommunen och övriga
långsiktiga miljömål ska uppnås finner jag det inte lämpligt att
uppmuntra till ett ökat bilanvändande vilket jag anser syftet med
vägen uppmuntrar till.
Kommentar: Enligt utförda bullerutredningen kommer detaljplanens genomförande inte
medföra en sådan bullerpåverkan att åtgärder på berörd fastighet är aktuella. Om det skulle
uppstå en bullerproblematik i framtiden kan fastighetsägaren ta kontakt med kommunen för
att utföra mätningar och väghållaren (i detta fall kommunen) kan då bli skyldig att utföra
bullerdämpade åtgärder.
Privatperson, 2021-01-15
Det är med sorg jag tar del av förslaget att förstöra centrala
naturområden, fantastiskt vacker och lugn gång-, promenadoch
cykelväg mellan Pyttebron och Havsbadsvägen. Och i vilket
syfte, jo att bygga en bilväg...
Bilvägsnätet byggdes ut framför allt på 1960-talet då man
ansåg att det var framtiden. Och det var det ju ... ett tag. Men nu
med så mycket miljöförstöring, människor som mår dåligt och
kanske har för långt till grönområden är det horribelt att ens
tänka tanken att ersätta ett lugnt, rogivande, vackert meditativt,
med mycket mera, grönt vackert stråk med just miljöförstörande
och bullrig bilväg. Till vilken nytta kan man undra.
Moderna städer bygger ringleder för att trafiken inte ska gå

142 (179)

igenom centrala delar och helst inte heller nära
bostadsbebyggelse. Moderna städer får pris för sitt tänkande
med fokus på människans mående och hur dessa kan ta sig
fram medelst gång eller cykel i första hand och bilisternas
framfart i andra hand.
Det här med bullerplank, ja, tanken att bullerskydd ska behöva
sättas på flera ställen, så förfulande denna stad blir, fastigheter
blir tvungna att byta ut fönster och dörrar pga höjd decibelnivå
vilket beror på den tilltänkta nya vägen. Kanske inte kan sitta i
sin trädgård pga högre decibelnivåer.
Vad är det då för mening att fullfölja denna miserabla idé att
förlänga Klippanvägen som bilväg, dessutom riva den ganska
nyrenoverade Pyttebron (pengaförstörelse) och släppa in
avgaser och buller så centralt på denna vackra lugna oas som
dagligen används flitigt av så många fotgängare och cyklister
och som mötesplats.
NEJ, bygg ringled(er) som leder trafiken till havsbadens boende och sommaroch badgäster runt om staden istället, så kommer
heller inte all trafik att ledas genom havsbadstunneln. Vi
behöver ytterligare väg(ar) till Havsbaden som INTE ENBART
går genom EN tunnel, vid t ex bränder och andra olyckor. Det
kan ju ske ett stopp i tunneln osv. Använd förslagsvis vägen som
går längs med järnvägsspåret på havssidan som leder till
järnvägsmuseet och fortsätt den på ett lämpligt vis så att bilister
till och från Havsbaden kan köra denna väg istället för genom
lugna stadsomåden när de ska till och ifrån området eller
söderöver för till exempel jobb.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-15
Jag har tagit del av planförslaget och anser att det finns brister och osäkra
uppgifter i dess miljökonsekvensbeskrivning vad det beträffar trafikprognoser
och naturvärden. Med anledning av detta avstyrker jag antagande av
detaljplanen med följande motiveringar:
Biltrafik: Inledningsvis vill jag påpeka att det är ett väldokumenterat faktum att
utbyggnad av ett vägnät alltid leder till ökad trafik – det är en orsak, inte en kur.
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Klippanvägens förlängning har, tillsammans med de andra alternativen, varit
ett diskussionsämne under många år och blivit föremål för ett flertal
utredningar, det senaste av vilka gjordes av SWECO 2020/05 på kommunens
beställning. I denna utredning hänvisar SWECO till en tidigare utredning,
Ramböll 2017 avseende mätning av trafikflöden och beräkningsmodeller.
Tyvärr, detta dokument finns inte tillgängligt tillsammans med planförslaget
och det verkar vara omöjligt att hitta via sök på internet. Modellen och
beräkningsgrunderna tycks dock vara ungefär samma som i Rambölls
utredning 2009/06. När jag läser SWECO 2020, finner jag väldigt lite att
anmärka på vad det beträffar mätningarna av trafikflöden och kapacitet på
vägnäten. Jag tycker dock att det finns fog att ifrågasätta prognoserna som
utredarna kommit fram till om hur stor volymen, samt hur stor dess störning
blir (eller behöver bli) om 20 år. Utredningen koncentrerar i huvudsak på
logistiken, grovt uttryckt ”hur många bilar som kör på de olika vägarna i
staden”; man behandlar samtliga bilister mer eller mindre som en homogen
grupp. I Ängelholms kommunen bor ca 42500 personer av vilka ca 28300 bor i
tätorten Ängelholm – de andra ca 12200 bor på de mindre orterna samt på
landsbyggnaden. Jag saknar i utredningen en mer detaljerad undersökning och
analys kring ”vem kör, vart de kör samt vad har de för ärenden”.
Detta tycker jag är en viktig förutsättning för att kunna göra realistiska
prognoser om trafikflöden och, framförallt, veta från vilka delar av staden och
kommunen kommer bilisterna som troligen skulle välja Klippanvägens
förlängning. Kring detta finns en del osäkra faktorer att ha med i beräkningen
– tex:
Handel
Alla vill vi behålla affärer i och kring Storgatan men hur realistiskt är det?
Internethandel tar över allt större andelar av detaljhandeln och flera affärer har
försvunnit och fler har aviserat att de ska flytta. Handeln i centrum kommer
med all sannolikhet att dö ut och samtidigt kommer trafiken att minska. Den
processen blir säkert påskyndad när parkeringsplatserna försvinner vid
Parkskolan. Om, eller mer troligt, när, Systembolaget flyttas till Brännborns
Center kommer denna trafik att så gott som helt upphöra.
Förtätning av staden
Förtätning av bostadsområden betyder färre bilar per hushåll. Utredningen
verkar inte ta hänsyn till detta och utgå ifrån att antalet bilägare kommer per
automatik att öka i samma takt som de planerade byggprojekten. Bilägande är
dessutom något som kommunen kan påverka själv i planeringen genom att
reglera tillgång till parkeringsplatser samt kvaliteten av kollektivtrafiken.
Trafik till havet
Jag anser att problematiken med trafik till och från havet som kommunen
befarar är starkt överdriven: de flesta gäster på campingplatsen är ofta ”långliggare” och kör väldigt lite när de väl har kommit på plats. Huruvida turister
och lokala badgäster bidrar till trafikträngsel beror på två faktorer som är lätt
att reglera: tillgång till parkering och tillgång till kollektivtrafik.
Kollektivtrafik
Som jag har nämnt ovan spelar kollektivtrafik en viktig roll: finns det
välfungerande bussförbindelser i stadstrafik samt till och från de andra
kommundelarna kommer allt fler att välja bort bilen. Här krävs en ordentlig

144 (179)

satsning från kommunen, tex en pendelparkering vid Rebbelberga med
passande shuttlebussar till Resecentrum, Stadsparken, Catena Arenan m.fl.
Sådana satsningar blir mycket bättre investeringar än en ny bilväg!
Prognoserna bör även penetrera mer ingående tågtrafik, dels från vilka
kommundelar man pendlar med tåg, hur man i framtiden kommer ta sig till
och från stationen och hur kommunen kan påverka detta. Man bör ta i
beaktande härvid även de nya stationerna i Barkåkra och Förslöv.
Planförslagets miljökonsekvensbeskrivning tar upp problem som bilkörning
för med sig i form av buller, föroreningar och säkerhet och som man tror att
den nya trafikleden kan delvis lösa. Man resonerar dock som om det blir
samma sorts bilar om 20 år som kör omkring i staden nu. Faktum är att i en
snar framtid kommer bilfabrikanterna att helt överge dagens bensin- och
dieseldrivna fordon. Med hybridoch eldrift kommer problem med buller och
utsläpp att minska dramatiskt. De nya automatiska säkerhetsfunktioner som
börjar blir allt mer standard kommer även att påverka olycksriskerna för gångoch cykeltrafikanter på ett väldigt positivt sätt.
Kommentar: Trafikutredningar likt denna innebär alltid osäkerhet gällande
framtidsprognoser. Det finns dock ingen möjlighet att utföra analyser på denna skala som tar
hänsyn till alla de aspekter som lyfts här. Utredningarna är framtagna enligt relevant
standard.
Naturvärden: Pyttebroområdet är ett av de få kvarvarande naturliga gröna
områden i centrala Ängelholm och det huserar en mängd olika värdefulla arter
av fåglar, insekter, däggdjur och växter. Dessa kommer att gå förlorade om
planförslaget verkställs. Jag håller definitivt inte med om planförslagets
bedömning att den tilltänkta bilvägen inte kommer att ha betydelse för dessa
arters överlevnad. Jag underkänner miljökonsekvensbeskrivningen då man inte
har gjort riktiga inventeringar av de olika arterna, framförallt av fåglar och
fladdermöss. Många fina träd kommer behöva fällas vilket innebär inte enbart
förlust av fodersökslokaler och boplatser för fåglar och däggdjur men också en
miljöförsämring för hela staden.
Sammanfattningsvis anser jag att de osäkra prognoser över framtidens
eventuella trafikproblem inte motiverar att i dagsläget anlägga en ny bilbro och
trafikled – det motiverar definitivt inte ett så drastiskt ingrepp i ett
naturområde som är långt mer värdefullt än det som står i planens
konsekvensbeskrivning.
Kommentar: Planhandlingarna har bland annat kompletterats med utredning gällande
fladdermöss.
Privatperson, 2021-01-15
I en demokrati, vilken vi har i detta land, kan jag inte förstå att ni
som folkvalda politiker kan gå emot en folkomröstning!!!
Det är en diktatur!!!
Att man inte tidigare kunnat verkställa och bygga Pytteleden
beror väl troligtvis på något som vi medborgare inte fått
kännedom om.
Vet att länsstyrelsen haft visst veto.
Då man i dagsläget bör avlasta trafiken i stadskärnan kan jag
inte förstå att man över huvudtaget har Pytteleden som ett
alternativ. Det mest naturliga är väl ändå att fortsätta på
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ytterleden och dra trafikleden till Havsbaden via Varvsvägen.
I och omkring ån finns riklig både fauna och flora som bör
skyddas. Det är gjort dokumentation över detta som ni politiker
bör ta i stort beaktande.
Det är nu hög tid att tänka på vår miljö för allt levande.
Inte bara tänka på sitt eget självförverkligande som politiker.
Glöm inte att det är vi medborgare som är era uppdragsgivare.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Gröngölingen 5, 2021-01-15
Det är viktigt att man gör en beräkning av vilken klimat
påverkan för de olika alternativen Klippanvägens förlängning
jämfört med noll alternativet.. Det är viktigt att göra en
bedömning på vilket sätt vägen bidrar regionens klimatmål
samt de mål Sverige skrivit under i ParisavtaletKommunen har varit medveten om existensen av fladdermöss i
området (en av kommunen finsierad inventering gjordes 2017
på tomten Rönnen 2 i närslutande område).. Inför denna
detaljplan har man medvetet valt att inte göra en inventering i
området.. innan man går vidare måste det uteslutas att den nya
vägsträckan inte kommer att få en negativ påverkan på
jaktmarker och boplatser. för de sju indentifierade arter som
finns idet stadsnära grön området- Sist men inte mist måste
man tänka på barnen och framtida generationer. Lever denna
detalj upp till barnkonventionens principer.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Privatperson, 2021-01-15
Jag HAR sedan vi yttrade oss i folkomröstningen i Pyttepros
frågan inte trott att denna leden skulle bli av, med tanke på
folkets vilja i frågan.
Efter alla de olika turerna inom de politiska organisationerna
med avhopp från linjer som man blev vald på, för att gå med på
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en uppgörelse som inte folket är med på, är Inte politiskt riktigt i
en demokrati, det finns andra ord för det!
Sedan kan jag inte förstå att man kan välja att öka trafiken
genom city när det finns ett alternativ (Varsvägen) andra städer
väljer en grönare linje för de som behöver denna transportväg,
samt de värnar om en citymiljö med mindre trafik.
Jag Har trott i det längsta att de styrande skulle lyssna på de,
de är valda av till sitt arbete, men som det ser
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-15
Jag anser att den detaljplan som tagits fram för en förlängning
av Klippanvägen allt för mycket har satt biltrafiken i fokus.
Lösningen är byggd på att biltrafiken ska förenklas och flyta på
med så lite störningar som möjligt. Bilen är en frihetssymbol och
kommer att så förbli. Ett föråldrat sätt att utveckla staden.
Dagens promenad- och cykelstråk får verkligen stryka på foten
här.
Stadsparken ska utvecklas sägs det. Dagens 18 träd kommer
inte att bli mycket mer än så och större bostäder begränsar en
utvidgning av arean.
Vi har dessutom det senaste året blivit påminda om vår
sårbarhet med pandemi. Alla rapporter som utredningarna
beställda av Ängelholms kommun bygger på är föråldrade.
Kollektivtrafiken kommer att förändras. Rörelser i centrum är
högst påverkat och blir inte "så som det var förr".
"Enligt rapporter beställda av kommunen bygger det bl.a. på
nedan gissade uppgifter
Mätningar visar att trafiken på Nybron kommer att minska med
cirka 7 800 bilar per dygn. Tittar man framåt i tiden till år 2037
så beräknas antalet bilar på Nybron bli cirka 4 600 per dygn om
Klippanvägens förlängning byggs – utan en ny väg blir det cirka
11 800 bilar per dygn".
Detta bygger på att antalet bostäder kring Havsbadsvägen och
väster om ska utökas med 2700.
Trafiktätheten genom Ängelholm centrum kommer alltså att vara
ca 20% av vad den är på E6:an idag.
Det anser jag inte vara troligt.
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OM det nu skulle vara så är det högst troligt att även gång och
cykel kommer att öka i samma utsträckning.
Idag finns det ett gång- cykelstråk parallellt med ån över
Pyttebron.
Förslaget som tagits fram visar på en gemensam gång och
cykelväg, dubbelriktad, som är avsevärt smalare än vad som
finns idag. 3,5m jämfört med idag ca 5-6m på de flesta ställe.
Det innebär en avsevärd försämring jämfört med idag.
Dessutom bygger man inte nya cykelstråk i samma plan som
för gående och inte dubbelriktat. Man gör det möjligtvis där
utrymme inte finns pga redan befintliga bostäder i central del av
en stad.
Även där undviker man det, om man anser sig värna om
alternativ transport till bilen. Så, det förslag som visas är högst
förkastligt.
Så som trottoar för gående, cykelbana och väg är byggt på
Östergatan vid Åhléns garage, det är så man gör. Det absolut
bästa kommunen gjort för trafiken!
Men det kräver utrymme, och det finns INTE med vid
Klippanvägens förlängning.
Tillbaka till antalet nya bostäder.
2700 fram till 2037 (2040). Det innebär att flertalet av dem
kommer att byggas vid Havsbaden/Trafikverkskolan (tidigare
Järnvägsskolan).
Med så många bostäder måste det anses högt prioriterat att
kunna utrymma den delen. Till exempel en tågolycka. Men det
finns bara en väg ut, och det är under järnvägen.
Även Thomas Fjellner medger att alternativet att ta sig till
Havsbaden kommer i framtiden tvinga fram en lösning via
Varvsvägen.
Kanske man ska gå på den lösningen med en gång!
Avslutningsvis har det framförts som positivt att det ska vara
enklare att hitta till stranden. Har någon varit nere vid
Råbocka/Klitterhus en härligt fin sommardag?
Räddningstjänsten går ut med information om hur fullt det är
med bilar och uppmanar till andra sätt än per bil ta sig ner till
stranden.
Så, det är inte svårt att hitta diit utan Klippanvägens förlängning.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Vi är ett par som flyttade hit p.g.a. den härliga miljön med strövområden och
trevliga promenadvägar. Nu står man i pegrepp att förstöra en del av denna
miljö med en väg som vi anser är helt onödig. När man nu expanderar med
bostäder vid havsbaden och sockerbruket tycks man tro att alla boende
kommer österifrån. I andra kommuner bygger man ringleder, men inte här,
varför? Folk som pendlar kommer både från norr och söder så varför styra in
alla från öster. En ringled blir man tvingad att bygga i alla fall i framtiden, om
man skall fortsätta utbyggandet mot havet. Så varför lägga pengar på denna i
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våra ögon onödiga väg? Men det är tydligen inte så noga hur man behandlar
offentliga medel.
Dessutom hade man en folkomröstning om projektet som man tydligen inte
bryr sig om p.g.a. dåligt deltagande. Kan man göra likadant vid ett val till
kommunfullmäktige vid dåligt deltagande? Det gör ju inte att
politikerförtroendet stiger.
Med hopp om att ni tar ert förnuft till fånga.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15
Jag yrkar på att planen förkastas eller omarbetas av följande
orsaker:
1. Nyttan av planen uppväger inte de negativa konsekvenserna.
(Se miljökonsekvensutredningen.)
2. Sveriges miljömål för god byggd miljö kan inte ses som
tillvarataget.
3. Det har framgått i argumentationen att det är trafiken och
mängden bilar i staden som är problemet. Detta är inget som
planen åtgärdar, snarare tvärtom.
4. Ingen hänsyn är tagen till det brådskande och nödvändiga
arbetet med att minska våra utsläpp av växthusgaser.
5. Enligt flera av kommunens styrdokument skall gång, cykel
och kollektivtrafik vara de prioriterade transportslagen. Planen
förstör en viktig bilfri gång/cykel-led medan den inte konkret
visar att gång/cykel-lednätet förbättras totalt sett.
6. Den demokratiska processen åsidosätts:
-2011 hölls folkomröstning som, givet förhållandena på
valdagen, klart visade att folk i hela kommunen var mot
planerna på bilväg genom pyttebroområdet.
-2014 vid de allmäna valen straffades kraftigt de drivande
partierna som gick vidare med planerna, medan partierna som
menade att folkomröstningen skulle respekteras fick
motsvarande andel fler röster.
-2018 vid de allmläna valen kallades frågan om Klippanvägens
förlängning för en ickefråga. Endast liberalerna, (med 4-5
procent av rösterrna) deklarerade sig fortsatt positiva till vägen.
-2019 tas saken upp i avskildhet med en representant för varje

149 (179)

närvarande parti och får till en majoritet.
Invånarna i Ängelholms kommun har alltså berövats sin
möjlighet att i allmäna val påverka utvecklingen.
7. Har vilseledande information medverkat till beslut i
kommunfullmäktige?
Enligt Swecos trafikutredning kommer trafiken västerut, när
planerna för bebyggelse väster om ån är genomförda, att
fördelas med 2/3 på Pytteleden och 1/3 på Havsbadsvägen.
Huvuddelen av trafiken på Havsbadsvägen kommer också att
passera Stadsparken på Skolgatan. Trafiken på Östergatan vid
Stadsparken kommer inte att påverkas nämnvärt av Pytteleden.
Trafiken på två sidor av Stadsparken kommer alltså inte att vara
försumbar.
Men vid fullmäktigemötet då Klippanvägens förlängning
beslutades genom Ängelholmspaketet var miljön vid
Stadsparken ett av huvudargumenten:
• ...Stadsparken utvecklas till ett riktigt grönområde.
• ...en liten oas för eleverna på Rönneskolan.
• Vi vill låta Stadsparken flyta ut i Skolgatan...
• Vilka fantastiska möjligheter för dom (företag, kaféer,
restauranger) med uteserveringar och dylikt. Så att vi
ängelholmare och besökare kan komma och njuta och sitta här
i stället för att ha en massa bilar som kör just där.
• ...göra Stadsparken till en grön oas och låta trafiken ta andra
vägar.
• Låt Stadsparken bli den oas den förtjänar. Låt människor få ta
plats där. Få sitta och njuta i en härlig miljö mitt i stan.
Detta är luftslott och falsk marknadsföring. Det finns ingen
information om hur detta skulle kunna bli verklighet.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Sammanfattning
Efter att ha gått igenom planhandlingar, texter, information och chatsvar på
kommunens hemsida har jag kommit fram till följande slutsats:
”I satsningen på Klippanvägens förlängning och Ängelholmspaketet finns
ingen respekt för Ängelholms kulturhistoria, överhängande klimathot,
människors livskvalitet, fauna och flora, och sist men inte minst, den
demokratiska processen”.
Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är fullspäckade
med negativa konsekvenser som av politikerna återkommande försvaras med
vackra ord om Stadsparkens framtida utveckling och den ökade tryggheten i
’stadskärnan’. Att man endast flyttar problemen med det ökande trafikflödet
några hundra meter bort blundar man för. Jag ifrågasätter starkt att vinsterna i
stadskärnan kan uppväga den stora förlusten av ett för många människor så
viktigt, rofyllt naturområde mitt i staden.
Synpunkter
• Av detaljplanens namn framgår att den avser Centrum. År 2020 väljer
politikerna att planera en hårt trafikerad trafikled genom stadens centrum vilket
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går emot all modern stadsplanering. För att undvika ’centrumdebatten’ läggs all
fokus på begreppet ’stadskärna’ som är en väldigt liten del av centrum.
Förslag: gör om, gör rätt, återgå till tankarna på en ringled istället. Alternativ
med infarter till staden i norr och söder har alldeles för lätt avvisats med
hänvisning till utredningar från 2010. Mycket har hänt och planeras för sedan
dess (ex Errarps ängar, Fridhem, Bjärestrand).
• Genom att helt bortse från folkomröstningens resultat och vissa partiers
vallöften har man svikit väljarna och struntat i den demokratiska processen.
Förslag: satsa på en ny folkomröstning eller avvakta nästa kommunalval.
• När Ängelholmspaketet arbetades fram i Tylösand augusti 2019 och beslutet
togs i kommunfullmäktige den 30:e september bortsåg de 7 inblandade
partierna från den pinfärska analysen av kommunens miljö- och
naturvårdsarbete (20190719). Av analysen framgår att kommunens miljö- och
naturvårdsarbete främst har handlat om kommunen som organisation och att
en ny miljö- och folkhälsoplan behöver arbetas fram som, citat från sid. 1 i
analysen ”skiftar fokus till att omfatta hela den geografiska kommunen, att
förtydliga ansvar, genomförande och uppföljning av miljöoch
naturvårdsarbetet, samt att ta fram mål som utnyttjar synergieffekter mellan
miljö, folkhälsa och andra områden. Allt i linje med målsättningarna i Agenda
2030”.
Förslag: lägg Klippanvägens förlängning åt sidan, arbeta fram en ny miljö- och
folkhälsoplan och återkom sedan med ett mer i längden hållbart förslag.
• Staden växer och i och med detta ökar även antalet bilar, detta är ett faktum.
Den politiska ambitionen är dessutom att locka fler besökare till havet och till
en levande stadskärna (båda med bil över Pytteleden). Politikerna väljer ett
projekt som, enligt sid 25 i planbeskrivningen, ”ökar framkomligheten med bil
med risken att fler personer väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, cykla
eller gå vilket medför att luftföroreningar kan öka”. Här håller man med om
det som många motståndare har ropat i flera år utan att få gehör. Trots
klimathot och Agenda 2030 tänker man alltså riskera ett större trafikflöde än
nödvändigt, istället för att satsa krut på åtgärder som kan hålla trafikmängden
nere. På flera ställen i handlingarna läser jag att en modern och häftig
stadskärna förordas på bekostnad av invånarnas livskvalitet (mindre
grönt, mer buller och avgaser, ingen rofylld, bilfri, lättåtkomlig och grön plats
för återhämtning mitt i staden mm). Finns det andra sätt att lösa problemet på?
Förslag:
- Ringled med infarter norr och söder om staden (gynnar fler invånare) som
leder
till såväl havet, de nya bostäderna och centrum.
- Hålla icke nödvändig biltrafik från centrum och stå upp för miljömålen
genom:
1. Parkeringsplatser i utkanten av staden(ex vid McDonalds) med ’matarbussar’
in till Hembygdsparken, centrum och havet. Jmf Landskrona där tågstationen
ligger utanför staden och där man tar bussen in till centrum och havet.
2. Möjligheter att låna/hyra cyklar, cykelkärror, shoppingvagnar mm efter
behov när man kliver av bussen. (kan kanske ingå i biljettpriset?)
3. Ett P-hus vid Pytterondellen, där Preem ligger. I grönområdet mellan
rondellen och Storgatan kan man ha en turistinformation (kanske med glass o
kaffe sommartid) som tillhandahåller stadskartor, cyklar och cykelkärror att
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ta sig vidare till havet med. Eller så promenerar man in till centrum eller
Hembygdsparken.
4. En del varutransporter som idag kommer med stora lastbilar kan lastas om
till mindre eltransportbilar i utkanten av staden.
5. Enkelriktade gator kan fördela trafiken för att undvika trafikstockningar och
fördela bullret så inte vissa gator får ta en överdos av buller och avgaser.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
• Förutom Klippanvägens förlängning ingår ytterligare 5 fokusområden i
Ängelholmspaketet. Två av dessa, Stadsparken och Växthustomten,
återkommer i planhandlingarna och chatten som kompensation för förlusten
av det rofyllda gångstråket mellan Pyttebron och Reningsverksvägen. Planen
för Växthustomten och närliggande grönområden (på andra sidan gångvägen)
som togs fram i dialog med medborgarna 2016, innan det nya beslutet om
Pytteleden, förlorar helt sitt attraktionsvärde. Vem vill vistas där vid sidan om
den hårt trafikerade vägen med allt buller?
I chatten framgår att man nog inte riktigt tänker Stadsparken som ’grön oas’
(vilket dessutom knappt är möjligt på den lilla ytan), utan mer som en
mötesplats och plats för utveckling av handel och verksamheter. Restauranger
kan flytta ut när Skolgatan blir gångfartsområde eller till och med helt tas bort.
Jag bara undrar: kompensation för det vackra, tysta, gröna Pyttebroområdet?
Hur har vi det med matematiken? Det alldeles nyanlagda grönområdet mellan
Östergatan och Storgatan tas bort helt, Danielslundsparken minskar och hela
det gröna gångstråket mellan Pyttebron och Reningsverksvägen försvinner.
Men inget grönt tillförs för Växthustomten finns ju redan, den behöver bara
utvecklas. Hur pass väl stämmer detta med Ängelholmspaketets vision ”gröna
områden är viktiga i stadsbilden”?
Förslag: utveckla Växthustomten som det var tänkt och stå upp för den tysta
gröna oasen mitt i staden. Gör Skolgatan mer trafiksäker, antingen genom
gångfartsområde eller genom att anlägga en cykelbana i Stadsparken. Satsa på
bra vägmarkeringar för cyklister och cykelboxar i korsningen
Skolgatan/Östergatan. Låt för övrigt Stadsparken vara. Satsa istället på
utvecklingen av gågatan, Tingstorget och Stortorget. Dessa platser skriker om
hjälp: affärer flyr och skyltfönster står tomma. Utveckla torghandeln och skapa
plats för uppträdanden och fritidsaktiviteter. Allt detta kan göras utan Pytteled!
• Trafiksäkerheten betonas återkommande som en väldigt viktig punkt i
handlingarna men med övervägande fokus på otryggheten (är det så illa?) i
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stadskärnan. I planbeskrivningen flyttas otryggheten några hundra meter bort
till ett idag bilfritt och tryggt område. Vad är det för vinst med detta? Även
bullret och avgaserna flyttas dit. Är det hållbar utveckling?
Ett positivt fokusområde i Ängelholmspaketet är utvecklingen av cykeltrafiken
och cykelvägar, något som verkligen behövs. Som det är idag kan en cykelväg
plötsligt upphöra och orsaka olyckshändelser.
Förslag: återigen gör om och gör rätt, arbeta fram andra, hållbara alternativ och
ta hänsyn till alla invånare i kommunen. Sluta försvara Pytteleden genom att
dra fram stadskärnan. Satsa på för både bilister och cyklister tydliga
cykelvägmarkeringar och cykelboxar för att öka säkerheten.
• Ängelholm är mer än stadskärnan som Ängelholmspaketet lägger allt fokus
på. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms stads- och landskapsbilden i sex
av åtta delområden få stora negativa konsekvenser. Det måste väl räcka för att
dra i bromsen? Jag har bott i Ängelholm i sex år och upplever att den fina lilla
staden jag flyttade till håller på att förvandlas till en enda betongklump med
höga trista hus. I jakten på fler invånare och stadspuls glöms det vackra och
hållbara bort. Dessutom är politikerna beredda att offra Ängelholms
kulturhistoria: den nyrenoverade Pyttebron (inte gratis) som står där präktigt på
sin ursprungliga plats och på sina ursprungliga brofästen.
Förslag: utveckla stadskärnan till att bli levande utan satsning på Pytteleden.
Var stolta över staden med sin historia, Pyttebron, Hembygdsparken och havet
som populära dragplåster. Bli en attraktiv miljöstad som besökare gärna åker
till även om de får ställa bilen i utkanten och ta bussen vidare.
• De ekologiska konsekvenserna behöver mer uppmärksamhet. Jag tycker att
man ser alldeles för lättvindigt på naturvärdena i området, förlusten av
skyddsvärda träd och fladdermusfaunan.
Utöver detta vill jag påpeka att infraljud påverkar både människor och djur
negativt och bullret från Pytteleden kommer att påverka långt utanför själva
vägen, även på andra sidan ån.
• Till slut kommer själva genomförandet av projektet med väg- och brobygge
att påverka många människor (och deras livskvalitet) under väldigt lång tid. Det
drabbar framförallt dem som inte orkar eller har tid att gå långt, runt över
Nybron, men är vana vid en stunds njutning och återhämtning på nuvarande
gångstråk och/eller i den gamla hamnen.
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att minska trafiken och öka trafiksäkerheten i
stadskärnan, främst runt stadsparken och Nybron. Detta område är idag hårt trafikerat och
olycksdrabbat. Framtagna utredningar visar att detaljplanens genomförande bidrar till
minskad trafik i detta område.
Planhandlingarna har kompletterats med utredningsunderlag gällande fladermöss.
Privatperson, 2021-01-15
Pytteleden skulle medföra en ökad bullernivå i stadskärnan, ett
underbart rekreationsområde skulle försvinna o dmångfalden av
växter o djur skulle kunna påverkas av en kraftig ökning av
trafiken som en led skulle innebära. Jag hoppas att pyttebron
kommer fortsätta vara en lugn oas, där vi kan promenera o
cykla i vår fina stad.
Kommentar: Synpunkt noterad.
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Fastighetsägare till Flugan 6, 2021-01-15
Det är med sorg i hjärtat jag ser Ängelholm kommuns intention
att bygga Klippanvägens förlängning genom högt älskade
naturområden. Jag anser att kommunen är bakåtsträvande med
dålig känsla för värdet av tysta naturområden i staden, både för
människor och djur. Då nya vägar anläggs genom små
skogsområden blir ytorna och träden som blir kvar för små för
att uppfattas som mer än dekoration runt vägen och mister sitt
värde långt mer än själva vägens yta. Jag tycker också att det
är konstigt att planeringen av trafiken tycks upphöra vid
stationen, vart tar den sen vägen?
Kommentar: Klippanvägens förlängning hänger ihop med parallella infrastrukturprojekt och
tanken är att Klippanvägens förlängning ska kopplas samman med Järnvägsgatan, som ska
förlängas upp mot Havsbadsvägen.
Fastighetsägare till Karl Gustaf 1, 2021-01-15
Alla älskar vi Pyttebron (nästan alla) och promenad- och
cykelstigen utmed ån, förbi båtplatsen med alla gamla träbåtar.
För oss Havsbadsbor är det nog den attraktivaste cykelvägen
till stan och den självklara vägen om man skall till de norra
delarna av den ”gamla” staden.
Det är därför med sorg i hjärtat jag konstaterar att cyklister och
promenörer i framtiden måste dela med sig till biltrafikanterna
för att få trafiken att bli säkrare och flyta bättre i centrala
Ängelholm. Studerar man hela Ängelholmspaketet så förstår
man att denna lösning skulle kunna betyda mycket för hela den
centrala stadens sammanhållning och för att inkludera den
bebyggelse som de senaste årtiondena vuxit fram på andra
sidan ån, och som fortsätter växa. Denna lösning är dessvärre
den enda. Låt det bara ske med känsliga fingertoppar och stor
hänsyn till befintlig miljö, så kan det bli en vacker väg för både
bilister, cyklister och gångare.
En eloge till det i övrigt väl genomtänkta och genomarbetade
Ängelholmspaketet.
Glädjande i det nu aktuella delprojektet – och en liten tröst för
alla som sörjer förlusten av Pyttebron och dess omgivning – är
att Växthustomten blir en så kallad stadsträdgård. Kanske ett
embryo till en botanisk trädgård med nya upplevelser varje
säsong, med spännande drivhus, en vegetarisk restaurang, en
växtbutik, attraktiva rastplatser med mera. En annorlunda
upplevelse än den avsiktligt ”ovårdade” natur som hela
Sandskogen och delar av åstränderna utgör, som gör
Ängelholm så unikt och är en av våra stora tillgångar.
En önskan som skulle ge projektet ett verkligt lyft är att den nya
bron blir något helt särdeles, en bro som inte liknar alla andra,
inte någon annan. Kanske en öppen tävling för kreativa
konstnärer/konstruktörer som ser möjligheter vi vanliga inte
trodde fanns.
Ni som är satta att genomföra projektet: Googla på vackra
broar, och ni förstår vilken magnetisk kraft en sådan bro kan ge
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åt sin plats. Ingen av dem skulle passa i Ängelholm, ity
arkitekten/konstnären har lagt all sin kreativitet på just den
platsens förutsättningar. Även här finns förutsättningar som
skulle kunna trigga igång en konstruktiv fantasi, men det kräver
en tävling och kräver pengar.
Då kan kommande generationer se utan förebråelser på
dagens beslutsfattare, liksom vi ser på dem som emot alla
högljudda protester genomförde Innerleden, vilken på sin tid
gav upphov till ett nytt politiskt parti, Eva Thulins Partiet för miljö
och medbestämmande, Sveriges första miljöparti.
Kommentar: Gestaltningen av den nya bron tas fram genom en arkitekttävling som
genomförs i två steg. Det första steget är en öppen tävling. Planhandlingarna har
kompletterats med mer information gällande tävlingen och en slutlig vinnare är planerad att
presenteras i december 2021.
Privatperson, 2021-01-15
Ängelholms kommuns förslag om Klippanvägens förlängning är ett riktigt
dåligt förslag som kommer att göra Ängelholm mindre attraktivt för boende
och besökare.
Jag är född och uppvuxen på Krukmakaregatan nära Pyttebron, bor numera i
Stockholm sedan många år, men besöker min familj i Ängelholm minst 2-3
gånger årligen. Pyttebron och promenaden bort mot Havsbadsvägen eller
elljusspåret vid Roddklubben är ett mycket omtyckt rekreationsområde och
utan tvekan en av anledningarna till att jag och min familj gärna besöker
Ängelholm flera gånger om året. Att föreslå att bygga bort detta gröna, lugna
stråk intill Rönne å är ytterst dumdristigt av Ängelholms kommun av flera
anledningar:
- Åpromenaden och rekreationsområdet mellan den gamla järnvägsbanken,
Pyttebron och Havsbadsvägen lyfter Ängelholm till en mysig och attraktiv
småstad. Att hårdgöra och bygga bort detta högt värderade grönområde med
en bullrig bilväg vore ett stort misstag av kommunen och kommer knappast
bidra till att locka besökare till Ängelholm.
- Vinsterna av att få till trafikleden kan knappast överstiga förlusten i att
exploatera och trafikera ett område som idag är ett genuint och oexploaterat
naturområde, och samtidigt centralt beläget.
- Flera folkomröstningar har genomförts om Pyttebron och Ängelholms
invånare har sagt NEJ till den nya trafikleden över Pyttebron. Det är ett
demokratiskt svek mot medborgarna att kommunen kör över dem.
- Förslaget går att likställa med en mera allvarlig variant av ”de små stegens
tyranni”. En exploatering av ett natur- och rekreationsområde som anses
försumbar för att ”det kommer ju fortfarande finnas gott om natur och
möjligheter för rekreation i närområdet ändå”. Man naggar ett litet stycke av
naturen, lite i taget så att det knappt märks (i det här fallet märks det dock rätt
ordentligt). I ett längre perspektiv kan detta vara förödande för både biologisk
mångfald och för Ängelholm som varumärke. Ett annat exempel är
bostadsområdet Parallelltrapetsen med ca 140 bostäder som inte ligger särskilt
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långt från det aktuella planområdet där man exploaterade ett större
skogsområde.
- I en väl fungerande grön infrastruktur har arter möjlighet att sprida sig och
använda landskapets miljöer obehindrat, på land och i vatten. Grön
infrastruktur bidrar till att stärka och bevara ekosystemen och främjar biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. På detta sätt utvecklas eller bibehålls viktiga
värden för samhället. Den gröna infrastrukturen bidrar till att nå miljömålen,
det landskapsinriktade arbetet i naturvården och den geografiska dimensionen i
plan- och miljöprocessen.
I länsstyrelsens regionala handlingsplan för grön infrastruktur står följande om
Skånes tätortsnära och urbana naturmiljöer och dess stora värden:
o Åttioåtta procent av Skånes befolkning bor i tätorter. Den tätortsnära och
bostadsnära gröna infrastrukturen blir därför mycket viktig för människors
hälsa och välbefinnande.
o Är viktig för att många barn, äldre, funktionshindrade med flera ska ha
tillgång till grönska och naturupplevelser i vardagen.
o Generar en rad ekosystemtjänster som bland annat har stor betydelse för
tätorternas klimat.
o Urbana gröna miljöer minskar bebyggelsens barriäreffekt i landskapet.
o Är viktiga livsmiljöer för arter som har trängts undan från jordbruks- och
skogslandskapet, till exempel pollinerande insekter, fjärilar, skalbaggar, fåglar,
små däggdjur och fladdermöss.
o Gamla träd som hyser stora biologiska värden, bland annat i form av
vedlevande insekter.
o Gröna miljöer och strukturer i och i anslutning till våra tätorter är viktiga
uttryck för vår park- och trädgårdshistoria och kan ha en viktig roll som
biologiskt kulturarv.
Värdena hotas framförallt av
o exploatering och bebyggelse, eftersom många biologiskt värdefulla träd tas
ner om de upplevs utgöra en risk för människor och/eller ekonomiska värden
o en ökad andel hårdgjord yta, eftersom det leder till att områden som kan ta
hand om skyfallsvatten försvinner och att lokalklimatets temperaturvariationer
blir mer extrema.
o trafik, buller och föroreningar
Genom planen väljer Ängelholms kommun alltså att fragmentera den befintliga
gröna infrastrukturen som istället skulle behöva stärkas och bevaras.
Kommunen går därmed emot den regionala handlingsplanen för grön
infrastruktur.
- I MKB och detaljplan under rubriken ”Miljömål” bedömer man att ett av de
16 miljömålen berörs av projektet, God bebyggd miljö. Här glömmer man helt
bort att ta upp att även miljömål som ”Frisk luft”, ”Begränsad klimatpåverkan”
och ”Ett rikt växt- och djurliv” berörs av projektet också. Genom att göra det
lättare att ta sig med bil till havet och stationsområdet kommer man gynna
biltrafik vilket leder till större klimatpåverkan och sämre luftkvalitet. Detta
trots att kommunen samtidigt vill gynna cykeltrafiken och säger: ”det ska vara
enkelt att välja cykeln”. Den nya trafikleden kommer att försämra
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cykelupplevelsen mellan Pyttebron och Havsbadsvägen, som idag är en mycket
trevlig och bra cykelväg.
Ett rikt växt- och djurliv påverkas negativt då ett oexploaterat naturområde
med bland annat sex olika fladdermusarter varav tre rödlistade, exploateras
med bilväg och buller. Det står dessutom uttryckligen på sid 26 i MKB att
”Planens genomförande innebär negativa konsekvenser för naturvärden”.
De skademinimerande åtgärder och kompensationsåtgärder såsom utveckling
av Växthustomten kan dessvärre inte kompensera för planens negativa
konsekvenser som helhet.
- Hembygdsparken är ett av Ängelholms mest besökta turistmål och ett
populärt tillhåll för barnfamiljer och många andra i staden. Gående längs
åpromenaden intill Hembygdsparken kommer se bilvägen över ån och höra
bullret, vilket gör att en av Ängelholms viktigaste attraktioner blir mindre
attraktiv. Den tysta och lugna känslan runt Hembygdsparken går förlorad. Från
detaljplanen sid 23: ”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja
ljudnivån, som idag är väldigt låg, märkbart inom planområdet och även för
omkringliggande naturområden.”
- I samrådsunderlaget är det inte tydligt visat att det faktiskt finns ett behov
av en förlängning av Klippanvägen över Pyttebron. I jämförelse med många
andra städer har Ängelholm verkligen inget trafikproblem att tala om. Däremot
kommer man skapa ett problem genom att flytta trafik till ett unikt och
oförstört område. Möjliga alternativ har heller inte utretts närmare.
Sammanfattningsvis menar jag att bygga en ny bilväg genom stadens gröna
lunga är en mycket dålig plan som förstör förutsättningarna för att skapa en
trivsam stadskärna och en hållbar utveckling i Ängelholm.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande behovet av detaljplanen samt
redogörelse för de alternativa lösningarna. I övrigt noteras synpunkterna.
Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15
Jag tycker inte att detaljplanen ska antas av följande
anledningar.
• Vi använder den nuvarande Pytteleden ofta för att komma till
centrum eller till butikscentret, gamla Brännborns, därför att vi
slipper biltrafiken den vägen och för att det är en mycket
avstressande miljö. Drivkraften att ta cykeln eller gå kommer att
minska betydligt utan möjlighet till bilfria vägar.
• Vi lever i en klimatkris. Ja, idag bör vi definiera det som ett
nödläge. Att då påbörja ett större infrastrukturprojekt utan att
studera dess implikationer på utsläppen av växthusgaser borde
inte vara tillåtet.
• Jag upplever inte att det idag är några större trafikproblem
med köer vid Skolgatan/Nybrogatan. På grund av klimatkrisen
borde kommunen redan ha agerat för mindre trafik i staden.
Detta genom att verkligen prioritera gång, cykel och
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kollektivtrafik på bekostnad av biltrafiken och genom
information om att vi måste ändra vårt förhållningssätt till
transporter och konsumtion. Då bör det inte vara några
kapacitetsproblem på berörda gator i framtiden heller.
• Det borde vara otänkbart att beröva Ängelholm ett område
mitt i staden med så stora natur-, miljö- och kulturvärden.
Kommentar: Synpunkter noterade.
Privatperson, 2021-01-15
Om planen för förlängning av Klippanvägen förverkligas gör
man våld på åtminstone tre av Ängelholms viktigaste och
sköraste värden: den orörda naturen, ån och
kulturhistorien.Ängelholm må har vissa problem med mycket
trafik i centrum, men vi måste väga vad vi eventuellt kan vinna
mot vad vi förlorar. Man kan vinna en viss minskning av trafiken i
centrum och lite snabbare framkomst till havet. Men Ängelholm
är en liten stad, den tid man vinner är minimal och trafikkaoset
begränsat. Vad förlorar vi? En fortfarande orörd oas av natur
där stadens innevånare kan njuta ån och dess omgivningar utan
trafikbuller och avgaser och ändå alldeles i närheten av stan. I
otaliga städer runt om i världen skapar man gröna lungor.
Varför? Dels förstås för att man förstått att växtlighet och träd är
bra för miljön, men också för att man numera vet att människor
mår bra av att vistas i naturen. Ängelholm är så attraktivt just för
att vi har denna lätta tillgången till naturen. Varför då ta bort
den? Att plantera träd längs med vägen kommer aldrig att
kunna ersätta den lugna idyll som för alltid går förlorad. Insekter
och andra djurarter dör ut i aldrig tidigare skådad takt. Att det är
människans ingrepp i naturen som ligger bakom vet vi. Är det
då vi ska bygga nya bilvägar genom idylliska naturområden?
Det är inte modernt och progressivt, tvärtom luktar det unket 6070-tal och övertro på ”modernitet” snarare än 2020-tal och
smarta, människovänliga, miljövänliga lösningar.
Flyttandet av Pyttebron är i sig skäl nog att opponera sig mot
planförslaget. Pyttebron byggdes de första åren av 1900-talet,
har stått i snart 120 år och har blivit ett kulturminne och ett
vårdmärke för staden. Som järnvägsbro vittnar den om den tidiga
industrialiseringen och en tid då det mest effektiva färdmedlet var så långsamt
att det kunde gå höns på spåren,
”pyttor”, som gav bron dess namn.
I krigshärjade länder har vi med fasa sett hur man förstör
kulturminnen – här förstör vi dem ofta själva. Kulturminnen och
natur är oersättliga resurser som snabbt och lätt kan förstöras,
men sedan aldrig ersättas. Hur många gånger har inte politiker
fattat det som då verkade ”rationella” och ”smarta” beslut som
bara några årtionden senare förbytts i ånger och insikten att
man förlorat oersättliga kulturella eller naturliga värden.
Kommunpolitikerna kan ofta sina ekonomiska och tekniska
kalkyler. Men hur många av dem har, handen på hjärtat, djupare
kunskap om stadens kulturhistoria och dess betydelse för
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lokalsamhället? Ändå ska de fatta beslut som påverkar otaliga
människors vardag och livskvalitet.
När svenskar åker på semester älskar de att åka till småstäder
i Medelhavsområdet. Orsaken? Just denna kombination av
välbevarade småstadsidyller som har bevarat sina
kulturminnen, sitt lugna tempo och sin natur. Vill vi att Ängelholm
skall bli en förvuxen småstad? Om kommunen tyr sig till
lösningar som denna så kommer den i strävandet efter att bli
mera attraktivt kasta ut barnet med badvattnet. Ån och dess
omgivningar är Ängelholms livsnerv, det har betydelse vad vi
gör med dem. Förvuxna småstäder med storstadskomplex med
effektiva kommunikationer men avsaknad av själ och historia
finns det hur många som helst av. Men städer som Ängelholm
finns det inte lika många av. Den charmiga miljön runt Pyttebron
och cykelvägen kantad av lummig grönska längs med ån kan
aldrig återskapas när den en gång förstörts.
I en tid av miljöförstöring, rotlöshet, populism och ökande
kunskapsförakt, blir vårdandet av vår närmiljö och förståelsen
för vår kulturhistoria, vår identitet, vilka vi är, allt viktigare. Jag
hoppas av hela mitt hjärta att kommunpolitikerna är medvetna
om det stora allvaret i detta när de fattar sitt avgörande beslut.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Jag väljer att förmedla en insändare jag tänkt skicka till HD.
Hej, alla Pytteledskramare!
Jag har följt debatten i pressen och ser att det är så många,
som får utrymme för att göra sin röst hörd MOT Pytteleden.
Skrivs det inte lika många insändare FÖR Pytteleden? Eller
varför denna obalans mellan vad folk egentligen tycker? (även
riktat till tidningen )
Hur tänker ni? Ska alla människor som kommer bo söder om
staden , dvs stationsområdet, Parallelltrapetsen, Havsbaden
osv tvingas att ringla runt på smågator i staden? Människor, från
staden eller från byar runt Ängelholm, hur ska de nå stranden?
Vi vill gärna slippa den trånga kullerstensbelagda Storgatan
som genomfartsled ner och genom stan.
De flesta människor klarar inte att lämna flertalet barn på
förskola och skola , handla mat till hela familjen, ta hand om och
transportera gamla föräldrar per cykel. Det är en utopi! Även
om personer som Karin Stenholm tror att alla transporter kan
utövas via cykel, så är det inget realistiskt alternativ, även om vi
naturligtvis hela tiden bör se över detta som ett alternativ.
Så till argumentet att en Pyttebro skulle förstöra grönområdet
vid denna plats. Ängelholm har HUR MYCKET
GRÖNOMRÅDEN SOM HELST! Hur många tycker att det är
helt olidligt att gå längs ån ner mot Sockerbruksbron under bron
vid gamla badhuset? Där kommer lite bilar, men de stör varken
promenaden eller folk som samlats vid bryggorna framför de
nybyggda husen framför ICA-supermarket. De njuter fullt ut av
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närheten till ån trots att en bilbro ligger ett stenkast därifrån.
Områdena är fortfarande trevliga och sköna områden. Det är
inte en fyrfilig autostrada som ska byggas, märk väl!
Bygg Pytteleden!
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson 2021-01-15
Det räcker tydligen inte med ett massivt motstånd mot denna
bilväg, en folkomröstning och ett val (2014) som helt avgjordes
av frågan, för att ledande politiker ska förstå.
• Att bygga en bilväg genom detta område ger bestående
skador på naturen som förvandlar en lummig oas till ett
signalvärde där man tydligt visar att biltrafiken viktigare än den
bör vara. Politikerna har redskapen för att hindra denna
utveckling.
• Att luta sig mot en utredning med perspektivet var vi ska göra
av bilåkandet ger ju ett felaktigt ingångsvärde. Jag yrkar på att
en utredning görs med inriktningen; hur minskar vi bilåkandet i
Ängelholm.
• Att när väl behovet av en ny bilväg är stort så är det lätt att
notera allt annat än samma motstånd mot en förlängning av
Varvsvägen, över ån och anslutning till Reningsverksvägen.
Hela Bjärehalvön hade fått en smidigare anslutning till station
och dess nya bostadsområde. Kombinerat med en reglering av
trafiken över Nybron, kommer även bilar norrifrån att välja
Varvsvägen.
• Att få bort biltrafiken på Skolgatan förbi Stadsparken kan
göras redan idag. Stäng av sträckan för bilar (eventuellt tillåt för
buss och bygg bussfälla). Led bilarna från korsningen
Skolgatan-Storgatan-Nybrogatan norrut på Storgatan. Valet var
man tar sig ut på Östergatan, via Vaktgatan eller Bruksgatan,
kan antingen bilisten själv avgöra eller så reglerar skyltar detta.
Samma färdväg i andra riktningen.
• Att tillåta bussar enligt ovan öppnar för att flytta den
busshållplats som nu ligger vid Nybron, till Skolgatan i höjd med
Stadsparken. Just nu bromsas trafiken upp i korsningen Skolgatan-StorgatanNybrogatan då många får vänta vid
vänstersväng eller blir stående vid nuvarande busshållplats.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
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Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-15
Jag anser att förslaget med Klippanvägens förlängning över Pyttebro området i
det sk. Ängelholsmpaketet är en dålig lösning.
Den är förstör inte bara ett vackert rekreationsområde utan förslaget löser inte
problemet på längre sikt.
Det krävs större vyer och en längre planering.
Vill man ha bort trafiken från centrum ska man såklart inte göra en trafikled
rakt igenom staden. Har man dom planerna på att staden ska utvidga sig så
behövs parken utmed Rönne Å runt Pyttebron, Tullakrok, Hembygdsparken,
växthustomten och ner mot båklubben vara intakt.
Som en lunga för staden och utan buller.
Förslaget om en en sk. ringled har inte på ett trovärdigt sätt analyserats.
Underlagen är gamla och analysen har skett före de utbyggnader som nu har
skett i och runt staden. Förläng Via Marina med en bro bredvid järnvägsbron
och anslut den mot reningsverksvägen. Områdena är redan ”oanvändbara” för
bebyggelse pga. bullret från järnvägen och närheten till reningsverket.
Förläng Kungsgårdsleden genom Kulltorp och under järnvägen mot Sibirien.
Vägen genom Kulltorp omgärdas av bullerväggar och bullervall.
Parkeringen utmed vägen flyttas till ny parkeringsområde utmed järnvägen.
På strandsidan om järnvägen dras trafikleden utmed järnvägen och förbi
banskolan och fram till rundellen/Råbockavägen
Områdena är redan ”oanvändbara” för bebyggelse pga. bullret från järnvägen.
Vid stationen på havssidan anläggs parkeringshus.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-15
I tider av miljömedvetenhet, hållbarhet och humanitet är det uppenbart
kontraproduktivt att förgripa sig på ett naturområde med historiska anor
genom att skövla befintlig miljö för att dra fram en ny led för biltrafik.
Vänligen respektera den vilja att bevara området som det redan finns ett
utbrett stöd för.
Kommentar: Synpunkt noterad.
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Privatperson, 2021-01-15
NEJ till trafikled på Pyttebron!
Ett stort svek av styrande politiker i Ängelholms kommun, som lovade att
Pyttebron med omkringliggande område skulle bli intakt och orört.
De som litade på er vid valen blev grundlurade och det ökar misstron och spär
på politiker och myndighets föraktet.
Återigen ett stort svek mot era väljare och invånare! Det är ett agerande enligt
gammal öststats kommunism och det hela startades av dåvarande Folkpartiet (
Liberalerna) runt slutet av 60 talet och 1970 talets början. Jag kommer ihåg det
mycket väl pga att jag har bott och är uppväxt där under 60‐talet och 70‐talet.
Nu är det borgerligas egenintresse som styr mer än folkviljan och
är det intressenter som Backa Hill / PEAB också bakomliggande??
Som vi alla vet så var en av våra valdagar ,då det varnades på radion om storm
och inte gå utomhus. Alla nej och ja förespråkare hade chansen att gå och rösta
och jag gjorde det , för jag har den möjligheten att få rösta och göra min röst
hör i demokratiskanda och med rättigheten och för mig är det en skyldighet.
De nej och ja förespråkare som inte tog den möjligheten , det är deras val ,
men vi som gjorde det visar ju resultat på bevara området intakt.
Sedan har moderaterna bestämt bakom stängda dörrar på Tylösand med god
mat och dryck . Vems pengar? Det skulle vara väldigt intressant
att veta vad som sagts bakom dessa dörrar, som fick MP( miljöpartiet som inte
är värd namnet eller lever upp till det),SD och EP , om jag inte
missminner mig varit stark motståndare till Pyttbron med område förstörs med
trafikled.
Makt och pengar får inte styra allt!
Vem och vad mer ligger bakom undrar flera med mig.
Lyssna och se till att politiska beslut pejlar folkets vilja i demokratisk anda.
Ängelholm är idag en otroligt vacker med en centralt belägen oas som
Pyttebron med omnejd ingår tillsammans med intill liggande
lånpromenader Hembyggsparken .där kan man ströva , cykla och vistats i en ett
rikt djurliv och grönska och träden i tystnad. Tror inte man
befinner sig i centrala delarna av Ängelholm! Då utan avgaser/buller och risken
att bli påkörd i alla åldrar från barn till gamla. Ett sammanhängande
rekreationsområde i kulturmiljö , som behövs så väl nu som i framtiden pga
hur lätt tillgängliga alla ska vara med vår teknik idag.
Nu även i Covid ‐19 pandemin , som med säkerhet inte är det sista om vi får
leva under.
2
Träden och grönskan behövs så väl för oss människor som djur , för vi har
rödlistade djurarter i området så som bla fladdermöss.
De behövs vid stora nederbörden och ger skugga och svalka vid torka. Har det
helt gått er förbi politiker och har ni missat helt att det har klubbats
ner att klimatets / miljön är viktigt för Jorden överlevnad och de värden som
det har kommit fram till är inte i närheten utav i Ängelholm eller Sverige?
Områdets bevarande är viktigt för oss invånare och även turismen. Det
drabbar de drabbade alla invånarna i omkringliggande området och oss andra
i centrum , dagiset , båtplatsen mfl. Avgaser, ökad buller , risken att bli påkörd
av motorfordon ingen skillnad med eldrivna lika farliga de.
Utsikterna ersätts förfulande bullerplank mm. tystnaden fågel och djurliv
ersätts av trafikbuller. Många klagar på att vi har djuren mer och mer inpå oss
i samhället de skitar ner och för oväsen.
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Vi är värsta djuren vi själv och vart ska de ta vägen om vi skövlar deras
boställen? Vi behöver bevara grönområden även vid ökade antal med invånare.
I andra städer lägger och leder ut trafiken fråncentrum på ytterleder , vilket vi
också har i Ängelholm , som i norrgående delen ytterleden med Varvsvägen,
som blir en naturligare led att bygga bron från, på en befintligväg. Låt den gå i
sträck till den befintliga asfalterade väg som används till reningsverket.
Den används idag flitigt i början av den av bilburna motionärer , som nyttjar
elljusspåret. Två centralt liggande trafikleder med några få meter mellan är
ingen genom tänkt plan och klok plan.
Varvsvägenbron är bättre val för norr inkommande invånare och turister att
använda än att köra inom centrum.
Turister kommandes från norr ställer oftast frågan och undrar varför ingen bro
finns för dem att komma över till stranden vi gör reklam för och till Klitterhus.
De ser fundersamma ut och skakar på huvuden , när det får svaret hur de är
tvungna att ta sig ditt, de vill ha möjligheten att komma över där de
befinner sig i norr.
De ser stranden och Klitterhus men... vägen dit är en omväg genom centrum.
Inga fler trafikleder genom centrum än befintliga och använd ytterleder och
bevara det gröna centrumet intakt!
Det kommer att ändra synen på er politiker och till tilliten till er !
Pyttebron och omnejd bevaras orörd och intakt till såväl gamla och till ny
kommande invånare det behövs
i nutid och i framtiden!
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-15
Många vill bo i Ängelholm nu och i framtiden.
Perfekt både för yngre och äldre människor.
Nära till kollektivtrafiken och nära till ”Vattnets Hus” och nära till
stadskärnan.
Nära naturen och grönskan och närheten till stranden och havet.
Det finns ingen anledning och reducera grönområdenas yta mer
och om det byggs något så finns det inte mycket grönområden kvar.
Här finns ett omfattande trädbestånd och en stor artrikedom som
har ekologiska värden.
Träden måste bevaras då de upptar mycket koldioxid och bidrar till
ett rikt fågelliv och är viktiga för klimatet och en hållbar miljö och
främjar till god livskvalitet och hälsa.
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Området runt PYTTEBRON är inte stort till ytan men den används
till mycket året runt….bland annat:
Pyttebron är nära och lättillgänglig till både närliggande natur och
hav.
Här rastas hundar och någon enstaka katt.
Du ser ekorrar och kaniner och hör skönsjungande fåglar bla
koltrastar och ugglor.
Bara att vistas och promenerar i, för ren avkoppling.
Som genomfart för att komma till och från bland
annat jobb/skola/stadskärnan samt skogen och stranden/havet.
fika.
Kattegattleden som är en cykelled som (är vida känd i Skåne /
Sverige / Norden / Europa och även utanför Europas gränser) går
igenom detta område främjar både föreningsliv med inspiration och
lust att motionera och röra på sig.
Här finns en stor och engagerad scoutverksamhet och här utövas
fysisk gruppträning så som yoga / qigong i omgivningarna runt
Pyttebron.
Pokemon Go och kubb är mycket populära aktiviteter i området.
Det äts medhavd picnic, det grillas och fiskas längs med ån.
Skolungdomarna från Sockerbruksskolan tar sin dagliga morgon
promenad längs med ån för att stärka kamratskapen och öka
koncentrationen inför skoldagen.
Vi har ljuvliga små blommor längs med våra stigar under våren och
underbara blomsterarrangemang lite var stans under både sommar
och höst.
Besökare som boende uppskattar verkligen närheten till RönneÅ
och naturen och skogen runt Pyttebron.
Härligt med de öppna gröna ytorna. Planterat träd och anlagt
rabatter och att det gjorts gångar och stigar.
Det är viktigt för både kropp och själ med blommor och grönska.
Det ökar livskvaliten för alla att ha tillgång till denna lilla oas mitt
ibland oss.
Tack på förhand att ni låter området runt / vid PYTTEBRON vara
en av Ängelholms största parker som den gröna sköna oas den
verkligen är.
Jag ser framemot och höra er respons på ovan.
Jag har även STORA PLANER / IDEER på lösningar för
trafiken norrifrån och söderifrån och väster ifrån !!!
ATT FÅ BO OCH LEVA I EN STAD SOM OFTAST ÄR LUGN OCH
TYST OCH HARMONISK PÅ MÅNGA SÄTT ÄR FÅ FÖRUNNAT
OCH
DET ÄR MÅNGA SOM UPPSKATTAR DET OCH TYCKER DET
ÄR LIVSKVALITET ❤
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Om Ängelholm ska vara en attraktiv stad för invånare och utsocknes, måste
det också vara lätt att åka in och ut ifrån tätorten. I synnerhet då en ansenlig
mängd människor arbetspendlar söderut varje dag. Därför
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är det bra om det finns ett intresse för infrastruktursatsningar.
Om Ängelholm ska vara en attraktiv stad för invånare och utsocknes, måste
idyllen bevaras. Det är detta som lockar turister till orten varje år. Ödelägger
man dessa gemytliga miljöer, förlorar staden sin charm.
Därför är det bra om det finns ett intresse för kulturhistoria och grönområden.
I den ständigt växande tätorten Ängelholm finns ett grundläggande dilemma
när det gäller vägnätet – alla trafikleder, samt in‐ och utfarter, finns öster om
centrum. På den västra sidan av centrum finns inget.
Att bygga Pytteleden kommer inte på något sätt att förändra denna situation.
Det vitala vägnätet och därmed tillgängligheten, kommer alltjämt att finnas på
den östra sidan. Eftersom det i Ängelholmspaketet finns en uttrycklig önskan
att minska trafiken på Landshövdingevägen, Järnvägsgatan och i synnerhet på
Skolgatan/Nybron, är själva tanken att Pytteleden ska suga åt sig så mycket
trafik som möjligt. Det är detta som är det mest fundamentala felet med
Pytteleden – den kommer inte att förbättra framkomligheten! Att försöka
tvinga trafiken till onödiga omvägar och koncentrera den till ett enda ställe –
Pyttebron – kommer garanterat till att leda till sämre framkomlighet. Därför är
hela projektet kontraproduktivt.
Dessutom ödelägger man de finaste delarna av Rönneå i centrala Ängelholm
och gör oss själva historielösa. Kan det bli sämre?
Infrastruktur är mycket dyrt att investera i. Och därför ska det byggas så att
flera generationer framåt har glädje av uppoffringen. Skulle Pytteleden bli
verklighet, lär kostnaden ligga på runt 100 miljoner kronor.
Ängelholms kommun har redan mycket begränsade medel att satsa på denna
typ av projekt. Pytteleden kommer därför, bokstavligen talat, att måla in
Ängelholm i ett hörn för lång tid framöver.
Det finns istället en ganska vitt spridd önskan om en riktig och genomtänkt
ringled (väster om centrum) som kan tjäna invånare och besökare väl i många
generationer framåt. En som gör så lite ingrepp i miljön som möjligt. Och som
inte tvingar alla att åka omvägar genom de centrala delarna, utan tvärtom, kan
göra avstånden kortare.
Planeringen av ny infrastruktur måste ha siktet ställt långt in framtiden. Hur
kommer Ängelholm att se ut om 50 år? Vilka lösningar ger mest flexibilitet och
minst störningar? Om man hela tiden bygger nya bostadsområden, utan att
ägna någon tanke på tillgänglighet, kommer Ängelholm så småningom
verkligen att ha målat in sig i ett hörn. Framtidens ängelholmare kommer
därför att vara tacksamma för tidigare generationer som var framsynta nog och
valde att investera i en riktig ringled väster om centrum.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
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Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Privatperson, 2021-01-15
Jag tycker att det är en riktigt dålig idé att Klippanvägens förlängning ska
förstöra det fina området vid Pyttebron. Fullständigt galet.
Det kan inte vara helt genomtänkt.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Har egentligen ingen fråga. Ville bara be er att inte ta bort den. Det är inte bara
människor i medelåldern som känner sig nostalgiska över bron och tycker att
den är en del av Ängelholm. Jag har bott inom Ängelholms kommun men har
inte bott i stan förens slutet av sommaren 2019.
Jag är inte en person som gillar natur överhuvudtaget, men så många gånger jag
stannat vid den bron. Den är så fin och ljuset gör det magiskt. Det är en sån
grej som får ens liv att sakta ner och man lever i nuet, för dom lamporna
från bron ner på vattnet gör att allt står still en stund.
Vatten/hav osv har en överväldigande känsla för i princip alla människor, för
det är så stort och mäktigt och ljuset från bron framkallar den känslan.
Den är inte bara fin att titta på utan också väldigt praktisk för alla. Både för
cykel, gång och vi som har hundar. Och att stå på bron och kolla ut över så
långt synen går av Ängelholm är en så skön känsla. Allt blir så tyst, lugnt och
fridfullt. Så ni tar inte bara bort en bro. Ni tar bort känslan av fridfullhet, att
känns att man har fötterna på jorden och en frihet.
Jag har bott här i 2 och ett halvt år och den bron är det finaste i Ängelholm
enligt mig, för inget ger sånna känslor som den gör. Inget får en att titta upp
och ta ett djupt andetag i allt kaos som den gör.
Nu är jag visst sen med att skicka in till er men kände att jag ville göra min del
och få detta sagt. Hoppas att ni tar rätt beslut.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya
Järnvägsgatan. Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik
från centrala delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis
minska bullret i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett visst buller
kan förväntas och koncentreras så är det i stadens mest centrala delar, för att
på så vis skona värdefulla rekreationsmiljöer.
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på
de centrala gatorna så kommer inte heller ett relativt stort bortfall i ÅDT:n
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett
grönområde och på så vis uppmana till ett ökat bilanvändande istället för att
använda kollektivtrafiken. En hållbar stad där kollektivtrafiken och viktiga
rekreationsstråk bör eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda
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miljömål. Kommunen bör fokusera på en tydlig framkomlighetsstrategi som
prioriterar färdmedel i form av gående, cykel och kollektivtrafik.
I planbeskrivningen klargörs det att en stor risk är att invånarna kommer att
välja bilen framför kollektivtrafik. En tydlig och högst trolig konsekvens är
därför att bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot de
politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse genom Pytteområdet
kommer högst sannolikt att öka andelen som tar bilen till områden utanför
stadskärnan. Den beskrivna framkomlighetsproblematiken för fordon i
centrum bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål enbart vara
positiv, eftersom det ju således innebär att invånarna bör föredra
kollektivtrafiken framför bilen. De knappa ca 100 miljoner kronorna som en
förlängning av Klippanvägen bedöms kosta skulle kunna göra bättre nytta i en
satsning och utbyggnad av kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Genom
det skulle incitamenten att välja hållbara transportvägar och färdsätt öka.
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka
gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att bevara
Pytteområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare väg – men
det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pytteområdet som värdefullt
rekreationsområde.
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor
med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till
kommunen. Ett bevarande av Pytteområdet är en förutsättning för den övriga
stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här typen
av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia.
I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 § PBL upphäva strandskydd för
ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta
området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. Det särskilda skäl som åberopas i detaljplanen är att
marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området. I planen finns ingen tydlig
redovisning av vilka andra vägdragningar som har utretts och varför de valts
bort. För att upphäva strandskydden krävs en redovisning av de andra
alternativen och en motivering till varför det allmänna intresset inte kunnat
tillgodoses inom de områdena.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring alternativa
lösningar, samt tydliggörande av de positiva effekterna för stadskärnan. Främst gällande
bullernivåer i området kring stadsparken.
I planbeskrivningen går att utläsa att genomförandet av detaljplanen medför
investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I förslag
till budget 2021-2023 avsätts 85 miljoner kronor till genomförande av projektet
samt ca 8 miljoner för bulleråtgärder. Totalt bedöms genomförandet av
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projektet således kosta kommunen 93 miljoner kronor, vilket kan jämföras
med driftbudgeten för kultur, idrott och fritid under ett helt år. I
kommunfullmäktiges mål och budget går att utläsa att kommunen ska arbeta
för långsiktig hållbarhet i all planering och arbeta för en hållbar tillväxt.
Kommunen har beslutat om övergripande mål som formuleras utifrån fyra
perspektiv. Ett av målen är medborgarfokus: ”Erbjuda öppen kommunal
demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god
folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare” Om det fanns en politisk
intention att följa detta mål hade en medborgardialog initierats i det här fallet.
Den tidigare folkomröstningen om Pyttebron hade varit en utgångspunkt.
Ett annat mål är ”Effektiva verksamheter – arbeta med långsiktig hållbarhet
och ett effektivt resursutnyttjande i all planering”. Att föreslå en ny trafikled
som uppmuntrar till ett ökat användande av bilen och som dessutom förändrar
ett viktigt grönområde kan inte sägas vara ett effektivt resursutnyttjande i den
fysiska planeringen. Pytteområdet är idag ett välanvänt grönområde som
används såväl för rekreation som motion. Naturen och miljön utmed ån är
värdefull ur natur- och kulturmiljöhänseende.
Några synpunkter på planbeskrivningen, utdrag och kommentarer
Natur och rekreation
Citat: En stor mängd träd kommer också behöva fällas, vilket ger stora
konsekvenser på både natur och stadsbild.
Kommentar: Det bör redogöras för hur många och vilka träd som kommer att
fällas, samt vilka värden de har.
Kommentar: Exakt hur många träd som behöver fällas kan tydliggöras först i
detaljprojektering. Det viktiga i detta skede är att identifiera extra bevarandevärda träd och
säkerställa deras fortlevnad, alternativt tydliggöra kompensationsåtgärder för försvunna
värden.
Citat: Genom detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik
genom området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den
oskyddade trafikantens uppmärksamhet.
Kommentar: Här bör det tydliggöras vad kommunen har för intentioner med
platsen, kommer det överhuvudtaget att vara ett rekreationsområde om
detaljplanen blir verklighet? Bullernivåerna kommer att öka markant och naturoch kulturvärden kommer att påverkas.
Kommentar: Det framgår av planhandlingarna att upplevelsen av platsen kommer att
förändras från ett rekreationsområde till ett område mer riktat åt pendling. Samtidigt är det
viktigt att detaljplanen inte utgör hinder för att ta sig till närliggande rekreationsområden,
samt att Växthustomten ges möjlighet att utvecklas.
Citat: Väster om Rönne å är upplevelsen idag ett lugnt parkområde, vilket
också kommer att förändras. Ambitionen är att området ska kunna behålla sitt
lummiga intryck även efter föreslagen ändring. En stor del av träden som står
närmast den planerade vägen kommer dock behöva fällas, vilket minskar
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grönskan i området märkbart. Återplantering av träd ska ske i enlighet med
kommunens trädplan.
Kommentar: Hur stor del av parken och hur många träd försvinner?
Citat: Naturvårdsverkets rekommenderade värden för rekreationsområden i
tätort bedöms kunna hållas inom Hembygdsparken.
Kommentar: Hur har den här bedömningen skett? Det saknas en bedömning
och beräkning av de nya bullernivåerna i rekreationsområdet.
Kommentar: Bedömningen bygger på resultaten från bullerutredningarna.
Citat: Området utanför plangränserna påverkas dock positivt av planens
genomförande. Planen bedöms medföra en minskning av trafiken i centrum,
vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter. Ett parallellt arbete pågår där en
upprustning av stadsparken ska göras. På så vis kan platsen utvecklas med
fokus på människan istället för bilar och nya mötesplatser kan skapas i staden.
Kommentar: De positiva effekterna utanför planområdet är inte relevant att
nämna i det här sammanhanget. Resonemanget blir märkligt och inte
trovärdigt. Om kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken överlag så
skulle inte en ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och unika
rekreationsområde föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den unika
miljön utmed åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som idag
leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled genom
grönstråket medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga området helt
förstörs, utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat utrymme i ett
av Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms kommun
egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum att det
värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och
bakåtsträvande att år 2020 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt
viktigt rekreationsstråk. Att ta bort ett sådant område för att skapa en trafikled
som kommer att öka bilanvändandet går inte i linje med varken kommunala
eller nationella hållbarhetsmål.
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att minska trafiken i stadskärnan. Enligt utförda
utredningar kommer detaljplanens genomförande innebära direkt konsekvenser för trafiken i
stadskärnan genom märkbart minskad trafikbelastning.
Citat: Den samlade bedömning är att området klassas som naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde, dock i det nedre spannet av skalan, på gränsen till visst
värde. Naturvärdesobjektetsutbredning är till största del lokaliserat utanför
planområdet, men den nya gatusträckningen med dess nya slänter kan komma
att påverka området negativt.
Kommentar: På vilket vis kan naturvärdena påverkas negativt?
Buller och trafik
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Citat: Bullernivåerna inom och i anslutning till planområdet bedöms också öka
markant. Genom olika åtgärder kan bullernivåerna dock minska och
målsättningen är att inga bostäder ska överskrida riktvärden inomhus.
Kommentar: Föreslagna bullerskärmar kan minska bullernivåerna inom de
privata fastigheterna, men det saknas beräkningar som redovisar de ökade
bullernivåerna i naturmiljön. Träd och vegetation innebär bara en marginell
sänkning av bullervärdena, vilket innebär att den nya vägen kommer att ge
upphov till buller i stora delar av parkområdet. Ljudmiljön är en viktig kvalitet
för upplevelsen av natur- och kulturmiljöområden. Fortsatt låga ljudmiljönivåer
i Pytteområdet är en förutsättning för att området ska uppfylla sitt syfte som
rekreationsområde. Det har inte heller utretts i vilken mån ökade bullernivåer
och partikelhalter kommer att påverka djurlivet, vilket också störs och påverkas
av ökade bullernivåer. Utifrån bilagt underlag är det svårt att få en uppfattning
om hur eller i vilken mån djurlivet kommer att påverkas gällande exempelvis
fortplantning och födosök.
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande
detta.
Citat: Planens positiva konsekvenser utgörs av en tryggare trafiksituation i
Ängelholms centrum där trafikflödet beräknas minska avsevärt. Detta ger
möjligheter att utveckla stadskärnan med nya mötesplatser och trygga och
säkra gator.
Kommentar: Att skapa en ny trafikled genom Pytteområdet, och på så vis leda
om en stor mängd biltrafik genom ett viktigt grönområde, är att flytta ett
problem från ett område till ett annat. Det löser inte på något sätt
huvudproblemet, vilket är att för många ängelholmare tar bilen istället för att
utnyttja kollektivtrafiken. Att skapa en ny trafikled gynnar ett ökat
bilanvändande, vilket kan tyckas stå i konflikt med de kommunala miljömålen.
Beträffande de beskrivna positiva effekterna utanför planområdet så är det
möjligt att skapa en god trafiksituation i centrum och trevliga stadsrum utan att
förändra ett av Ängelholms viktigaste rekreationsstråk. Främst handlar det om
att skapa och följa tydliga gestaltningsmål för de centrala gatorna och utforma
gatorna på ett sätt som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik – det ska bli mer
obekvämt att ta bilen (tvärtemot det här förslaget, som uppmanar fler till att ta
bilen).
Citat: Fig 1. Bilden redovisar de utredda alternativen för att minska trafiken i
centrum.
Kommentar: Bilden är oläslig även vid inzoomning i pdf-filen. En
alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på ett
tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför de
valts bort. I handlingen går det inte att hitta en tydlig motivering eller
beskrivning av de andra vägalternativen. En sådan beskrivning och motivering
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krävs exempelvis för att kunna motivera upphävandet av strandskyddet.
Trafikutredningen som legat till grund för valet av sträckningen borde vara en
bilaga till samrådshandlingarna och funnits tillgänglig på hemsidan.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Citat: Kommunen har därför för avsikt att undersöka möjligheten att erbjuda
fasadnära åtgärder för att kunna följa riktvärdena för ljudnivåer inomhus.
Sådana åtgärder regleras dock inte av detaljplanen och kan i så fall endast göras
efter överenskommelse med fastighetsägaren.
Kommentar: Sådana fasadnära bulleråtgärder förbättrar inte bullerriktvärdena
för utemiljön, varken i fastighetsägarnas trädgårdar eller i natur- och parkmiljön
- vilket redovisas i bullerutredningen. För att minska bullernivåerna i de privata
trädgårdarna föreslås bullerskärmar, dessa bör redovisas i sektion.
Citat: Vid en sammanvägning mellan den bullerökning som sker inom
detaljplaneområdet och den sänkning av bullernivåer som kan väntas inom
stadens centrala gator bedöms detaljplanen sammanfattningsvis medföra
måttligt negativa konsekvenser avseende buller.
Kommentar: I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De
befintliga vägarna har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär
att det inte går att se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En
beskrivning av ljudmiljön längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör
således beskrivas även för natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de
enskilda fastigheterna.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med utredningar av bullerförändringen i
angränsade gatunät, med fokus på stadskärnan.
Citat: En stor del av detaljplanens syfte är att förbättra kopplingen mellan
centrum och Ängelholms station även för gång- och cykeltrafikanter.
Kommentar: Det tycks snarare handla om att skapa en genare väg för
biltrafiken, på grönområdets bekostnad. Hur påverkas barn och ungdomar som
rör sig i rekreationsområdet idag? En barnkonsekvensanalys bör genomföras.
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige.
Barnkonsekvensanalyser (BKA) används inom samhällsplanering för att
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kartlägga barns och ungas rörelser, behov och uppfattningar om närområdet.
Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns
med i beslutsfattandet inom en verksamhet. Pytteområdet är ett område som
används av många barn och ungdomar idag, vilket innebär att det finns ett
behov av att upprätta en barnkonsekvensanalys.
Citat: Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån, som idag är
väldigt låg, märkbart inom planområdet och även för omkringliggande
naturområden. Bullerproblematiken som den nya vägen ger upphov till kan i
vissa fall avhjälpas med ett bullerplank. Detta gäller framförallt för fastigheter
som angränsar till planområdet i planens västra delar. Bullerplanken har
begränsad effekt vid korsningar med andra vägar och vid högre flerfamiljshus.
Kommentar: Bullret i naturområdet kommer inte att kunna avhjälpas med
föreslagna bullerskydd. Det bör framgå tydligt och redovisas vilka bullervärden
det kommer bli i naturområdet.
Citat: Den känsla och möjlighet av rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till
en kort återhämtning, kommer att bytas ut mot en trafikerad miljö som kräver
den oskyddade trafikantens uppmärksamhet, och som dessutom är
bullerpåverkad av fordonstrafik.
Kommentar: Det saknas en redovisning av bullernivåer i rekreationsområdet.
Det bör redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir
kvar, de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks
inte vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö.
Kommentar: Detaljplanens påverkan på rekreation finns redovisat i
Miljökonsekvensbeskrivningen.
Kulturmiljö
Citat: Planområdet kommer att inkräkta på fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av
kommunen (se fig. 8).
Kommentar: Hur stort blir intrånget på fastigheten? Om intentionen verkligen
är att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden på fastigheten Kråkan 1
så bör byggnaden förses med rivningsförbud samt skydds- och
varsamhetsbestämmelser i plankartan.
Kommentar: Huset på fastigheten Kråkan 1 ligger utanför planområdet och kan inte förses
med rivningsförbud. Intrånget innebär att en liten del av den befintliga trädgården försvinner
till förmån för gatan.
Gatans utformning
Synpunkter ang. redovisade sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett
avstånd på 1,6 meter från körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det
framgår inte om det är mätt till trädets stammitt, vilket brukar vara det
vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6 meter är för litet och under
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rekommendationerna, det krävs ett större avstånd för att inte skada
rotsystemet.
Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är god, men föreslaget avstånd
som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte resultera i att trädet
överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning och tillkommande
slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än vad som hittills
uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att bevarandevärde träd
ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till vägens kant för att
säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade avståndet i
ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan anta att
träden behöver tas bort vid planens genomförande. Se Sveriges
lantbruksuniversitets rapport ” Standard för skyddande av träd vid byggnation
2.0” för rekommendationer gällande skyddsavstånd till träd:
https://pub.epsilon.slu.se/15341/2/Ostberg_J_et_al_20180206.pdf”
I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör att gatan kan bli
bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen.
Några tips
- Involvera gärna Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen.
- Skicka in flera olika yttranden.
- Samla namnunderskrifter.
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det är möjligt att bevara träd samtidigt som
gatan ligger närmare än 10 meter, så länge schaktning sker med rätt metodval.
Eftersom att slänter ingår i vägområdet måste dessa vara planlagda som GATA.
Privatperson, 2021-01-15
Vill bara uttrycka mitt stöd för den nya dragningen av Klippanvägen. Jag kör
bil dagligen i mitt arbete i Ängelholm och har sett hur trafiken tätnat allt mer i
centrum. Med all ny bebyggelse kommer det snart bli ohållbart om inget görs.
Det är ett bra beslut som jag tror har brett stöd bland ängelholmarna.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Låt denna vackra bro få vara kvar. Låt grönskan, ”Ängelholms lunga” vara
kvar. Grönområde, strövområde vara kvar. Ni som dördärvar detta vet inte vad
ni gör. Jag går över denna bra varje dag!! ”Länge lever bron!”
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
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Ängelholm är en relativt liten stad som växer och behöver givetvis adekvata
trafiklösningar. För att tillgodose nuvarande kommuninvånares behov och för
att attrahera nya kommuninvånare behöver Ängelholm vara en attraktiv
kommun. När min familj för ett par år sedan valde att flytta till Ängelholm var
närheten till hav och den stora delen skogs-och grönområden i de centrala
delarna av tätorten en högst bidragande orsak. Ängelholm är i det närmsta
unikt, framför allt i jämförelse med andra kustnära kommuner på Sveriges
västsida, med de centrumnära skogsområdena såsom Nybroskogen,
Hembygdsparken och Kronoskogen. Att genom ett irreversibelt beslut bygga
en ny central trafikled genom dessa värdefulla områden vore förödande.
Genom en obsolet lösning, att dra en ny trafikled i centrala tätorten, istället för
att leda trafiken utanför kommer naturmiljöerna, enligt utredningarna i ärendet,
att skadas. De kraftigt ökade bullernivåerna kommer att ge negativa
konsekvenser för de högt uppskattade centrala naturområdena. Detta kan inte
återställas när väl det är byggt.
Om den nya trafikleden ska byggas enligt plan: gräv ner hela vägen under mark
på den del som börjar efter nuvarande Pyttebron vid Garvaregatan och att
biltunneln ansluter till bilväg på Havsbadsvägen. Gång- och cykelväg kan då
anläggas ovanpå vägtunneln på samma sträckning. Detta för att kunna behålla
nuvarande naturstråk med den, enligt utredningarna värdefulla floran och
faunan, och som är en mycket viktig rekreativ miljö för oss kommuninvånare.
Om den nya trafikleden ska byggas enligt plan: kommunens exploatering tar
hänsyn till när jordbruksmark tas i anspråk vid exploatering och att
kompensation för detta ska ske. På samma sätt bör man kompensera för varje
kvadratmeter av värdefull rekreativ naturmiljö som man enligt planen vill
använda för en central trafikled.
Om man önskar fortsätta vara en attraktiv och växande kommun bör man
istället skapa kommunala naturreservat av HembygdsparkenThorslundsskogen-Nybroskogen och av Kronoskogen, för att undvika
exploatering av dessa områden och för att stärka Ängelholms kommuns
attraktivitet
Kommentar: Att anlägga gatan i en vägtunnel bedöms vara en för avancerad och kostsam
lösning.
Privatperson, 2021-01-15
Hoppas verkligen Klippanvägens/Pytteledens förlängning blir av, så snart som
möjligt. Att cykla genom Stadsparken-skolgatan, kan vara med livet som insats.
Alla barn som ska till skolan – alla vi som bor österut- Ängevången, Nya
kungsgården m.m. har denna farliga passage för att cykla till centrum och
havet.
Minskad biltrafik skulle också rädda stadsparken, denna fina oas.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Boende BRF Gustenborg 2021-01-15
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Det mest fundamentala felet med Pytteleden är att den inte kommer förbättra
framkomligheten. Eftersom de andra tre gatorna samtidigt ska strypas, blir
själv syftet att leda över trafiken till Storgatan/Daniellundsgatan. Att tvinga
trafiken till onödiga omvägas och koncentrera den till ett ställe, kommer
garanterat leda till sämre framkomlighet. Därför är hela projektet
kontraproduktivt. Dessutom ödelägger man de finaste delarna av Rönneå i
centrala Ängelholm och gör oss själva historielösa. Kan det bli sämre?
Infrastruktur är mycket dyrt att investera i. Och därför ska det byggas så att
flera generationer framår har glädje av uppoffringen. Skulle Pytteleden bli
verklighet, lär detta gå lös på 100 miljoner eller så. Ängelholms kommun har
redan mycket begränsade medel att satsa på denna typ av projekt. Pytteleden
kommer därför att måla in Ängelholm i ett hörn för lång tid framöver.
Vår önskan är en riktig och genomtänkt ringled som kan tjäna invånare och
besökare väl i många generationer framåt. En som gör så lite ingrepp i miljön
som möjligt. Och som inte tvingar alla att omvägar genom de centrala delarna.
Stade kommer framför allt att växa i norr (Bjärestrand) och i söder (Fridhem
med mera). På vilket sätt hjälper Pytteleden till att lösa deras transportbehov?
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Boende BRF Gustenborg 2021-01-15
Jag vill fästa uppmärksamhet på att vår förenings läge bli utsatt för buller,
luftföroreningar och vibrationer, då vi (…) byggs kommer att bli som en liten ö
omgiven av gator med tät biltrafik på alla sidor, dvs storgatan, Bruksgatan,
Östergatan och Klippanvägens förlängning. Inget annat hus i tätorten blir så
utsatt, vad jag kan se. Dessutom är jag med fler medlemmar i föreningen starkt
beroende av just närheten till grönområdet för rekreation utan att behöva bil
till angränsade områden längre bort som utpekas som alternativ.
Kommentar: Detaljplanens genomförande ska inte utgöra hinder för att kunna ta sig till
angränsande grönområden, så som Hembygsparken och Nybroskogen.
Fastighetsägare till Kulltorp 1, 2021-01-15
För min del är detta ett ypperligt exempel på hur odemokratisk kommunen är.
Man frågar sig många saker oftast kommer svaren efter ett tag. Tex nu är det
självklart för mig varför det inbjöds till diskussion/samråd inför 2035 iställer
för framtids förklaringen som låg dold på hemsidan. Det tog flera samtal till
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kommunen innan jag kunde få besked var jag hitta den. Efter samrådet har den
varit enkelt att hitta.
Det hade varit ärliga att diskutera framtidsförklaringen på samrådet och vågat
ta reda på vad människor tyckte eftersom den ny klappas igenom på löpande
band i den odemokratiska processen. Alla skriverier om Pytteleden hit och dit
visar på att det engagerar människor så har det varit sedan folkomröstningen.
Det påvisar som sagt att den demokratiska processen är OUT OF ORDER.
Mitt förslag är att göra om göra rätt. Ting Tar Tid Diskussioner bör föras i det
demokratiska forumet Kommunfällmäktige på ett ärligt sakligt sätt. Som det är
nu undrar jag ständigt som medborgare var beslut tas eftersom
kommunfullmäktige mer framstår som informationsforum.
Gå tillbaka till den fantastiska trafikredogörelsen som Beredningsgruppen
föredrog för att antal år sedan. Den innehöll massor av bra förslag.
En miljökonsekvensanalys som är saklig och ärlig inte för att hitta kryphålen.
Men tyvärr utmynnade alla fantastiska möjligheter i Förlängning av
Klippanvägen enda möjliga lösning som nu drivs igenom till varje pris.
Det ska vara en fin rak väg till Havsbaden.
Att fortsätta bygga en nu väg är bara att öka trafiken.
Demokratin i Ängelholm behöver förändras/Utvecklas. Politiker behöver
kanske utbildning i sitt svåra uppdrag. Kommunen är en helhet för att serva
medborgarna behöver politiker föra dialog med varandra på ett sakligt ärligt
sätt kliva ur de trånga ideologiska boxarna då blir det lättare att få de flesta
medborgare nöjda och acceptera beslut som tas. Då behöver kanske
detaljplaner inte ständigt ädnras för att det till kommer saker --- om det hade
fått tagit tid från början.
Kommentar: Synpunkt noterad.
Privatperson, 2021-01-15
Jag tycker det är ett våldsamt övergrepp på området i fråga.
Jag har verkligen tagit mig tid, att läsa igenom underlaget kommunen
presenterat i sin SAMRÅDESHANDLING.
Från A- Ö, inte bara en gång, utan fallit tillbaka till de olika avsnitten efter
hand som de hanvisas till olika delar ur underlaget.
Ju mer jag läser, ju mindre förstår jag, att man över huvudtaget ens funderar
över ett så betydande övergrepp i det berörda området.
Delområden för stadsbilden, enligt Miljökonsekvens beskrivning:
Område 1. Konekvensen på stadsbilden bedöms sammantagen vara liten.
Område 2. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för
stadsbilden.
Område 3. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för
stadsbilden.
Område 4. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för
stadsbilden.
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Område 5. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för
stadsbilden.
Område 7. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för
stadsbilden.
Område 8. Planförslaget bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för
stadsbilden
Summerat: Effekten och konsekvensen på stadsbilden för planområdet i sin
helhet bedöms Medföra stora negativa konsekvenser.
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser för aspekten
stadsbilden eftersom området kan förbli ett lugnt naturområde utan biltrafik
och möjligheten finns att utveckla detta till ett ännu mer värdefullt gång och
cykelstråk samt grönstråk i staden.
Varför avbryter man inte projektet redan här?
En 5-vägs rondell, som Ni vill anlägga i stans finaste blomster park, är
fullständigt vansinnigt. Jag har bott i Höganäs i drygt 30 år, där det finns en
sådan rondell. Det händer dagligen, att det blir tvärstopp från alla håll
samtidigt, när någon fotgängare ska gå över. Genom åren har här varit många
svåra olyckor. Än värre kommer flödet att bli i Er nya "cirkus" rondell.
Backe ner och backe upp och som kronan på verket bilister från
Danielslundsgatan som ska väster på Pytteleden, 180 graders högersväng och
dessutom ska bilisterna hålla koll på ytterligare 4 vägar. Det är ingen lätt
manöver.
Jag la in en liten blänkare på Facebook: Vad Händer I Ängelholm den 14/1-21
med rubriken: "LÅT MIG FÅ LEVA"
Efter 4 timmar hade den fått över 500 gilla markeringar, 65 kommentarer och
25 delningar
(och det rullar på). Nästan bara positiva kommentarer att det värnas för
Nollalternativet.
Här återspeglas klart och tydligt vad Ängelholmarna vill idag. Vi blickar framåt
och vill bevara något fint som vi älskar i vår stad.
Hela projekter är ett stort frågetecken för mig. I tidigare utredningar framgår
att det finns stor kapacitet kvar på befintliga vägar.
At turisterna ska hitta till Havsbaden för att bada, är ett dåligt argument. Redan
nu är det fullständigt kaos där ute med parkerade bilar, <le dagar på året då det
råder perfekt badväder. Ja tydligen hittar de dit ändå.
Jag tänker även på det stora sveket, vissa partier har gjort mot sina väljare kort
efter valet 2018. Det känns inte ok.
Så har vi då hela resultatet från WSP:s utredning.
Den är beställd utav kommunen, säkert för en väldans massa pengar. Som
beställare har man ju möjlighet att få saker vinklat i önskad riktning.
Jag tänker så här:
- Vi styrande i kommunen, är tacksamma om den skrivs i en lindrig
formulering.
Jag tror alltså att verkligheten blir betydligt sämre än vad WSP:s rapport
antyder
Kommentar: Planens negativa konsekvenser för planområdet ska vägas mot de positiva
effekterna för trafiksäkerhet och miljön i och runt stadskärnan.
I övrigt noteras synpunkterna.
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Privatperson, 2021-01-15
Som boende i Ängelholms tätort och väl förtrogen med den trafiksituation
som är idag och vad som kan väntas i framtiden vill jag yttra mig över förslaget
att förlänga Klippanvägen.
Jag anser att förslaget inte är hållbart ur miljösynpunkt.
Det talas om att denna sträckning ska leda trafiken från Ängelholms centrala
delar. Som jag ser det gör man istället tvärt om, man inriktar sig på att leda
ännu mer trafik genom centrala Ängelhom1 bara med en viss förskjutning
norrut. Dessutom går förslaget genom grönområde och förstör en av
Ängelholmarnas mest älskade platser kring Pyttebron.
Ett klart bättre alternativ är att göra tillfarten till Havsbadenområdet via en bro
vid Varvsvägen. Detta ger en mycket snabbare väg ut från Havsbaden till
trafikled och motorväg. För dem som kommer från motorvägen för att besöka
Havsbaden är det också enkelt att ta av i rondellen vid ICA MAX! och köra
ringled utanför tättbebyggt område .istället för att som i förslaget ledas rakt in
genom bebyggelse in i centrum.
Jag önskar att Ängelholm ska ha kvar sitt fina renomme som en grön stad och
då bör Klippanvägen inte förlängas enligt förslaget.
Att Ängelholm sedan dessutom haft en folkomröstning som visar att detta inte
är vad boende i Ängelholm vill, gör inte förslaget bättre.
Motivet att inte lyssna på befolkningen är att det inte var fler som deltog i
omröstningen. Då har man helt plötsligt glömt att det i stort sett var
utegångsförbud på grund av stonn den aktuella dagen och att alla uppmanades
att hålla sig inne ....
Om politiker och planerare i Ängelholm trots allt väljer att åsidosätta både
miljötänk och invånares uttryckta vilja, borde man kunna awika några meter
från förslaget så att Pyttebron räddas. Fortfarande inte den bästa av lösningar,
men i alla fall en kompromiss.
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder,
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100
miljoner kronor.
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 20112020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Sent inkomna yttranden som inte besvaras:


Fastighetsägare till Ludvigaskog 9, 2021-01-18



Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18



Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18
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STÄLLNINGSTAGANDE

Planhandlingarna kompletteras vad gäller:
Plankarta:
 Planområdesgränsen har förändrats som följd av uppdaterad förprojektering
 Bestämmelse om brons höjd har justerats
 Bullerbestämmelser kring fastigheten Tallen 8 har införts
Planbeskrivning:
 Alternativa lösningar
 Riksintressen
 Nya brons utformning
 Geoteknik
 Naturvård
 Fladdermöss
 Förprojektering
 Buller
 Fastighetskonsekvenser
 Illustrationer
NAMNLISTA

Följande sakägare har under samrådet inkommit med synpunkter som ej
tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Kråkan 4
 Fastighetsägare till Tallen 5
 Fastighetsägare till Tallen 7
 Fastighetsägare till Alen 3
 Fastighetsägare till Asken 6
 Fastighetsägare till Kastanjen 4
 Fastighetsägare till Asken 5
 Fastighetsägare till Sparven 2
 Fastighetsägare till Aspen 1
 Fastighetsägare till Asken 7
 Fastighetsägare till Domherren 1
 Fastighetsägare till Kastanjen 3
 Fastighetsägare till Domherren 11
 Fastighetsägare till Domherren 12
 Fastighetsägare till Tallen 6
 Fastighetsägare till Alen 2
 Fastighetsägare till Sparven 5
 Fastighetsägare till Kråkan 3
 Fastighetsägare till Palletten 2
 BRF Blåhaken
 BRF Gustenborg
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet
 Naturskyddsföreningen Ängelholm
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson
SAMHÄLLE/PLANENHETEN
Ängelholm den 8 oktober 2021.

Linda Svederberg
Planchef

Edvin Hansson
Planarkitekt

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

