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SAMMANFATTNING 

Ängelholms kommun håller på att ta fram en detaljplan, genom vilken det blir 

möjligt att uppföra en högre byggnad för hotell-, sjukhusvård-, kontor- och 

konferensändamål. Byggnaden planeras att få en högdel, vars lägsta 

byggnadshöjd över angivet nollplan får vara +75 m. Den lägre delen av 

byggnaden föreslås vara 11,5 och 17,5 meter över nollplanet. Marken får 

anordnas för underjordisk parkering. Slänten ner mot ån fortsätter att 

planläggas som PARK. Se vidare bilaga 2 för plankarta. 

 

Plankarta 2020-03-31. Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap omfattar GATA 
(ljusgrå yta), PARK (ljusgrön yta) och NATUR (ljusgrön yta). Kvartersmark omfattar, C1 och C2= 
centrum, O=tillfällig vistelse (orange yta), O2=konferenslokaler samt D1=sjukhusvård. För mer 
information gällande egenskapsbestämmelser för kvartersmark och administrativa 
bestämmelser se bilaga 2. 

 

Ängelholms kommun har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planen kan 

medföra betydande miljöpåverkan, och att en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) ska tas fram.  

Stads- och landskapsbild 

Som helhet betraktat har orten Ängelholm en stadsbild av småstadskaraktär 

med lägre hus och övervägande småskaliga gaturum. På den södra sidan 

om Rönne å, i direkt anslutning till planområdet, är skalan dock större med 

sjukhusets byggnader och högre flerfamiljshus i närheten av planområdet.  
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Planförslaget medger att en smal och mycket hög byggnadskropp uppförs på 

sjukhusområdet i närheten av Rönne å. Den kommer att stå i stor kontrast till 

omgivningen. Detta är också ett av syftena med planförslaget, att skapa ett 

nytt landmärke i Ängelholm.  

Bebyggelsen med dess egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan 

medföra att träd inom främst kvartersmarken kan behöva fällas, vilket för 

flertalet träd skall föregås av marklov för trädfällning.  

Detaljplanens konsekvenser för stads- och landskapsbilden kommer att bli 

stora, från vissa platser i staden. Om förändringarna upplevs som positiva 

eller negativa beror på hur åtgärderna genomförs. Upplevelsen av 

förändringen är också i viss mån subjektiv och beroende på hur betraktaren 

anser att Ängelholm ska utvecklas - om Ängelholms befintliga småskaliga 

karaktär bör förstärkas eller om man önskar ett nytt högt landmärke som 

signalerar Ängelholms nya karaktär.  

Kulturmiljö 

Planområdet och dess närmaste omgivning har varit en betydelsefull plats 

genom tiderna. Området ligger invid stadens gamla infart, där Carl XV:s bro 

finns i det gamla broläget. Sedan länge har man värnat om Åpromenaden 

och grönskan runt denna samt tillgängligheten till ån. Inom sjukhusområdet 

finns den kulturhistoriskt värdefulla portvaktsbyggnaden från 1937 bevarad, 

liksom rester av en före detta lasarettspark i sluttningen ner mot 

åpromenaden.  

Planförslaget innebär precis som i den gällande detaljplanen risk för att 

portvaktsbyggnaden rivs. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta stora 

negativa konsekvenser för kulturmiljövärden inom planområdet och de 

regionala kulturmiljövärdena knutna till platsen, med Ängelholms lasarett 

som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet. Planen 

bedöms även medföra negativa konsekvenser då årummets gröna karaktär 

förändras, genom att en del av den före detta lasarettsparken i slänten 

bebyggs. 

Den nya byggnaden kommer att bli ett dominerande nutida tillägg i 

Ängelholm, både när det gäller skala och utformning. Delar av Ängelholms 

stadsbild påverkas visuellt av planförslaget. I stora delar av stadskärnan 

kommer byggnaden inte att vara synlig men i några gaturum kommer den att 

vara påtaglig. Bedömningen är att planförslaget får obetydliga till stora 

negativa konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden Ängelholms 

stadsbild representerar. De negativa konsekvenserna kan delvis mildras 

genom anpassning av utformningen av den nya byggnadens högdel. 

För att bibehålla och utveckla kulturmiljövärden inom planområdet föreslås 

att portvaktsbyggnaden bevaras och skyddas i plan. Liksom i gällande plan 

behövs det marklov för trädfällning.   

Rekreation och natur 

Rönne å ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. På 

ån förekommer båttrafik, kanot och paddling och utmed ån finns en 

åpromenad. Genom planen kommer allmänheten även fortsättningsvis ha 
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tillträde till området. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av 

detaljplanen.  

På en lokal skala bedöms tillgängligheten öka liksom nyttjandegraden av 

rekreationsytorna då fler människor kan komma att röra sig inom 

planområdet. Kvaliteten på rekreationsmiljön bedöms försämras i och med 

att en hög byggnad blir synlig i årummet. Totalt sett bedöms planförslaget 

därmed ge både små positiva och måttligt negativa konsekvenser för 

rekreationen i området. 

Rönne å ingår i ett riksintresse för naturvård (Rönne ås dalgång, Ageröds 

mosse) och i ån finns lax och havsöring som vandrar upp längs vattendraget 

för att leka. Riksintresset bedöms inte påverkas av detaljplanen. 

Planförslagets maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av 

planområdet träd kan behöva tas ner, vilket leder till en viss förändring av 

förutsättningarna för den biologiska mångfalden. I gällande plan behövs det 

marklov för trädfällning, vilket också gäller för de flesta träd i den nya planen.  

Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten negativ påverkan. 

Strandskyddet medför ett skydd för allmänhetens tillträde till vattenområdet 

och för det växt- och djurliv som finns där. Idag är strandskyddet inom 

planområdet upphävt genom befintliga detaljplaner. Strandskyddet 

återinträder för PARK och NATUR vilket är positivt för att trygga rekreations- 

och naturmiljön. Strandskyddet upphävs för övriga delar av detaljplanen.  

Vatten 

Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till risken till stigande havs- 

och vattennivåer och för översvämning. Det planerade Hälsohotellet bedöms 

inte påverka vattenkvaliteten i Rönne å.  

Mark och geoteknik 

Höga byggnadsdelar ska grundläggas på pålar. Erosionsrisken bedöms som 

låg. Utifrån de utförda beräkningarna samt på den utförda 

känslighetsanalysen bedöms stabilitetsförhållandena vara erforderliga inom 

det aktuella området när byggnad som planen medger har uppförts. 

Konsekvensen bedöms som positiv då risken för skred minskar jämfört med 

dagens situation. 

Människors hälsa 

Planförslaget medför positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten 

eftersom Hälsohotellet ger möjlighet att avlasta andra delar av 

verksamheten. Trafiken på Södra vägen och Landshövdingevägen beräknas 

öka med anledning av planen, men ökningen är liten och gatorna kommer att 

klara av den framtida trafiken. Bullernivåerna för majoriteten av bostäderna 

längs Landshövdingevägen och Södra vägen överskrider gränsvärdet för 

buller från väg redan idag och kommer att göra det även år 2040. 

Planförslaget påverkar nivåerna endast marginellt. Fasad och fönster på 

planerad ny byggnad får dimensioneras för att uppnå vald ljudklass för huset.  

Vindförhållanden, beskuggning 

Offentliga ytor kräver generellt mycket skydd mot vinden. Vid planering av ny 

bebyggelse bör därför hänsyn tas till hur dessa kan påverka 

vindförhållandena på befintliga och planerade ytor. 
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En fritt stående hög byggnad kan förändra vindförhållandena på platsen. 

Störst påverkan sker inom en radie som motsvarar höjden på höghuset. I 

närområdet finns andra byggnader och vegetation som kan mildra 

effekterna. En för planen unik vindkomfortstudie har genomförts (SMHI, 

2018). Hälsohotellets står på 80 meters höjd ensamt i väst- och ostvinden 

och detta kommer innebära en påverkan på vindklimatet på gatunivå. Detta 

påverkar bland annat möjligheterna för långvarigt uppehåll längs 

Åpromenaden (4) under vinterhalvåret eftersom medelvindhastigheten är 

högre då. Konsekvenserna under sommaren är mindre då 

medelvindhastigheten är lägre. Därmed bedöms byggnaden medföra 

måttliga negativa konsekvenser för vindförhållanden på platsen.  

Under delar av året kommer skuggan av en hög byggnad under kortare tider 

påverka bostäder i nordväst, norr och nordöst vilket bedöms medföra 

måttliga negativa konsekvenser för skuggförhållanden i området. 

Nollalternativet 

De positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten som ett hälsohotell 

skulle medföra uteblir i nollalternativet. 

Bedömningen är att stads- och landskapsbilden kan komma att förändras på 

det lokala planet i nollalternativet, dvs om de befintliga detaljplanerna behålls 

och utnyttjas maximalt. Nollalternativet bedöms ge måttliga negativa 

konsekvenser för stads- och landskapsbilden på grund av att bebyggelse i 

sex våningar hamnar nära årummet och på så sätt blir väldigt synligt 

norrifrån, från Storgatan samt från årummet. 

När det gäller kulturmiljön och nollalternativets konsekvenser finns en 

ovisshet angående portvaktsbyggnadens framtid. I gällande plan har 

byggnaden inget skydd och något sådant ges inte heller i planförslaget. I 

övrigt sker ingen kulturhistorisk påverkan på stadskärnan. 

Byggnader, upp till sexvåningar, kan tillföras inom kvartersmarken i de 

befintliga detaljplanerna. Detta skulle endast påverka årummet till liten del då 

träden i området delvis skymmer byggnader inom sjukhusområdet. Samlat 

bedöms de rekreativa värdena påverkas mindre i ett nollalternativ jämfört 

mot planförslaget. Konsekvensen för naturvärden i nollalternativet blir större 

än i planförslaget eftersom fler träd inom kvartersmarken riskerar att 

avverkas vid fullt nyttjad byggrätt. Konsekvensen för mark bedöms som 

positiv då även nollalternativets planförslag kan leda till minskad risk för 

skred. Bullersituationen bedöms likvärdig för nollalternativet som för 

planförslaget. Vindkomforten bedöms bättre i nollalternativet än i 

planförslaget. 

Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms konsekvenser på kulturmiljövärdena tillsammans med 

stads- och landskapsbilden leda till att planförslaget medför betydande 

miljöpåverkan. Åtgärder för att mildra konsekvenserna bör vidtas, så som 

utformning av byggnad, ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt samt till 

viss del anpassning av detaljplanens bestämmelser. Dock bedöms 

planalternativet fortfarande innebära betydande miljöpåverkan.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

En ny detaljplan håller på att upprättas i Ängelholm, vars syfte är att pröva 

möjligheten att uppföra en högre byggnad för hotell-, kontor- och 

konferensändamål inom ett befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska 

fungera som ett hotell och även vara en del av vården i Ängelholm, där 

patienter och anhöriga kan bo under sin vistelse inom sjukhusområdet. 

Under marknivå möjliggörs för ett garage. Årummet, som inkluderar 

åpromenaden och Rönne å, ska även fortsättningsvis vara tillgänglig för 

allmänheten.  

Det aktuella planområdet begränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, 

befintligt sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst, se Figur 1. 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Ängelholm 3:139 och Ängelholm 

3:122 i Ängelholms kommun, se Figur 2. 

Ängelholms kommun har upprättat en behovsbedömning (daterad 2016-08-

17). Genom denna har, i samråd med Länsstyrelsen, beslut tagits att 

detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan och därför skall en 

miljöbedömning utföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

 

Figur 1. Kartan visar i vilket område i Ängelholm som detaljplanen ligger. Dess närmare 
avgränsning visas i Figur 2.  
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Figur 2. Kartan visar aktuellt planområde vilket omfattar delar av fastigheterna Ängelholm 3:139 
och Ängelholm 3:122 i Ängelholm, Ängelholms kommun.  

2 AVGRÄNSNING AV MKB 

Planområdet avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt 

sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst.  

De ämnesområden som i behovsbedömningen bedömts kunna medföra en 

stor miljöpåverkan är luft och klimat, stads- och landskapsbild, kulturmiljö, 

geoteknik och översvämning. Fokus i MKB-processen kommer därför att 

vara på dessa områden. Luft- och klimatsituationen liksom beskuggning 

beskrivs i denna rapport under rubriken ”Vindar och beskuggning”. Klimat 

beskrivs även i form av risk för översvämning under rubriken ”Vatten”. Då 

strandskyddsfrågan aktualiseras vid ny detaljplan har även natur och 

rekreation konsekvensbedömts.  

I samrådsskedet har en fråga om vibrationer från järnvägen kan påverka 

området. Frågan belyses i planbeskrivningen men föranleder inga problem 

och avgränsas därför bort i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Vid bedömning av planens konsekvenser har en fyragradig skala använts, 

där konsekvenserna bedöms vara stora, måttliga, små, eller ringa/inga. 

Bedömningskriterierna utgår från generella vedertagna miljöprinciper som vid 

behov är platsanpassade och beskrivs närmare under respektive 

ämnesområde i kapitel 6. Vid beskrivning av framtida trafikflöden och 

bullernivåer är beräkningarna gjorda för år 2040. 
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3 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 ÖVERSIKTSPLAN 

Ängelholms kommun antog den 29 augusti 2017 en ny översiktsplan (ÖP), 

vilken benämns Översiktsplan 2035. Översiktsplanen visar inriktningen på 

den långsiktiga utvecklingen av kommunen och ger vägledning om beslut 

kring hur mark- och vattenområden ska användas och hur den redan byggda 

miljön ska utvecklas.  

Ängelholms kommun har i sin mark- och vattenanvändningskarta för ÖP 

2035 markerat att den pågående markanvändningen för det nu aktuella 

planområdet är ”Bostäder”. Rönne å är i denna karta markerad som ett 

”grönt stråk”, vilket innebär att det är ett sammanhängande stråk som har 

stor betydelse för såväl djur- och växtlivet som för människan. Kommunen 

har även låtit upprätta en interaktiv karta av översiktsplanen, vilken istället 

anger hela sjukhusområdet som befintlig bebyggelse. I ÖP anges även att 

sjukhusområdet kan erbjuda en stor potential för kommande etablering av 

kunskapsintensiva företag.  

I översiktsplanen redovisas ett antal ställningstaganden där aktuell detaljplan 

bland annat bidrar till följande punkter: 

• Planera för en förtätning i centralorten och i större tätorter 

• Planera för ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära lägen 

• Främja en blandad bebyggelsestruktur i centralort och i större 

tätorter 

• Verka för god folkhälsa 

• Ge kommuninvånarna god samhällsservice 

• Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse 

• Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun genom att utrymme för 

utveckling ges i form av t ex spektakulära byggnader 

I översiktsplanen anges att översvämningsrisker till följd av 

klimatförändringar och stigande havsnivåer ska beaktas när nya 

bebyggelseområden planeras.  

Riktlinjen är att följande höjdnivåer ska hållas i Ängelholms kommun 

(Höjdnivån avser höjd för färdigt golv): 

    + 4 meter över havet avseende byggnader med samhällsviktig verksamhet  

    +3,5 meter över havet för övrig bebyggelse 

I planbeskrivningen görs bedömningen att planförslaget med hänsyn till 

bland annat ovanstående ställningstaganden, följer intentionerna i gällande 

översiktsplan utifrån många aspekter. Däremot avviker planförslaget i vissa 

avseenden. Detta gäller i huvudsak omständligheten att planområdet i mark- 

och vattenanvändningskartan är utpekat som pågående markanvändning 

”bostäder”, vilket inte är förenligt med planförslagets syfte. Därför är den 

sammanvägda bedömningen att detaljplanen saknar stöd i kommunens 

översiktsplan. 
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3.2 GÄLLANDE DETALJPLANER 

De gällande detaljplaner som ingår i planområdet är DP 1087, B81, B40 och 

B231, se översikten i Figur 3. Dessa beskrivs kortfattat nedan.  

 

Figur 3. Översiktskarta över detaljplanerna i området. Aktuellt planområde är markerat med en 
svart, streckad linje. 

 

DP 1087 

Gällande detaljplan DP 1087 omfattar hela sjukhusområdet, se Figur 4 där 

beteckningen DC ingår i det nu aktuella planområdet, planlagt för 

”Hälsovård, Sjukhusvård, Äldrevård samt vårdanknuten forskning, 

Centrumändamål.” Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4-6 våningar. 

Ett område närmst Rönne å består av prickad mark vilket innebär att inga 

byggnader får uppföras här. Inga träd får fällas inom prickad mark och 

marklov krävs för trädfällning. Inga skyddsbestämmelser omfattar 

portvaktsbyggnaden. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-17 och har en 

genomförandetid på fem år, dvs till och med 2020-07-17. 
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Figur 4. Gällande detaljplan DP 1087. 

 

B 231 KV. Vakteln m.m 

Den yta som berörs av planområdet i B 231 KV. Vakteln m.m är i 

detaljplanen betecknad som Vb ”Vattenområde med (mindre) bryggor båthus 

och dyl.” (blå ytan), se Figur 5, vilken motsvarar delen av Rönne å nedanför 

sjukhuset. Detaljplan B231 vann laga kraft 6 juni 1980. 

 

Figur 5. Detaljplan B 231. Den blå ytan är Rönne å och en del av den ingår i planområdet. 

 

B81 

Detaljplan B81 benämns ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för 

Lasarettsområdet, upprättat i maj 1949”. Inom aktuellt planområde reglerar 

detaljplanen slänten med åpromenaden ner mot Rönne å som ”Allmän plats, 
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park och plantering” (vågig yta). Södra vägen är planlagd som ”Allmän plats, 

gata”.se Figur 6. Detaljplan B81 vann laga kraft 29 december 1949. 

 

Figur 6. Detaljplan B 81. 

 

B 40 

Detaljplan B40 är upprättad år 1937 och reglerar inom aktuellt planområde 

Rönne å öster och väster om Carl XV:s bro som ”Område, som skall utgöra 

vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas”. En yta sydost om Carl 

XV:s bro är planlagd som ”Allmänna platser”, se Figur 7. Detaljplan B40 vann 

laga kraft 25 oktober 1940. 

 

Figur 7. Utklipp ur detaljplan B 40. 

3.3 STRANDSKYDD 

Figur 8 visar strandskyddade områden längs Rönne å, utdrag från 

Länsstyrelsens webbgis. Planområdet omfattas inte av strandskydd i likhet 

med övriga delar längs Rönne å inom Ängelholms centrala delar. 
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Vid ändring av detaljplanen återinförs strandskyddet automatiskt.  

 

Figur 8. Strandskyddsområden kring Rönne å idag. Källa: Länsstyrelsen Skånes webbgis. 

4 NULÄGESBESKRIVNING 

4.1 STADS- OCH LANDSKAPSBILD 

Planområdet ligger längs Rönne å i den del av årummet som avgränsas av 

de två broarna Tullportsbron och Carl XV:s bro. Det är ett grönt stadsrum 

bestående av ån och dess båda strandkanter. Karaktären domineras av ån. 

På södra sidan, det vill säga inom planområdet, är det gräsytor med 

grusgång och flera stora träd. De fullvuxna träden skapar tydliga väggar i 

rummet. Slänterna är relativt branta.  

Den norra å-kanten, motsatt sida från planområdet, består av en liten park 

med klippta gräsytor, planteringar, en liten skulptur och träd samt grusade 

gångvägar. En hög stödmur håller del av nivåskillnaden för att ge parken mer 

användbar gräsyta. Vid rörelse längs ån i detta avsnitt går de fria siktlinjerna 

främst mellan södra och norra sidan av årummet. 
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Figur 9. Vy över årummet där hotellet kommer att byggas. 

 

Söder om planområdet breder sjukhuset ut sig. Byggnaderna är av 

varierande ålder och har en höjd på som mest drygt trettio meter över ån. 

Direkt i väster ansluter planområdet till det nybyggda badhuset, vilket har en 

träribbsfasad mot ån. Ytterligare västerut ligger Rönne å park med ljusgrå 

flerfamiljshus i åtta våningar. De bäddas delvis in av höga träd kring dem. 

På norra sidan av ån är det flerfamiljshus i mellan tre och fyra våningar samt 

enfamiljshus. Husbeståndet är mer småskaligt och av äldre årgång än 

beståndet på södra sidan.  

Mellan den tänkta hotellbyggnaden och badhuset spänner den nya gång- 

och cykelbron Tullportsbron i en kraftfull båge över årummet, Figur 10.  

 

Figur 10. Den nya gång- och cykelbron med sin kraftfulla båge. 
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Öster om planområdet förenar Carl XV:s bro de två å-sidorna. Dess 

brospann är inte så storskaligt och utformningen mer lågmäld, Figur 11.  

 

Figur 11. Carl XV:s bro sedd från planområdet på södra sidan av årummet. 

 

Karaktärerna i det stadslandskap som omger planområdet skiljer sig alltså 

mellan södra och norra sidan. Stadskärnan på norra sidan är småskalig med 

äldre bebyggelse och kyrkan vid torget som högsta byggnad. På södra sidan 

är skalan större med sjukhusets byggnader och högre flerfamiljshus. De nya 

tilläggen bland sjukhusets byggnader, liksom badhuset och Tullportsbron har 

ett samtida uttryck.  

Som helhet betraktat har orten Ängelholm en stadsbild av småstadskaraktär 

med lägre hus, varav flera äldre, och övervägande småskaliga gaturum.  

4.2 KULTURMILJÖ 

Ängelholms kommun har inga områden som är utpekade som riksintressen 

för kulturmiljövård. I ÖP Ängelholms kommun 2035 Del 2. Riksintressen 

miljö- och riskfaktorer omnämns att en studie kring ”Fördjupat och förbättrat 

kunskapsunderlag för kulturmiljövårdens riksintressen – Rönneå ett 

riksintresse för kulturmiljövården” pågår. Planområdet berörs inte av några 

fasta fornlämningar. Här finns dock en registrerad övrig kulturhistorisk 

lämning, RAÄ-nummer Ängelholm 67:1 – fästning/skans.  

Planområdet ligger i direkt anslutning till Rönne å och årummet, som är 

utpekat som värdefullt kulturmiljöstråk i Regionalt Kulturmiljöprogram för 

Skåne. Planområdet ligger också inom området utpekat som värdefull 

kulturmiljö Ängelholms stad i Regionalt Kulturmiljöprogram för Skåne.  

Motiv för bevarande enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram:  

 Rönneås betydelse som värdefullt kulturmiljöstråk, där ån slingrar sig 

genom Ängelholm och bildar ett naturligt grönstråk i staden. 

 

 Ängelholm bevarar delvis karaktären av 1800-talets stadsmiljö. Av 

betydelse för miljön är såväl det äldre gatumönstret som tomternas 

storlek och form samt de äldre byggnadernas placering och utseende. 
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Rådhuset, tingshuset och kronohäktet är betydelsefulla administrativa 

byggnader.  

 

 Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station 

och tillhörande byggnader vittnar om en viktig utveckling av staden. 

 

 Karta tillhörande det regionala kulturmiljöprogrammet inkluderar större 

delen av Ängelholms 1900-talsbebyggelse utan närmare precisering av 

uttryck förutom fritidshusområdet Ängelholms havsbad. Se figur 12. 

 

Figur 12. Utdrag ur kartan tillhörande Länsstyrelsen Kulturmiljöprogram Skåne. Streckat område 
markerar värdefullt kulturmiljöstråk (Rönneå); prickat område markerar särskilt värdefulla 
kulturmiljöer (Ängelholms stad). Utredningsområdet berörs av båda dessa kategorier. 

 

Inom planområdet finns idag en utpekad byggnad med bevarandevärden – 

portvaktsbyggnaden från 1937 (Ängelholms bevaringsprogram, 1987), se 

Figur 13. Planområdet är beläget inom delområde XII Gamla och nya station. 

Två byggnader inom sjukhusområdet ingår i urvalskategori Klass II: Byggnad 

med stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Dels portvaktsbyggnaden 

från 1937 (inom röd ring på karta); dels en äldre kontorsbyggnad från början 

av 1900-talet (revs 2009, överkryssad på karta). 
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Figur 13. Ur Kartbilaga till Ängelholms bevaringsprogram från 1987. 

 

En Kulturmiljöanalys har gjorts för att beskriva planområdets kulturhistoriska 

värde och kontext (WSP, 2017). Sammanfattningsvis konstaterar rapporten 

att planområdet och dess närmaste omgivning varit en betydelsefull plats 

genom tiderna. Här finns en intressant historisk kontext med flera berättelser 

att ta fasta på, som både överlagrar varandra och existerar parallellt som 

årsringar. Berättelser som kan lyftas fram och stärka platsens identitet i 

samband med framtida utveckling av området.  

Planområdets kulturhistoriska kärnvärden definieras enligt följande: 

Läget invid södra infarten - betydelsefull plats i staden Ängelholms historia 

Uttryck för detta värde är nuvarande Carl XV:s bro som fortsätter 

brolägets långa kontinuitet i området sedan staden anlades 1516. 

Viktiga stadsfunktioner knutna till platsen lever vidare här genom 

namnbruk i omgivningen såsom kv Östre skans, Tullportsparken och 

Tullportsbron. 

Rönne å och årummet som grönt stråk genom Ängelholm 

Uttryck för detta värde är Åpromenaden och dess parkliknande 

grönstruktur, som stadens planerare särskilt värnat om som allmän 

mark sedan en bit in på 1900-talet, liksom tillgängligheten till vattnet 

genom bryggor.  

Ängelholms lasarett – en viktig representant för stadens utveckling sedan 

1800-talet 

Lasarettets tillkomst i slutet av 1800-talet på den förnämsta platsen 

utanför den gamla stadskärnan, i fonden av Storgatan, invid den 

gamla infarten från söder, markerar ett mycket viktigt 

utvecklingsskede i stadens historia. Sjukhusområdets långa 



 
 

 
20 | 10252297  • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm 

platskontinuitet är en viktig del i berättelsen om såväl stadens som 

sjukhusets utveckling.  

Uttryck för detta värde utgörs dels av den exteriört välbevarade 

portvaktsbyggnaden från 1937, som är belägen i nordöstra hörnet av 

det ursprungliga lasarettsområdet. Dels av de rester av anlagd 

lasarettspark som finns i sluttningen ner mot Rönneå, se Figur 14 

Figur 15. 

 

Figur 14. Foto från ca 1910 (hämtad ur Ängelholm 500 år). Visar slänten ner mot Rönneå norr 
om lasarettsbyggnaden, som anlagts som sjukhuspark. 

 

 

Figur 15. Slänten i sjukhusområdets norra utkant fotograferad omkring 2000. Detta är resterna 
av den gamla sjukhusparken. Detta är också platsen där Horns skansar ska ha legat (Övrig 
kulturhistorisk lämning).  
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Enligt tidigare bedömning ansågs portvaktsbyggnaden vara svår att använda 

varför inga bevarandebestämmelser fastställts i nu gällande detaljplan. 

Samma bedömning har gjorts i det nya planförslaget. Resterna av den före 

detta sjukhusparken ligger inom prickad mark, som enligt gällande plan inte 

får bebyggas. Även den ombyggda Carl XV.s bro ligger inom planområdet. 

I övrigt utgörs planområdet av allmän mark i form av den kulturhistoriskt 

värdefulla Åpromenaden.  

I kulturmiljöanalysen (WSP 2017) förtydligas även betydelsen av de 

kärnvärden som anses vara regionalt skyddsvärda för Ängelholm och dess 

stadsbild, sammanfattningsvis: 

 Rönneå och årummet som avgränsar den gamla staden är ett mycket 

viktigt karaktärsdrag för Ängelholm som skapat förutsättningar för 

stadens uppkomst och utveckling genom tiderna. Årummet utgör sedan 

tidigt 1900-tal en betydelsefull del av staden Ängelholms park- och 

grönstruktur. Ett viktigt uttryck för detta är Åpromenaden som finns längs 

delar av åstränderna genom Ängelholm. Liksom tillgängligheten till 

åstränderna genom bryggor. 

 

 Ängelholms bevarade småstadskaraktär innanför åslingan är ett resultat 

av medveten stadsplanering sedan 1940-talet med mål att såväl skydda 

enskilda särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsestrukturer, som att 

uppnå en god helhetsverkan när nya byggnader uppförs.  

 

 Den bebyggelse som växte upp som en krans utanför åslingan från 

mitten av 1800-talet, vittnar om stadens utveckling i samband med 

industrialiseringen. Hit förlades förutom industrier även betydelsefulla 

samhällsfunktioner såsom järnväg, lasarett och skolor samt nya 

bostadsområden för den växande befolkningen. Uttryck för 1800-

talskransen idag är järnvägsmiljön med välbevarade byggnader, 

respektive lasarettsområdets platskontinuitet. 

 

 Kommentar till karta tillhörande det regionala kulturmiljöprogrammet, se 

Figur 16 med bildtext, som beskriver Ängelholms nuvarande stadssiluett 

och dess karaktärsdrag.  
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Figur 16. Flygbild över centrala delarna av Ängelholm (hämtad ur Program för parallella uppdrag 
Hälsohotellet, framtagen av Hälsostaden).  

 

Den stadssiluett som framträder är tät och relativt låg bebyggelse i 

stadskärnan innanför åslingan respektive i norr. Inom detta område är 

det fortfarande Ängelholms kyrka, byggd på 1700-talet, som är högst. 

Närmast utanför åslingan finns en krans av högre byggnader, som 

tillkommit fr o m 1970-talet på tidigare industritomter, ursprungligen 

bebyggda i slutet av 1800-talet. I denna 1800-talskrans med storskalig 

bebyggelse ingår även sjukhusområdet samt järnvägsmiljön.  

I ytterområdena återfinns lägre egnahemsbebyggelse från 1900-talets 

första hälft respektive efterkrigstidens bebyggelse, där skalan på hus och 

områden blir större fr o m med 1960-talet. 

4.3 REKREATION 

Hela Rönne å ingår i Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken, se 

Figur 17. Sedan området utpekades som riksintresse år 1989 har 

förutsättningarna förändrats. Vissa delar är bebyggda och andra delar brukas 

som t ex jordbruksmark. Riksintresset för friluftsliv har nyligen setts över av 

länsstyrelsen. Förändringarna innebär att riksintresset för Rönne å ej längre 

inkluderas i Bjärekusten-Skäldervikens riksintresse. De främsta 

huvudkriterierna för riksintresset är: ”Område med särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer” samt 

”Område med särskilt goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter 

och därmed berikande upplevelser.”  

Ängelholms kommun förutsätter att riksintresset inte utgör hinder mot en 

naturlig bebyggelseutveckling för samhällena i området (ÖP 2035).  
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Figur 17. Karta över riksintressen för friluftsliv (blå streckad markering). Källa: Naturvårdsverkets 
webbverktyg Skyddad natur, 2017. Den del av riksintresset som berörs av planförslaget finns 
markerat inom en svart ring.  

 

På Rönne å förekommer båttrafik, kanot och paddling. Inom planområdet 

finns också en gångbana utmed Rönne å, vilken ingår i vandringsleden 

”Ottos led” där också den belysta gång- och cykelvägen över Carl XV:s bro 

ingår. Ottos led är ett 10 km långt vandringsstråk som går igenom 

Kronoskogen och längs Rönne å. Utmed bron går även cykelstråket 

”Kullahalvön runt”.  

 

Figur 18. Vandringsstråket ”Ottos led” (gulgrön linje) och cykelstråket ”Kullahalvön runt” (grön 

linje).  

 

Kommunen investerar i och lyfter fram och förädlar värdet av Rönne å 

genom ”Rönneåprojektet” (Ängelholms kommun, 2012). En rad åtgärder 

pekas ut i rapporten:  
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• Området kring Rönne å ska inte längre vara en baksida utan en 

framsida.  

• Förutsättningar behöver skapas för aktiviteter, rekreation och näring 

av varierat slag i anslutning till ån. 

• Förbättringar av gc-led ca 600 m, från järnvägsbron i Rönneå Park 

fram till Carl XVs bro.  

• Ytterligare förlängning av GC-väg från Carl XV:s bro vidare mot 

stadshuset längs ån. 

• En flytbrygga föreslås anläggas under Carl XV:s bro.  

• Det bör läggas vikt vid hur ån och stadens profil kan stärkas av 

växter och effektbelysning vid stadens broar och intilliggande 

områden. 

• Det finns förutsättningar att utvecklas café- och 

restaurangverksamhet vid årummet vid sjukhuset. 

• Utmed lederna kring ån finns förutsättningar att anlägga enklare 

platser för avkoppling och rekreation. 

 

4.4 NATUR 

Rönne å berörs av riksintresse för naturvård (Rönne ås dalgång, Ageröds 

mosse) enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Rönne å beskrivs bland annat som 

följer: ”Rönne å har limnologiska värden av skilda slag i olika delar beroende 

på att den övre delen av ån är snabbflytande medan den nedre delen är en 

långsamflytande slättå. Havsöring och lax vandrar upp i vattendragen och 

dess biflöden.” 

 

Figur 19. Karta över riksintressen för naturvård i aktuellt område. Källa: Naturvårdsverkets 
webbverktyg Skyddad natur, 2017. 

 

En sökning efter hotade arter gjordes av WSP på Artportalen den 11 

september 2017. Artportalen är en sökdatabas för växter, djur och svampar. 

Sökningen gjordes för fynd registrerade mellan 1990 och 2017. Fynden 
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presenteras nedan och är klassade enligt rödlistan i olika kategorier 

beroende på artens bedömda tillstånd och status. 

Fynd av spillkråka (Dryocopus martius) finns noterade vid sjukhuset från år 

2006 och 2007. Spillkråkan är bedömd som Nära hotad (NT) enligt rödlistan. 

Fynd av skogsalm (Ulmus glabra) som är Akut hotad (CR) finns registrerad 

vid gång- och cykelbanan nedanför sjukhuset (från år 1996).  

På andra sidan av Rönne å (jämfört med sjukhuset och aktuellt planområde) 

finns registrerat (år 2015) fynd av laven gulvit blekspik (Sclerophora pallida) 

som är klassad som Sårbar (VU) enligt rödlistan. Arten växer på gamla 

ädellövträd i öppna och ofta svagt dammimpregnerade lägen. Alla blekspikar 

(Sclerophora) är utmärkta indikatorer på höga naturvärden och samtliga är 

signalarter. På träd och i bestånd där arten förekommer påträffas ofta en rad 

andra rödlistade eller ovanliga lavar (Artdatabanken, 2017).  

Två fynd av utter (Lutra lutra) finns registrerat vid Carl XV:s bro år 2017. 

Utter är klassad som Nära hotad (NT) enligt rödlistan.  

Längs med strandpromenaden vid Rönne å finns en del ädellövträd, främst 

bok och lind. Inom planområdet har det tidigare varit öppen parkmark 

kopplad till sjukhuset, så träden inom planområdet har ingen längre skoglig 

kontinuitet, Figur 14. Detta minskar sannolikheten för att sällsynta mossor 

och lavar förekommer på träden.  

Figur 20 och Figur 21 visar träd längs med Rönne å. Bokträden bedöms vara 

ca 50-80 år gamla.  

 

Figur 20. Gång- och cykelvägen längs med Rönnen å.  
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Figur 21. Träd inom planområdets slänt ned mot Rönne å. På bilden skymtar även den 
övervuxna stig mitt i slänten, som syns i äldre bildmaterial. 

En inventering har utförts av trädens kondition och livskraft samt hur de olika 

träden förhåller sig till varandra (Helgessons trädtjänst, 2018). Detta 

underlag kan användas för att välja ut vilka träd som är bäst att bevara och 

vilka som kan vara lämpliga att avverka för att få plats med erforderliga 

markinstallationer i området.  

4.5 VATTEN 

Dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för regnvatten och spillvatten. 

Fastigheten är sedan tidigare ansluten till kommunala vattentjänster och 

anslutningspunkter finns i Södra vägen och i Landshövdingevägen.  

Dagvattenhanteringen löses idag lokalt inom fastigheten och leds via interna 

ledningar ut i Rönne å.  

Vattenkvalitet Rönne å 

En vattenförekomst är en specifik vattensamling i naturen av en viss 

geografisk storlek, till exempel en sjö, kustvik eller ett vattendrag. 

Vattenförekomsten Rönne å är uppdelad i ett antal vattenförekomster där 

delen ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken” rinner inom aktuell 

planområdesgräns, se Figur 22 (VISS, 2017).  

Statusklassningar för vatten görs av Vatteninformationsystem Sverige vad 

gäller ekologisk och kemisk status. Klassningen är en bedömning av hur 

vattnet mår. Statusen ska vara God eller Hög och den får inte försämras. 

Rönne å uppnår en ”Måttlig” ekologisk status och en ”Ej god” kemisk status. I 

ån finns problem med övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter, 

förändrade habitat genom fysisk påverkan och främmande arter. 

Kvalitetskravet är God ekologisk status till år 2027 (VISS, 2017). 
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Figur 22. Berörd delsträcka Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken av Rönne å som leder genom 
Ängelholm samhälle. Källa: VISS (Vatteninformationsystem Sverige) 

 

Översvämningsrisk 

Planområdet ligger invid Rönne å som, liksom många ytvatten, riskerar att 

påverkas av klimatförändringarna i form av ökade vattennivåer och flöden.  

Kartan i Figur 23, visar modellerade översvämningszoner för aktuellt område 

från 2014 (MSB). Blå yta visar vilka områden som sätts under vatten vid en 

översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år. Randig yta visar 

vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som motsvarar 

ett tänkbart värsta scenario som kan inträffa på grund av naturliga faktorer.  

 

Figur 23. Översvämningskartering utmed Rönne å. Källa: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2014. 

 



 
 

 
28 | 10252297  • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm 

En uppdaterad översvämningskartering för Ängelholms kommun längs 

Rönne å gjordes av SMHI 2016, där fyra olika scenarier modellerades. 

Scenario 3 bedömdes enligt SMHI att lämpa sig för utvärdering av 

översvämningsrisker för planering av framtida bostäder längs Rönne å, 

något som passar aktuell detaljplan.  

Scenario 3 innebär ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i 

kombination med framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i Skälderviken. 

Kartan i Figur 24 visar scenario 3 där ljusblå färg visar medelvattenstånd och 

blå färg visar vattenstånd vid scenario 3. Höjningen av vattennivå vid aktuellt 

planområde är liten jämfört med andra områden.  

 

Figur 24. Kartan visar,”Detaljerad översvämningskartering längs Rönne”, Scenario 3, SMHI 
2016.  
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4.6 MARK OCH GEOTEKNIK  

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarten i aktuellt område av postglacial 

finsand, se Figur 25.  

 

 

Figur 25. Jordartskarta där orange färg representerar postglacial sand. Skala 1:10 000. Källa: 
SGU:s Kartvisare.  

 

Flera geotekniska utredningar har gjorts (Sigma Civil AB 2017, 2019, 2020) 

vilka anger att det inom området tidigare har legat diverse byggnader, vilket 

medför att stora mängder fyllnadsmaterial lokalt kan förekomma inom 

området. Det övre jordlagret inom området består till största delen av upp till 

6 m fyllning bestående av bland annat grus, tegel, asfalt, lera, sand och silt. 

Fyllningens utbredning är störst i södra delen av området, närmast 

Ängelholms sjukhus, för att sedan minska närmare Rönne å. I områdets 

norra del, närmast Rönne å består det översta jorden av organisk jord med 

upp till 0,6 m mäktighet.  

Fyllningen och den organiska jorden underlagras generellt av ett lager av 

sand/finsand med mäktigheter upp till cirka 0,7 m. Under sandlagret återfinns 

lera med inslag av sand och silt. Lerans mäktighet har ej fastställts men 

bedöms utifrån utförda CPT sonderingar vara minst 9 m mäktig. 

Lermäktigheten eller djup till berg har ej kartlagts. I tidigare utförda 

brunnsborrningar i närområdet har djup till berg påträffats på mellan 86 och 

96 m under markytan. 

Vid en tidigare erosionsutredning som utfördes av Norconsult 2013 bedöms 

det aktuella området tillhöra erosionsklass 1, lägsta delen. Erosionsklass 1 

innebär att inga synliga erosionsskador har påträffats i samband med den 

utförda erosionsutredningen. 

Slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och skred som 

idag ligger precis på gränsen för vad som är acceptabelt. Vid normala 

vattenstånd och utan belastning på krönet bedöms slänten som säker. Vid 

låga vattenstånd, speciellt om vattennivån sänkts snabbt, eller om 
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släntkrönet belastas kan inte slänten anses som säker, då den inte uppfyller 

erforderlig säkerhet (Sigma, 2020). 

4.7 MÄNNISKORS HÄLSA 

Planområdet gränsar till Ängelholms sjukhus och ligger nära en nyligen 

uppförd byggnad som innehåller bland annat bad, gym och spa. Medan 

”Södra sjukhusområdet” håller på att avvecklas, så förtätas och utvecklas det 

”Norra sjukhusområdet”. Planområdet ligger till cirka hälften inom det norra 

sjukhusområdet, vilket sammanfaller med det utpekade området för 

kvartersmark i den föreslagna planen.  

Trafik 

En trafikutredning har tagits fram för detaljplanen (Sweco, 2017) som 

redovisar trafik – och bullersituationen i området. Planområdet ligger centralt 

i Ängelholm med ca 300 meter till centrum och ca 1 km till järnvägsstationen. 

Det planerade gångstråket mellan centrum och sjukhusområdet, som går via 

Storgatan och Tullstorpsbron, ligger precis invid planområdet och fem 

busslinjer (två stadslinjer samt regionbussar mot Helsingborg, Åstorp och 

Höganäs) passerar förbi Hälsostaden och har hållplats vid sjukhusets östra 

huvudentré. 

För biltrafiken finns Landshövdingevägen i syd/väst och Södra vägen i öster. 

Landshövdingevägen är en viktig genomfartsgata som ansluter till 

huvudgatorna Kristian II:s väg och Industrigatan och leder därigenom till 

viktiga målpunkter såsom buss- och järnvägsstationen och till sjukhuset. 

Södra vägen är idag en återvändsgata med en vändplan i söder och med 

Carl XV:s bro i norr, som trafikeras av oskyddade trafikanter, taxi och 

busstrafik.  

 

Figur 26. Nuläge biltrafik. Bildkälla: Tyréns 2014.  
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Buller 

För buller från väg- och järnvägstrafik gäller Naturvårdsverkets riktvärden 

(ÄNR NV-08465-15) vid befintliga bostäder.  

 

Tabell 1 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik vid befintliga 
bostäder.  

 

För hotellverksamheten finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus, men 

det finns ljudkrav för verksamheten inomhus enligt Svensk Standard 

25268:2007. I standarden anges ljudkrav utifrån vilket typ av utrymme och 

vilken ambitionsnivå man har i en ljudklass som varierar från klass C till A.  

Bullerberäkningar har gjorts för området enligt den nordiska 

beräkningsmodellen för spår- respektive vägtrafik. Det har här antagits att 

alla byggnader är byggda efter år 1997.  

Beräkningarna visar att ljudnivåerna i dagsläget överskrider gränsnivån på 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för majoriteten av husen längs 

Landshövdingevägen och Södra vägen. Samtliga fastigheter har tillgång till 

ett område inom fastighetsgräns där den maximala ljudnivån understiger 70 

dB(A) från vägtrafik, men ett flertal fastigheter utsätts för nivåer som 

överskrider detta riktvärde om tågtrafiken medräknas. Denna ljudnivå bör 

inte överskridas mer än 5 ggr/genomsnittlig maxtimme mellan kl 06-22. 

Eftersom 19 tåg passerar under ett dygn bedöms risken för överskridande av 

gällande riktvärden vara liten. 

Vid beräkningar av bullernivåer till följd av tågtrafik framkom att det idag finns 

två bostadsfastigheter som ligger marginellt över gränsvärdet på 60 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå.  

4.8 VINDFÖRHÅLLANDEN 

Offentliga ytor kräver mycket skydd mot vinden på en relativt liten och 

begränsad yta. Under sommarhalvåret är det viktigt med lä vid sittplatser då 

människor ska kunna stanna på platsen utan att känna obehag av blåst. 

Under vintern då det är mörkt och risk för halka är blåst på gångvägar ett 

problem. Vind skapar även en kylningseffekt, så kallad wind chill, vilket 
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betyder att vindhastigheten påverkar den upplevda temperaturen. När 

exempelvis lufttemperaturen är   0 C° och vindhastigheten är 6 m/s upplevs 

temperaturen som -5 °C (SMHI). Under vintermånaderna påverkar hastighet, 

riktning och luftfuktighet temperaturen negativt och förstärker den kylande 

effekten på huden. 

Glaumann och Westerberg har arbetat fram följande komfortkriterier för vind: 

➢ 5.5 m/s -Väldigt blåsigt- Omgivning och terräng bör planeras med 

skydd. 4 - 5.5 m/s- Blåsigt- Platser såsom hållplatser behöver skydd 

mot vinden.2.5 - 4 m/s- Lite blåsigt- Platser såsom balkonger i 

utsatta lägen behöver skydd från vinden. 1< 1.5 m/s- Inte blåsigt- 

Vinden utgör inte något problem, men uteplatser kan i vissa fall 

behöva skydd (Glaumann & Westerberg, 1988). 

Upplevd komfort måste tas i beaktning vid planering av ny bebyggelse. 

Komfortkriterier för olika vistelsemiljöer visas av Tabell 2. Utöver detta finns 

komfortkriterier för vilken andel av tiden som gränsvärdet 5m/s ej bör 

överskridas för olika aktiviteter för att uppfattas som tolererbart, obehagligt 

eller farligt. Ju mer temporära aktiviteterna blir desto mer kan människor stå 

ut med vind och byighet. För att människor ska känna sig bekväma med att 

slå sig ner på en bänk ska vindhastighet och frekvens av byighet vara låg. 

Tabell 2. Komfortkriterier, årsmedian av den upplevda vinden som ej bör överskridas, Glaumann 
och Westerberg, 

Vistelsemiljö Årsmedian av den upplevda vinden 
som ej bör överskridas 

Gång- och cykelvägar 
- gräns för acceptabla förhållanden 

5 m/s 

Ytor för kortare uppehåll t.ex. torg och 
busshållplatser 
- gräns för acceptabla förhållanden 

3 m/s 

Ytor för längre uppehåll eller 
stillasittande t.ex. 
uteplatser och lekplatser - gräns för 

önskvärda förhållanden 

1,5 m/s 

 

Höga byggnader kan ha en påverkan på vindar och vindhastigheten, och 

därmed även komfort och säkerhet för människor som rör sig i området kring 

byggnaden. En fritt stående, hög byggnad kan skapa vindförhållanden som 

är tre gånger så starka som jämfört med ett öppet landskap (Oke, 1978). 

Höga hus kan påverka vindens rörelser kring det omgärdande 

stadslandskapet med upp till en kilometer och den mest kritiska zonen täcker 

en radie som motsvarar höjden på höghuset (Reiter, 2010). Den förhärskade 

vindriktningen i södra Sverige är väst-sydvästlig och Ängelholm ligger i en 

generellt sett blåsig del av Sverige (SMHI, 2018), En för detaljplanen unik 

vindkomfortstudie har genomförts av SMHI (SMHI, 2018). I samband med 

studien har en vindros för befintliga vindförhållanden kring planområdet, se 

Figur 27. Vindrosen visar vindförhållanden på 10 meters höjd. 

Vindförhållandena varierar något över årstiderna och medelvindhastigheten 

är lägre under vår och sommar jämfört med under höst och vinter. 
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Medelvinden för ett helt år under perioden är 4.54 m/s.Figur 27. Vindros för 

hela året. Baserad på data från Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4.54 m/s. 

 

Figur 27. Vindros för hela året. Baserad på data från Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4.54 m/s. 
Figuren visar att västliga vindar överlag är vanligast, följt av ostliga och sydostliga vindar. Rakt 
västliga vindar förekommer cirka 15% av tiden och man kan ur den sektorn i vindrosen även 
utläsa att vindar på 0.5-2.5 m/s (grön) förekommer under cirka 1% av tiden, vindar på 2.5-4.5 
m/s (gul) svarar för cirka 5% av tiden (6 minus 1) och så vidare. 

 

5 ALTERNATIV 

5.1 PLANFÖRSLAG 

Syftet med detaljplanen är att uppföra en hotellbyggnad som även ger 

möjlighet till handel, sjukhusvård, service, kontor och konferenslokaler. 

Byggnaden syftar till att skapa ett landmärke och ger med sin närhet till 

badhuset och den nybyggda Tullportsbron möjlighet att stärka ett 

stadsmässigt stråk som kan bli en förlängning av stadskärnan. Genom 

planen säkerställs att årummet, som inkluderar åpromenaden och Rönne å, 

även fortsättningsvis är tillgänglig för allmänheten.  

Figur 28 visar plankartan daterad 2020-03-31, vilken denna 

miljökonsekvensbeskrivning bedömer. 
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Figur 28. Plankarta 2020-03-31. Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap omfattar 
GATA (ljusgrå yta), PARK (ljusgrön yta) och NATUR (ljusgrön yta). Kvartersmark omfattar, C1 
och C2= centrum, O=tillfällig vistelse (orange yta), O2=konferenslokaler samt D1=sjukhusvård. 
För mer information gällande egenskapsbestämmelser för kvartersmark och administrativa 
bestämmelser se vidare i bilaga 2. 

 

Planen föreslår PARK i området närmast Rönne å och GATA på Södra 

vägen och på Carl XV:s bro samt NATUR öster om Södra vägen.  

Kvartersmarken föreslås användas för hotell, sjukhusvård, centrum- och 

konferenslokaler. Byggnaden är enligt planbeskrivningen tänkt att fungera 

både som ett vanligt hotell och ett ”Hälsohotell” där patienter och anhöriga 

kan bo under sin vistelse på sjukhuset. Målet är att man därigenom kan 

frigöra vårdplatser på sjukhuset för dem som behöver mer avancerad vård. 

Totalt beräknas cirka 150-200 rum och lägenheter i hotelldelen. 

En del av hotellmarken utgörs av prickad mark och får inte förses med 

byggnad. Genom en administrativ bestämmelse i plankartan krävs marklov 

för fällning av vissa träd inom denna yta och den är heller inte tillåten att 

användas för parkering. Ramp till underjordiskt garage får finnas på 

prickmark (n1). Korsmark innebär att marken endast får förses med 

kompletterande byggnad om 170 m2 med en högsta nockhöjd på 4,5 m, ej 

garage ovan mark. Marken får anordnas för underjordisk parkering och 

byggas över med körbart och planterbart bjälklag.  

Lägsta tillåtna nivå för färdigt golv är +4 och +6 meter RH2000, där lokaler, 

källare eller liknande som uppförs under + 4 meter RH2000 ska utföras 
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vattentäta upp till denna höjd. Byggnader skall utföras med källare med en 

grundläggningsnivå på högst +5,5 meter respektive 6,9 m. 

Byggnaden föreslås ha en högdel med en högsta totalhöjd över angivet 

nollplan om +100 meter, där nollplanet motsvarar Rönne ås medelvattennivå. 

Detta skulle innebära en byggnad med cirka 25-30 våningar. Denna del har 

även en bestämd lägsta byggnadshöjd över angivet nollplan till +75 meter. 

Lågdelen föreslås ha en högsta byggnadshöjd på +11,5 respektive +17,5 

meter. Denna del ska förses med sedumtak. Entréer till byggnaden ska 

finnas tillgängliga från PARK och GATA.  

Vad gäller byggnadens fasad anges i plankartan för högdelen att 

bottenvåningen ska utformas med glasad fasad mot park och yta för gång- 

och cykeltrafik. I övrigt ska högdelens fasad vara utformad så att 

våningsantalet inte framgår, fasaden ska utformas utan tegel och puts, vara 

ljus men inte vit samt entréer ska finnas tillgängliga från allmän plats PARK 

och GATA. Tekniska installationer ska vara dolda, samt tak täckas av 

sedum.  

Strandskyddet återinträder för planområdet, men föreslås upphävas inom 

kvartersmarken samt allmän platsmark GATA. 

 

Figur 29. Utsnitt från gällande detaljplan. Gul figur visar placering av Hälsohotellet i förhållande 
till gällande detaljplan. 

De flesta av de stora och bevarandevärda träden inom planområdet ges 

bestämmelse om utökad marklovplikt vilket innebär att träden inte får fällas 

utan marklov. Vid en överträdelse av förbudet att fälla träd vidtas påföljder. 

Förbudet mot att fälla träd kan prövas i en ansökan om marklov då det görs 

ett ställningstagande i samband med ansökan. 

Generellt är det mer prickmark (även i slänten) i nytt planförslag än i gällande 

detaljplan. Däremot så kryper byggrätten för högdelen i planförslaget något 

närmre ån och går in lite på prickmarken, (se Figur 29). 

Portvaktsbyggnaden beskrivs i gällande detaljplan: ”Byggnad 09, är den 

andra byggnaden som är klassad enligt klass II vilket innebär ett stort 
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kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Byggnaden uppfördes under slutet 

av 1930-talet och användes som portvaktsbyggnad. Idag står byggnaden 

oanvänd vilket den har gjort under ett par års tid. Anledningen är att man har 

haft återkommande problem med fukt i källaren som har lett till problem med 

svartmögel. Byggnaden består av ett par arbetsrum men är på grund av sin 

begränsade yta ingen effektiv lokal, den saknar dessutom anslutning till 

kulvert och är ur säkerhetssynpunkt inte heller speciellt lämplig eftersom det 

är en liten fristående byggnad. I samband med arbetet med detaljplanen har 

en bedömning kring bevarandet av byggnaden gjorts och slutsatsen är att på 

grund av fukt och mögelskadan så är byggnaden svår att återställa till ett 

användbart skick och föreslås därför inte få några bevarandebestämmelser i 

detaljplanen.” 

5.2 LOKALISERING 

Planförslaget har stöd i den interaktiva kartan där hela sjukhusområdet 

anges som befintlig bebyggelse. Dock har planförslaget inte har stöd i 

översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta, som anger området 

som bostäder, är det viktigt att redovisa varför vald lokalisering är den bäst 

lämpade för föreslagen byggnad. Hälsostaden AB har utrett förutsättningar 

för att lokalisera ett hälsohotell inom sjukhusområdet. Vid utredning gällande 

lokalisering har kulverttillgång, tillgänglighet, centrumnära läge samt 

attraktivitet varit centrala för placering av ett hälsohotell. Även närheten till 

åns rekreativa miljö har vägts in. Utredningen visar att endast den valda 

platsen har uppfyllt de önskemål som funnits. Placeringen har även 

betydelse avseende närheten till Tullportsbron som skapar en förlängning av 

Storgatan vilket gör att sjukhusområdet har blivit ett av de mest centrala 

lägena i Ängelholm. Det föreslagna hotellet blir en målpunkt som kan 

förstärka stråket ytterligare. 

5.3 NOLLALTERNATIV  

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av 

konsekvenserna av att planen inte kommer till stånd. Detta alternativ kallas i 

vardagligt tal för nollalternativet. Nollalternativet för denna 

miljökonsekvensbeskrivning beskriver en framtida situation år 2040 då den 

beskrivna hotell-, konferens- och servicebyggnaden inte har byggts. 

Nollalternativet är således definierat av gällande detaljplaner. Eftersom 

miljökonsekvenserna av en strategisk miljöbedömning, som är fallet för 

detaljplaner, ska göras på ”worst case”, innebär nollalternativet fullt utnyttjad 

byggrätt.  Möjlig bebyggelse enligt gällande detaljplan medger följande: 

Detaljplan möjliggör för högst 6 våningar inom berört område (45 % av 

tillåten byggnadsarea inom området market DC får ha 4-6 våningar). 

Detaljplanen möjliggör användningen hälsovård, sjukhusvård, äldrevård, 

vårdanknuten forskning och centrumändamål.  

Enligt uppgifter från Ängelholms kommun så finns det ytterligare 

byggnadsarea på 2400 kvadratmeter (4-6 våningar) kvar att bebygga inom 

den delen av detaljplanen. Detta innebär att man i praktiken skulle kunna 

bygga 4-6 våningar längs med hela å-promenaden där marken inte är 
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prickad. Bilden nedan visar ett exempel på hur man skulle kunna bygga 

utifrån gällande detaljplan.  

 

Figur 30. Utsnitt från gällande detaljplan. Gul figur visar ett exempel på möjlig bebyggelse utifrån 
gällande detaljplan. 

 

Planbestämmelsen på plankartan i gällande detaljplan lyder: Träd får inte 

fällas. Marklov krävs för trädfällning. Samma bestämmelse finns i 

planförslaget.  

Planbestämmelsen som skyddar träden är densamma och omfattar ungefär 

samma yta som i planförslaget.  

Nollalternativet innebär att portvaktsbyggnaden kan rivas. Rivningslov krävs. 

Samma resonemang har gjorts i planförslaget.  

 

6 PLANFÖRSLAGETS 
KONSEKVENSER 

6.1 STADS- OCH LANDSKAPSBILD 

 Bedömningskriterier 

Landskapsbilden är den visuella upplevelsen av landskapet, dess 

beståndsdelar och uppbyggnad. Landskapsbilden är oftast resultatet av ett 

samspel mellan människa och miljö under ett historiskt eller nutida skeende. 

I beskrivningar av landskapsbilden kan man välja att fokusera på den 

dominerande markanvändningen som odlingslandskapet, skogslandskapet, 

stadslandskapet eller på naturgivna förutsättningar och det kan definieras 

utifrån vissa allmängiltiga bedömningsgrunder som skala, struktur, riktning 

mm.  
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I denna beskrivning kommer stads- och landskapsbilden i och kring 

detaljplaneområdet beskrivas utifrån den planerade bebyggelsens påverkan 

på närmiljön, men även påverkan på upplevelsen av staden i en större skala.  

Storleken på konsekvensen har bedömts utifrån följande 

bedömningskriterier. Upplevelsen av förändringar av stads- och 

landskapsbilden, om den upplevs som positiv eller negativ, är till stora delar 

subjektiv. 

Stora konsekvenser  

• Planförslaget blir dominerande över eller står i stor kontrast till 

omgivande landskap. 

• Planförslaget medför fysiska förändringar som i stor utsträckning 

påverkar upplevelsen av omgivningen, karaktär, utblickar, 

avgränsningar, landmärken etc. 

Måttliga konsekvenser 

• Planförslagets dominans över eller kontrast mot omgivande 

landskap förändras måttligt.  

• Planförslaget medför fysiska förändringar som i mindre utsträckning 

(endast korta avsnitt) förändrar skala, topografi, rumsavgränsning, 

landmärken etc. 

Små konsekvenser 

• Planförslagets fysiska förändringar medför liten förändring av stads- 

och landskapsbildens karaktär. 

• Planförslaget medför fysiska förändringar som i liten utsträckning 

påverkar terrängformer, avgränsningar, växtlighet, rumslighet etc. 

Ringa/inga konsekvenser 

• Planförslaget medför inga fysiska förändringar. 

 Synlighetsanalys och Fördjupad landskapsbildsstudie 

I syfte att utreda hur kulturmiljö och landskapsbild i Ängelholm påverkas och 

av en ny hög byggnad, och vilka konsekvenser den medför har två 

fördjupade studier gjorts under MKB processen:  

• ”Synlighetsanalys, Hälsostaden Ängelholm” daterad 2018-05-29 

samt, Se bilaga 3. 

• ”Fördjupad landskapsbildsstudie” daterad 2018-10-24. Se bilaga 4. 

I Synlighetsanalysen utreds varifrån olika byggnadshöjder: 50, 75 samt 100 

meter, är synliga inifrån Ängelholm och från omgivningen, se Figur 31.  

Synlighetsanalysen visar att byggnadsvolymen inte ens vid 100 meters höjd 

är synlig i stadskärnan eller från omgivningen. Det beror på att stadens egna 

byggnader skymmer sikten. Även ifrån parker och stråk utan bebyggelse kan 

sikten mot den nya byggnaden vara skymd av högre vegetation, denna 

aspekt har dock inte integrerats i analysen. 
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Figur 31. Synlighetsanalys, redovisning av varifrån en 50, 75 respektive en 100 meter hög 
byggnad syns inom tätorten samt från dess närmaste omgivning. 

I den Fördjupade landskapsbildsstudien har ett antal visualiseringspunkter 

tagits fram för betydelsefulla platser, gaturum, stråk, landskapsbilder och 

utblickar i och kring tätorten Ängelholm. Vyerna har valts ut där byggnaden 

syns från viktiga punkter med Synlighetsanalysen som stöd och i dialog med 

Ängelholms kommun och Hälsostaden AB.  

Från varje visualiseringspunkt har tre synbilder tagits fram där en byggnad 

lagts in med tre olika höjder 50, 75 och 100 meter men med samma 

byggnadsvolym så att det går från en hög och smal volym till en lägre och 

bredare. I vissa synbilder syns alla tre byggnadsvolymer, från andra bara de 

högsta.  

Synbilderna har därefter analyserats utifrån sin befintliga karaktär och vilken 

påverkan aktuell volym får visuellt. Konsekvenserna bedöms utifrån hur de 

värden som finns i synbilden påverkas. Som stöd i synbildsstudien har vi 

använt en metod för konsekvensbedömning som är framtagen av Statens 

Vegvesen i Norge. I denna metod värderas konsekvensen mot en axel på 

omfattningen som är: stor/positiv-stor/negativ mot en axel på värdet: 

Liten/Mellan/Stor. Denna värderingsmetod kan exempelvis beskriva hur en 

påverkan med liten omfattning ändå kan ge en stor konsekvens för ett 

område med högt värde.  

Konsekvenserna diskuteras mer i kapitel 6.1.3. 

 Konsekvenser för stads- och landskapsbilden 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en högre 

byggnad för hotell, sjukhusvård, kontor och konferensändamål som är ett 

nytt landmärke för Ängelholm, tydligt läsbart från långt håll.  

Två arkitektförslag har tagits fram för området vilka redovisas nedan i 

perspektiv och plan, nedan kallat förslag 1 och förslag 2. Förslagen har 

många likheter men skiljer sig också åt på några punkter. I förslag 1 föreslås 

en 94,5 meter, och i förslag 2 en 60 meter hög hotellbyggnad. I båda 

förslagen föreslås att platser och ramper anläggs ner mot Rönne å, dock 

med olika utbredning.  
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Figur 24. Visualisering, förslag 1. 

 

 

Figur 25. Planskiss, förslag 1. 
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Figur 26. Visualisering, förslag 2. 

 

 

Figur 27. Planskiss, förslag 2. 

 

Planförslaget medger som tidigare sagts en smal och mycket hög 

byggnadskropp på max +100 meter och minst +75 meter totalhöjd i meter 

över angivet nollplan, där nollplanet motsvarar Rönne ås medelvattennivå.  

Den nedanstående konsekvensbeskrivningen utgår från att den maximala 

byggnadshöjden utnyttjas då man kan förvänta sig att en högre byggnad 

kommer att påverka upplevelsen av staden och dess omgivning mer.  

Synlighetsanalysen och den Fördjupade landskapsanalysen har nyanserat 

denna tes. Synlighetsanalysen visar nämligen att byggnadsvolymen inte ens 
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vid 100 meters höjd präglar särskilt många vyer i stadskärnan, se figur 27 på 

sida 37.  

Däremot visar den fördjupade landskapsbildanalysen att i några 

betydelsefulla gaturum blir konsekvenserna stora eller mycket stora. I ett fall, 

Storgatan, medför den högsta höjden på 100 meter ett dominerande 

landmärke i synbilden. Även den lägsta höjden på 50 meter medför stora 

negativa konsekvenser då den ökade bredden på byggnaden inkräktar på 

fonden. I synbilden för Storgatan är därför vår bedömning att 

byggnadsvolymen på 75 meter ger mindre negativ konsekvens än 

byggnadsvolymerna som är 100 och 50 meter. 

I de vyer och miljöer där byggnaden är synlig kommer den vara en solitär 

som står i stor kontrast till omgivningen, ett påtagligt landskapselement, vars 

visuella påverkan kommer att sträcka sig långt utanför själva planområdet. 

Byggnaden blir ett tydligt landmärke att förhålla sig till i stadsbilden.  

Karaktären i centrum präglas idag av småskalig äldre bebyggelse medan 

sjukhusområdet delvis har en större skala. Konsekvensen för stadsbilden är 

negativ om målet är att Ängelholms centrum fortsatt ska upplevas som den 

lilla, nära orten och om det gröna stråket längs med ån ska upplevas som ett 

sammanhållet naturstråk.  

Det tydliga landmärke som en sådan här byggnad blir kan å andra sidan 

upplevas positiv för stadsbilden, om önskan är att vidareutveckla orten mot 

en mer modern karaktär.  

Stadsbilden i årummet blir förändrad. Bebyggelsen med tillhörande 

funktioner i utemiljön kommer att påverka den befintliga naturkaraktären 

kring årummet mot ett mer bebyggt stadsrum. Den rofyllda karaktären i 

parken på motsatt sida från hotellet riskerar att försvinna. Byggnaden 

kommer att dominera det aktuella avsnittet av årummet och förskjuta känslan 

av grönt stadsrum till bebyggt stadsrum. Byggnaderna med dess uteplatser, 

entréer, ramper och trappor kommer att förändra miljön intill parken längs ån 

och det kommer att vara svårt att bevara alla de befintliga träden, även om 

målsättningen är att så många träd som möjligt ska bevaras.  

I närmiljön mellan hotellkomplexet och åkanten kan byggnadens dominans 

leda till att området upplevs tillhöra hotellets gäster. Åpromenaden kommer 

fortsatt vara planlagd för PARK, vilket gör att allmänheten fortsatt kan röra 

sig längs åpromenaden. 
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Figur 32. Vyn från Storgatan mot planområdet. De höga träden i parken kan bidra till att visuellt 
ta ned skalan av en framtida hög byggnadsvolym. 

 

 

Figur 33. Nya Tullportsbron och vyn mot norr. Bron har gett mer insyn mot husen till väster. 

 

För de som har enfamiljshusen på norra å-kanten, väster om nya gång- och 

cykelbron, är det troligt att den nya planen medför att insynen ökar. Den nya 

bron har dock redan lett till att insynen mot dessa fastigheter har ökat.  

Beroende på val av fasadmaterial kan det finnas risk för blänk och solreflexer 

i omgivningen.  

Blir det stora uppglasade partier på fasaderna kan det medföra att 

byggnaden blir ljus under de mörka delarna av dygnet. Byggnaden blir 

därigenom ett påtagligt landskapselement även kvällstid. Tryggheten kring 

årummet kan dock öka om det blir mer upplyst. 
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Såväl storlek som karaktär gör att byggnaden kommer att bli ett nytt 

landmärke för staden. Innehållet som Hälsohotell står för är det 

betydelsebärande, och kommer ge en stark fysisk närvaro och identitet åt 

Ängelholms stadssiluett och från det omgivande landskapsrummet/ 

stadsrummet. Hälsohotellet blir tydlig del av berättelsen om Ängelholms 

centrum. 

 Slutsats 

Oavsett om byggnaden är 50 meter eller 100 meter kommer den att stå i stor 

kontrast till omgivande stadsmiljö från de vyer där den är synlig.  

Synlighetsanalysen visar att byggnadsvolymen inte ens vid 100 meters höjd 

präglar särskilt många vyer i stadskärnan, se figur 31 på sida 39. Däremot 

visar synlighetsanalysen att från några betydelsefulla gaturum blir 

konsekvenserna stora eller mycket stora.  

Bedömningen är att planförslaget medför stora konsekvenser för stads- och 

landskapsbilden även om byggnaden bara kommer att synas från vissa 

platser inom tätorten och dess omgivning. Detta eftersom skalan helt avviker 

från den befintliga inom Ängelholm.   

Upplevelsen av förändringen är i viss mån subjektiv och beroende på hur 

betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas: om Ängelholms befintliga 

småskaliga karaktär bör förstärkas eller om det är positivt att skapa ett nytt 

högt betydelsebärande landmärke för Ängelholm.  

 Förslag till åtgärder  

• Om önskan är att byggnaden ska vara ett nytt landmärke för 

Ängelholm ställer det höga krav på utformningen men också på att 

byggnaden laddas med positiva värden. Arbeta medvetet med 

fasadmaterial, ljussättning och volymer i förhållande till omgivningen.  

• Fortsatt beakta viktiga siktsamband och rörelsestråk i staden och i 

närområdet. 

Det är viktigt att bevara befintliga träd i parkstråket längs med Rönne å i så 

stor utsträckning som möjligt. Träden har ett stort värde för naturkaraktären i 

parkstråket. Dessutom kan den höga hotellvolymen till viss del balanseras 

med de befintliga stora träden. Träden inom kvartersmark i plankartan har 

skyddats i planen genom bestämmelsen n3 Träd får inte fällas och genom att 

marklov krävs för trädfällning. Rampen för det underjordiska garage som 

medges i planen riskerar att öka risken för att träden i slänten fälls.  

Träden bevaras genom att:  

• Minimera att befintliga slänter förändras genom schakter eller 

fyllningar. (Om marknivåerna förändras kommer träden också att 

försvinna då förutsättningarna förändras för trädens rotsystem.) 

• Studera var stråk och ramper kan anläggas för god tillgänglighet, 

men utan att göra skada på befintliga miljöer i slänten i syfte att 

bevara park- och naturkaraktären kring ån. 

Att allmänheten garanteras tillgänglighet i det för Ängelholm viktiga park- och 

landskapsrummet – Rönne å parkstråk. Detta görs genom: 
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• Att bredda området för PARK längs med ån för att på så sätt 

säkerställa att området inte privatiseras. 

6.2 KULTURMILJÖ  

 Bedömningskriterier 

Storleken på konsekvensen har bedömts utifrån följande 

bedömningskriterier.  

Stora negativa konsekvenser 

• Planförslaget utsläcker ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla objekt 

eller områden av kommunalt värde. 

• Planförslaget ger en stor påverkan på värdekärnor inom 

riksintresseområden eller inom områden med regionalt 

kulturmiljövärde. 

 

Måttliga negativa konsekvenser 

 

• Planförslaget ger en stor påverkan på flera objekt eller områden med 

lokalt/kommunalt värde 

• Planförslaget ger en viss negativ påverkan på riksintressen eller 

områden med regionalt kulturmiljövärde. 

• Planförslaget ger ett dominant intryck i ett värdefullt kulturlandskap 

eller får en stor påverkan på kulturhistoriskt intressanta strukturer 

och samband. 

Små negativa konsekvenser 

•        Planförslaget berör ett litet antal objekt med begränsat värde.  

•        Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt 

skyddsvärda kulturmiljöer eller objekt alternativt mycket begränsad 

påverkan på objekt med högre värden. 

•        Planförslaget ger en begränsad påverkan på ett värdefullt 

kulturlandskap.  

Ringa/inga negativa konsekvenser 

•        Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt, 

skyddsvärda kulturmiljöer men deras huvudsakliga värden består. 

 Direkta konsekvenser på kulturmiljövärden inom 
planområdet 

 

Läget invid södra infarten - betydelsefull plats i staden Ängelholms historia 

Ingen direkt påverkan.  

Rönne å och årummet som grönt stråk genom Ängelholm 

Årummet och dess grönstruktur påverkas negativt genom att vissa 

träd och vegetation måste lämna plats för ny bebyggelse. I 

planförslaget finns en medvetenhet om detta och flertalet befintliga 

stora träd ska bevaras. Frågan är om detta går att realisera i 

samband med ett så stort bygge som det handlar om.  

Åpromenaden bevaras och påverkas inte direkt av förslaget, 

förutsatt att vegetationen bevaras. Däremot påverkas nuvarande 
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upplevelse av årummet och åpromenaden inom planområdet, från 

att ha varit en fridfull och avskild plats till att bli en mötesplats med 

helt andra kvaliteter. 

Ängelholms lasarett – viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-

talet 

Inom planområdet finns idag en byggnad som uppfördes som 

portvaktsbyggnad till Ängelholms lasarett 1937. Byggnaden är 

utpekad i Bevaringsprogram för Ängelholm 1987: Klass II. Byggnad 

med stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Denna byggnad 

har enligt planförslaget – i likhet med gällande detaljplan - dömts ut 

varför inga bevarandebestämmelser kopplade till detaljplan har 

upprättats. Om byggnaden rivs skulle detta vara negativt för 

kulturmiljön eftersom det minskar möjligheten att förstå 

sjukhusområdets historiska utveckling. I anslutning till 

portvaktsbyggnaden finns även rester av en f.d. lasarettspark, i 

slänten ner mot åpromenaden.  

 

Precis som i den gällande detaljplanen finns risk för att portvaktsbyggnaden 

rivs, även om utgångsläget inte helt säkert kan fastställas förrän det prövats i 

ansökan om rivningslov. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta 

negativa konsekvenser för kulturmiljövärden inom planområdet och de 

regionala kulturmiljövärdena knutna till platsen, med Ängelholms lasarett 

som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet, detta är 

dock ingen förändring gentemot nollalternativet. Planen bedöms även 

medföra negativa konsekvenser då årummets gröna karaktär förändras, 

genom att en liten del av den före detta lasarettsparken i slänten bebyggs. 

Även årummets gröna karaktär med stora uppvuxna träd, vilket också är en 

kulturmiljökvalitet, riskerar att påverkas negativt inom planområdet.  

• Slutsatsen är att planförslaget kan ge en stor direkt påverkan på 

definierade kulturvärden, som är av lokalt och regionalt intresse. 

Bedömningen är att planförslaget kan leda till samma stora negativa 

konsekvenser på kulturmiljö som nollalternativet. 

 Visuella konsekvenser på Ängelholms stadsbild 

Kulturmiljö kan förutom genom direkt fysisk påverkan även påverkas visuellt. 

Ängelholms småstadskaraktär är av regionalt intresse för kulturmiljövården. 

En byggnad på drygt 100 m räknat från nollplanet, betydligt högre än något 

som hittills uppförts i Ängelholm, ger en negativ visuell påverkan på det 

utpekade värdet. Om påverkan blir stor, måttlig eller låg avgörs främst av hur 

hög och bred den nya byggnaden blir. I andra hand av dess gestaltning.  

1800-talskransen, utanför åslingan, runt den gamla stadskärnan i Ängelholm, 

har traditionellt haft en bebyggelse uppförd i en större skala, såväl industri– 

som institutionsbyggnader. Tåligheten för storskaliga projekt i detta stadsrum 

kan därför sägas vara relativt stor, så länge det inte medför direkt påverkan 

på det känsliga årummet.  

Den nya byggnaden kommer att bli ett mycket dominerande nutida tillägg i 

Ängelholm, både när det gäller skala och utformning. Ängelholms stadsbild 

kommer att påverkas på olika sätt. I stora delar av stadskärnan kommer 
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byggnaden inte att vara synlig men i några gaturum kommer den att vara 

påtaglig. Genom att placera den höga byggnaden ur siktlinjen söderut från 

Storgatan reduceras den negativa påverkan i utblicken från detta 

betydelsefulla kulturmiljöstråk inom stadskärnan. Att sjukhusområdet åter 

vänder en framsida mot den gamla stadskärnan kan också stärka det 

visuella samband som ursprungligen fanns mellan lasarett och stad. Genom 

att placera byggnaden utanför åslingan ansluter detta till den tradition med 

storskaliga projekt som genomförts här sedan 1800-talet fram till idag. Ingen 

byggnad har dock varit så hög som den nu föreslagna.  

• Bedömningen är att det nu konsekvensbedömda planförslaget med 

en byggnad på drygt 100 m över nollplanet får obetydliga till stora 

negativa indirekta konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden 

Ängelholms stadsbild representerar.  

 Förslag till åtgärder 

För att bibehålla och utveckla kulturmiljövärden inom planområdet och dess 

närhet lämnas några förslag på åtgärder som skulle leda till positiva 

konsekvenser för kulturmiljön: 

• Skydds- och varsamhetsbestämmelser upprättas för 

portvaktsbyggnaden, som idag är utpekad som kulturhistoriskt 

värdefull byggnad i Ängelholms bevaringsprogram. Härmed stärks 

berättelsen om Ängelholms lasarett. Det finns erfarenhet som vittnar 

om värdet av att inom vårdmiljöer behålla vissa äldre platser och 

byggnader. Upplevelse av ålder och kontinuitet kan inge trygghet 

och lugn i känsliga stunder.  

 

• I samband med pågående arbete med nytt bevaringsprogram och 

kulturmiljön för Ängelholms kommun bör även sjukhusområdet, där 

planområdet ingår, inventeras och värderas utifrån dagens 

perspektiv.  

 

• Norr om den ursprungliga lasarettsbyggnaden anlades i slutet av 

1800-talet en tidstypisk park och trädgård, vilket är karakteristiskt för 

den tidens institutionsmiljöer. En stig, eventuella trappor, befintliga 

träd samt rester av staketet som hägnade in sjukhusområdet finns 

kvar. 

 

• Årummet, åpromenaden och dess grönstruktur är generellt omistlig 

för Ängelholms stadsbild, så även inom utredningsområdet. Träd och 

vegetation bör bevaras i största möjliga utsträckning. De höga träden 

som finns här idag skapar en känsla av avskildhet och fridfullhet som 

är en befintlig kvalitet att värna. Detta bör fortsatt bevakas genom 

planbestämmelse, som idag prickad mark. Träd- och vegetation 

kommer att utsättas för stora påfrestningar och risker under 

byggtiden. Tydliga krav på skydd av mark och vegetation under 

byggtiden måste formuleras för att säkerställa befintliga värden, 

liksom krav och riktlinjer för hur återplantering ska göras.  

 

• Platsen där fornlämningen ”Horns skansar” eller Väster skans funnits 

bör hållas under uppsikt. Om en fornlämning påträffas under 
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grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den 

del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 

anmäla förhållandet till länsstyrelsen. KML kap 2. Lag (2013:548). 

 

• Ett viktigt värde knutet till Rönne å är dess funktion och betydelse 

som kommunikationsled. Detta kan förstärkas genom bryggor som 

går att angöra.  

 

Figur 34. Portvaktsbyggnaden. 

 

6.3 REKREATION 

 Bedömningskriterier 

Med rekreation avses här möjligheten att utöva en avkopplande aktivitet 

utomhus. I bedömningen har följande skala använts: 

Stora konsekvenser 

• Planförslaget förändrar några av de värden som utgör värdegrunden 

för objektets klassning som riksintresse för friluftsliv. 

• Planförslaget förändrar i stor utsträckning möjligheten att röra sig till 

och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk inom 

området.  

• Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation) 

förändras kraftigt. 

Måttliga konsekvenser 

• Planförslaget gör ett måttligt ingrepp i de värden som utgör 

värdegrunden för objektets klassning som riksintresse för friluftsliv. 

• Planförslaget förändrar i måttlig utsträckning möjligheten att röra sig 

till och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk inom 

området. 
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• Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation) 

förändras måttligt. 

Små konsekvenser 

• Planförslaget medför viss förändring vad gäller möjligheten att röra 

sig till och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk. 

• Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation) 

förändras lite. 

Ringa/inga konsekvenser 

• Planförslaget påverkar inte eller har en mycket liten påverkan på 

möjligheten att röra sig till och längs med lokala vandrings-, gång- 

och cykelstråk.  

• Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation) 

förändras inte. 

 Konsekvenser för rekreation 

Hela Rönne å ingår i riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap miljöbalken, där 

vissa delar är bebyggda och andra delar brukas som t ex jordbruksmark. 

Ytterligare en byggnad i stadsmiljö, en naturlig bebyggelseutveckling, 

bedöms inte påverka nuvarande tillstånd.  

Planförslaget bibehåller intakt gång- och cykelstråk längs åpromenaden och 

medger mindre anordningar i vattenmiljön vid Rönne å. Tillgängligheten till 

årummet kan öka genom att hotellbyggnaden medger entré mot PARK. På 

detta sätt kan tillgängligheten för funktionsnedsatta öka, eftersom slänten ner 

mot ån i övrigt är brant och gör det svårt för vissa personer att nyttja.   

Möjligheten till rekreation i stadsnära läge invid Rönneå bedöms därmed ge 

små positiva konsekvenser av planförslaget. Upplevelsekvaliteten kan dock 

antas försämras då den höga byggnaden är dominerande i miljön samt att 

fler personer kan tänka sig nyttja ytorna. Även skuggeffekter på 

eftermiddagen i parkmiljön norr om ån, kan ge negativa effekter för 

rekreationen i området. 

 Slutsats 

Planförslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för riksintresset eller 

de kommunala intressen i form av vandrings-, gång- och cykelleder som 

finns i området. Tillgängligheten bedöms öka liksom nyttjandegraden av 

rekreationsytorna då fler människor kan komma att röra sig inom 

planområdet. Kvaliteten på rekreationsmiljön bedöms försämras i och med 

att en hög byggnad blir synlig i årummet. Totalt sett bedöms planförslaget 

därmed ge både små positiva konsekvenser i form av ökad tillgänglighet och 

måttligt negativa konsekvenser för rekreationen i området då kvaliteten på 

rekreationsmiljön kan upplevas som försämrad. 

 Förslag till åtgärder 

För att inte ge upplevelse av att den tillgängliga ytan för allmänheten minskar 

bör området mellan hotell och åpromenaden utformas så att det inte 

uppfattas som att det endast är till för hotellets gäster.  
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6.4 NATUR 

 Bedömningskriterier 

Stora konsekvenser 

• Planförslaget utgör en betydande påverkan på värdekärnor inom 

riksintresseområden eller områden av regionalt naturmiljövärde.  

• Planförslaget påverkar den biologiska mångfalden i en stor 

utsträckning.  

Måttliga konsekvenser 

• Planförslaget utgör en viss påverkan på riksintresseområden eller 

områden av regionalt naturmiljövärde. 

• Planförslaget ger en måttlig men mätbar påverkan på den biologiska 

mångfalden.  

Små konsekvenser 

• Planförslaget ger en liten men mätbar påverkan på den biologiska 

mångfalden.  

Ringa/inga konsekvenser 

• Planförslaget ger ingen risk för mätbar påverkan på den biologiska 

mångfalden. 

 Konsekvenser för natur 

Rönne å är av riksintresse för naturvård främst på grund av sina limnologiska 

värden. Ingen ytterligare exploatering sker direkt i anslutning till ån, och 

därmed undviks påverkan på till exempel lax och havsöring. Påverkan på 

Rönneås limnologiska värden ändras inte i och med det nya planförslaget. 

Riksintresset för naturvård bedöms därmed inte påverkas av detaljplanen 

jämfört med nollalternativet. 

Det är viktigt att träd och vegetation som omger ån bevaras i största möjliga 

utsträckning genom plankartan.  

Ytterligare komplettering av träd skulle förbättra livsmiljön i och längs 

vattendraget.  

På artportalen finns registrerade fynd av spillkråka, utter, skogsalm och gulvit 

blekspik. Spillkråka lever främst i skogsmiljöer och det registrerade fyndet 

från artportalen är endast tillfälligt. Det största hotet mot utter är miljögifter 

som har en stor negativ effekt på arten och det är viktigt att utsläpp av 

miljögifter inte sker i och med byggnation enligt den nya detaljplanen. Annan 

påverkan kommer till exempel från mänsklig störning där åtgärder kan vara 

att skyddande vegetation, buskar och träd bevaras eller skapas utmed ån. 

Miljön för utter och annan fauna är redan utsatt för mänsklig störning och 

planförslaget innebär ej någon ytterligare störning jämfört med 

nollalternativet.  

De äldre träden ges förutsättningar att fortleva inom planområdet i området 

där plankartan anger PARK. Inom den prickade marken finns risk att träden 

behöver tas ner för att anlägga en ramp till garaget (beteckning n1 i 

plankartan). Då hela ytan prickad mark har beteckningen n1, så finns 
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teoretiskt en risk att ca hälften av träden väster om Södra vägen kan tas ner i 

och med planförslaget. Dock behöver marklov sökas och beviljas för 

trädfällning av vissa träd, vilket skyddar träden i viss utsträckning. Den alm 

som finns i området står inom ett sådant område.  

I planbeskrivningen anges att träd som inte kan behållas föreslås ersättas. 

För de träd som avverkas i samband med utbyggnaden av området så bör 

kompensationsåtgärder genomföras. Kompensationsåtgärder innebär att det 

planteras nya träd på andra platser inom området eller i närheten av 

området.  

Förutsättningarna för arter i området skulle kunna förändras i och med 

föreslagen plan om hälften av träden avverkas. 

 Slutsats 

Planförslaget maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av 

planområdets äldre träd kan tas ner, vilket leder till en viss förändring av 

förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Konsekvensen för 

naturmiljön blir därför liten negativ påverkan. Dock bedöms konsekvensen 

jämfört med nollalternativet som något mindre negativ, då fler träd skulle 

behöva fällas för att utnyttja gällande detaljplan maximalt. 

 Förslag till åtgärder 

Mycket höga viten bör sättas på de träd som ska bevaras, vilka annars kan 

riskera att försvinna vid beviljande av marklov. 

Vid avverkning av träd ska återplantering ske genom Alnarpsmodellen, vilket 

innebär att nedtagna träd kompenseras. I första hand ska detta ske inom 

planområdet, i andra hand längs årummet. 

Träden skyddas fysiskt genom inhägnad under byggtid. Även hela 

rotsystemen måste skyddas mot kompaktering eller grävning.  

Planen bör förhindra att slänten ner mot ån kan terrasseras eller omformas 

genom stödmurar som i sig förändrar markens förutsättningar till att hysa en 

naturlig vegetation. Utformningen av garaget utgör en risk för att äldre träd i 

området kommer att ersättas av yngre träd. En noggrann projektering och 

etablering bör eftersträvas.  

Ytterligare vegetation utmed ån skulle förbättra vattenmiljön.  

Vid plantering av nya träd ska inhemska växtarter väljas. 

6.5 VATTEN 

 Bedömningskriterier 

Stora negativa konsekvenser 

• Planförslaget innebär stor risk för att miljökvalitetsnormer för Rönneå 

inte kan följas. 

• Det finns stor risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid 

översvämning av Rönne å.  
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Måttliga negativa konsekvenser 

• Planförslaget innebär måttlig risk för att miljökvalitetsnormer för 

Rönneå inte kan följas. 

• Det finns måttlig risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid 

översvämning av Rönne å. 

Små negativa konsekvenser 

• Planförslaget innebär liten risk för att miljökvalitetsnormer för 

Rönneå inte kan följas. 

• Det finns liten risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid 

översvämning av Rönne å. 

Ringa/inga konsekvenser 

• Planförslaget innebär ingen risk för att miljökvalitetsnormerna för 

Rönne å inte kan följas. 

• Det finns ingen risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid 

översvämning av Rönne å. 

Vid bedömning av risk för att planområdet översvämmas har ett scenario 

använts, vilket motsvarar ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i 

kombination med ett framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i 

Skälderviken.  

 Konsekvenser dagvatten 

Ängelholms kommun har tagit fram en dagvattenpolicy som redovisar 

kommunens riktlinjer för dagvattenhantering det vill säga hur avledning, 

uppsamling och eventuell rening av dagvatten ska ske i ett planlagt område. 

Framför allt förespråkas en öppen, lokal dagvattenhantering i syfte att skapa 

ett långsiktigt hållbart dagvattensystem där belastningen på recipienter och 

ledningsnät minimeras.  

För att bedöma om det finns ett reningsbehov av dagvattnet finns det i 

dagvattenpolicyn angivet en metod som utgår från markanvändningen och 

recipientens känslighet för påverkan. Utifrån dessa parametrar bedöms om 

det finns behov av rening av dagvattnet.  

I planförslaget bedöms ny bebyggelse medföra att marken hårdgörs i samma 

utsträckning som tidigare. Inom planen planeras för gator, parkmiljö och en 

högre byggnad för hotell-, sjukhusvård-, kontor- och konferensändamål.  

Föroreningshalterna i dagvattnet till följd av planen bedöms enligt 

kommunens dagvattenpolicy som låga till måttliga på kvartersmark, se Tabell 

3, där planområdet antagits motsvara förhållandena för ”Stadskärnans 

bostads- och handelsområden” och ”Bostadsområden (flerfamiljshus) och 

handelsområden”. Nivåerna bedöms som låga på gatorna.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
10252297 •  MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm  | 53   

 

Tabell 3. Uppskattade föroreningshalter i dagvatten utifrån markanvändning, (Dagvattenpolicy 
för Ängelholms kommuns, 2015). Inringade värden har använts. 

  

 

Eftersom inga större parkeringsytor planeras inom området bedöms 

föroreningshalten från området sammantaget vara ”Låga”. Rönne å har i 

analysen klassats som en mycket känslig recipient. Utifrån den tabell som 

upprättats, se Tabell 4, föreligger inga reningskrav på dagvattnet från 

planområdet. 
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Tabell 4. Reningskrav utifrån recipient och föroreningshalter i dagvattnet. (Dagvattenpolicy för 
Ängelholms kommuns, 2015).  

 

 Konsekvenser vattenkvalitet Rönne å 

Den planerade hotell- och konferensbyggnaden bedöms inte påverka 

vattenkvaliteten i Rönne å vare sig positivt eller negativt. Eftersom 

planförslaget bibehåller parkmark närmst ån medför detta ingen fysisk 

påverkan på ån och ger därmed inga negativa konsekvenser på vattenmiljön. 

 Konsekvenser översvämningsrisk 

Enligt SMHIs rapport från 2016 (se avsnitt 4.5.3.) används scenario 3, som 

lämpar sig för utvärdering av översvämningsrisker och för planering av 

framtida bostäder längs Rönne å. Scenario 3 innebär ett framtida 

klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i kombination med framtida 

klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i Skälderviken. Utifrån detta scenario har 

en tvärsektion tagits fram i anslutning till Tullportsbron som visar att vattnet 

riskerar att stiga till +3,79 meter i höjdsystemet RH2000.  

Vid placeringen av byggnaden inom detaljplanen har hänsyn tagits till risken 

för stigande havs- och vattennivåer och översvämning. Lägsta nivå för färdigt 

golv för användningen tillfällig vistelse är +4,0 meter i höjdsystemet RH2000 

och för den lägre byggnaden +6,0 meter i höjdsystemet RH2000. I 

plankartan är angivet att lokaler, källare eller liknande som uppförs under 

+4,0 meter ska utföras vattentäta upp till denna höjd. Byggnader skall utföras 

med källare med en grundläggningsnivå på högst +5,5 meter respektive 6,9 

meter. 

Planförslaget medger samma möjlighet för åns högvatten att delvis svämma 

över gång- och cykelvägar som nuvarande detaljplaner. Promenadstråket 

längs med Rönne å har tidigare översvämmats områdesvis och så kommer 

fortsatt att ske om inga åtgärder tas. Erosionen kan innebära att intilliggande 

mark skadas (Översvämningar i Ängelholms kommun, 2010). Eftersom inga 

förändringar planläggs nära strandlinjen medför planförslaget ingen ökad risk 

för erosion eller förändrade flödesregimer i ån. 

Planförslaget bedöms därmed sammantaget inte medföra några 

konsekvenser för översvämningsrisken för Rönneå och vid planering av 
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området tagit hänsyn till risk för ökade vattennivåer. Eventuellt arbete som 

sker i vattenområde betraktas enligt Miljöbalken som vattenverksamhet som 

ska tillståndsprövas. För vissa typer av arbeten kan istället en anmälan göras 

hos Länsstyrelsen.  

 Slutsats 

Andelen hårdgjord yta i planförslaget bedöms vara likvärdigt med 

nollalternativet. Föroreningshalten i dagvattnet bedöms vara låg varför inget 

reningskrav föreligger. Vattenkvaliteten på Rönneå bedöms inte påverkas. I 

planförslaget är höjder på färdigt golv anpassade så att dessa inte 

översvämmas i det scenario som beskrivits. Eftersom inga åtgärder planeras 

nära ån, bedöms inte planförslaget medföra ökad risk för erosion eller 

förändrade flödesregimer i ån. Planen medför därmed inga/ringa 

konsekvenser för vatten. 

 Förslag till åtgärder 

Även om halten av föroreningar i dagvattnet bedömts som låga, kan åtgärder 

för rening bidra till att halterna blir ännu lägre. Lokalt omhändertagande av 

dagvatten är alltid önskvärt. 

6.6 MARK OCH GEOTEKNIK 

 Bedömningskriterier 

Bedömningen har utgått ifrån om planförslaget bedöms medföra 

stor/måttlig/liten/ringa eller ingen risk för att påverka markens stabilitet och 

erosionsrisk ner mot Rönneå.  

 Konsekvenser för mark och geoteknik 

Sigma Civil AB har på uppdrag av Hälsostaden Ängelholm AB utfört flera 

geotekniska markundersökningar i området.  

Undersökningarna visar att: 

• Jordlagren under fyllning eller mulljord utgörs ställvis av finsand på 

siltig lera och jorddjupet uppgår till över 50 m. 

• Grundläggning av höga byggnadsdelar behöver ske på pålar, 

förslagsvis kohesionspålar.  

• Installation av pålar kan ge upphov till omgivningspåverkan såsom 

massundanträngning, buller och vibrationer etc. 

• Utifrån antagna placeringar av planerad byggnad och förhållanden 

visar utförda beräkningar att stabiliteten mot Rönne å är 

betryggande.  

• Risken för erosion som påverkar stabilitetsförhållanden bedöms vara 

låg inom det aktuella området. Strandkanten utgörs till största del av 

sten och gräsbeklädda ytor som ej är erosionsbenägna. (Sigma Civil 

AB, 2019) 

• Risken för ras och skred vid uppförd byggnad enligt planförslaget 

bedöms som låg utifrån stabilitetsberäkningar, samt bedöms minska 

jämfört med dagens situation. 
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Resultat från stabilitetsberäkningar samt rekommendationer presenteras i 

den separata rapporten PM Beräkning upprättad av Sigma Civil AB 2020-03-

04.  

 Slutsats 

Erosionsrisken i Rönne å bedöms som låg. Utifrån de utförda beräkningarna 

samt med avseende på utförd känslighetsanalys bedöms 

stabilitetsförhållandena förbättras vid uppförd byggnad enligt planförslaget 

jämfört med dagens situation. Konsekvensen bedöms som positiv då 

planförslaget kan leda till minskad risk för skred.  

 Förslag på åtgärder 

Kompletterande undersökningar krävs i detaljprojekteringsskedet när 

byggnadens slutliga utformning och omfattning bestämts.  

För byggskedet krävs åtgärder vid både schakt och pålning för att säkerställa 

att skred inte uppstår under byggskedet som är ett riskmoment. Åtgärder för 

detta anges i PM Beräkning (Sigma, 2020). 

I Ängelholms kommun finns områden med radon, varför lokalt förhöjda halter 

av markradon inte kan uteslutas. Den som avser att bebygga området 

ansvarar för att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.  

6.7 MÄNNISKORS HÄLSA 

 Bedömningskriterier 

Stora konsekvenser  

• Planförslaget medför stor påverkan på sjukhusverksamheten. 

• Planförslaget medför en förändradtrafikmiljö. 

• Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i stor 

utsträckning. 

Måttliga konsekvenser 

• Planförslaget medför måttlig påverkan på sjukhusverksamheten. 

• Planförslaget medför en måttligt förändrad trafikmiljö. 

• Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i måttlig grad. 

Små konsekvenser 

• Planförslaget med för liten påverkan på sjukhusverksamheten. 

• Planförslaget medför en liten förändrad trafikmiljö. 

• Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i liten grad. 

Ringa/inga konsekvenser 

• Planförslaget med för ingen/ringa påverkan på 

sjukhusverksamheten. 

• Planförslaget medför ingen/ringa förändrad trafikmiljö. 

• Planförslaget medför ingen/ringa förändring av trafikbullernivåerna. 
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 Hotell knutet till sjukhusverksamheten 

Syftet med detaljplanen är att uppföra en hotellbyggnad. Hotellet knyts till 

sjukhuset i form av ett ”Hälsohotell” som ger möjlighet för patienter och 

anhöriga att bo där under sin sjukhusvistelse. Det kan leda till bättre 

resursanvändning på sjukhuset och därmed i förlängningen bidra till ökad 

hälsa. Planförslaget bedöms i detta avseende medföra positiva 

konsekvenser för hälsa.  

 Trafik 

En utredning har gjorts för att beskriva trafik- och bullersituationen i 

planområdet (Sweco 2017). Med ett planområde som ligger centralt och nära 

järnvägsstation, busshållplats och gång- och cykelstråk finns möjlighet att 

välja kollektiva transportsätt, cykla eller gå. För bilister kommer 

hotellbyggnaden kunna nås via Landshövdingevägen och Södra vägen. 

Hotellbyggnaden, som även innehåller restaurang, bar och konferens, har 

beräknats generera ungefär 177 bilresor om dagen, varav 80% bedöms 

fördela sig mot öster om 20% mot väster på Landshövdingevägen.  

En bedömning har gjorts över framtida trafikmängder på Södra vägen och 

Landshövdingevägen år 2040. För detta har Trafikverkets uppräkningstal för 

personbilar i Skåne använts. Uppräkningstalet ska täcka exploatering, 

ekonomisk tillväxt med mera vilket innebär att exploatering av 

sjukhusområdet och hotellet ingår i detta tal. Tabell 5 visar beräknade 

trafikflöden på berörda vägar idag, år 2040 samt hur trafiken från 

planförslaget bedöms fördela sig på detta vägnät.  

 

Tabell 5. Beräknade trafikflöden år 2040 (antal fordon/dag) (Sweco 2017). 

Vägsträcka ÅDT idag Trafikalstring 

planförslaget 

ÅDT 2040 

Landshövdingevägen 
Väster om Södra vägen 

3 932 * 35 5 480**** 

Landshövdingevägen 
Öster om Södra vägen 

10 369 * 140 15 842**** 

Södra vägen 855 ** 160 1 095 ***** 

Carl XV:s bro 105 ***  105 

*Uppräknade trafikflöden till idag från uppmätta värden 2015 (väster om Södra vägen) och 2011 (öster om 

Södra vägen) 

**Antaget värde 

***Baseras på dagens busstrafik, antas oförändrad år 2040.  

****Uppräknade trafikflöden till år 2040, baserat på Trafikverkets uppräkningstal för personbilar i Skåne.  

*****Eftersom Södra vägen är en återvändsgata bedöms ingen generell trafikökning inträffa här. Ökningen 

består istället av en tillkommande trafikalstring på grund av omdistribution av sjukhusverksamheten.  

 

Planförslaget medför att trafikflödena ökar, framför allt på Södra vägen, men 

även på Landshövdingevägen. Ökningen bedöms inte påverka 

framkomligheten på dessa vägar. I högtrafik på morgon och kväll kan det 

dock under korta stunder uppstå köer med ett fåtal bilar på 

Landshövdingevägen. Av denna anledning har korsningen mellan 

Landshövdingevägen och Södra vägen särskilt studerats. Studierna visar att 

det är mest fördelaktigt att låta korsningen behålla sitt nuvarande utseende 
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eftersom det ger god framkomlighet både för kollektivtrafiken på Södra 

vägen och för genomfartstrafiken på Landshövdingevägen. 

Trafikutredningen visar att det behövs ungefär 78 nya parkeringsplatser för 

byggnadens anställda och besökare. Dessa kan förläggas i källargarage 

under planerad byggnad. 

Varuleveranser till och från den nya byggnaden sker gemensamt med 

sjukhusets varumottagning som finns ”bakom” badhuset och är 

sammankopplat med en kulvert.  

 Buller 

Bullerberäkningarna som är utförda för år 2040 visar att den ekvivalenta 

medelnivån ökar med i genomsnitt 1,2 dB(A) vid fasad för de undersökta 

fastigheterna. Ökningen beror främst på grund av den trafikökning som enligt 

Trafikverkets uppräkningstal uppkommer på grund av exploateringar, 

ekonomisk tillväxt med mera. För den trafikökning som beräknas tillkomma 

på grund av planförslaget påvisar modellen ingen signifikant ökning av 

ljudnivån.  

Samtliga fastigheter längs Landshövdingevägen och Södra vägen har 

tillgång till ett område inom fastighetsgräns där maximala ljudnivån 

understiger 70 dBA från vägtrafik.  

För att bedöma ekvivalent ljudnivå på uteplats sammanvägs ljudnivån från 

både väg och spårtrafik. Ljudnivån förändras inte nämnvärt mellan de olika 

beräkningsfallen eftersom tågtrafiken har en stor inverkan på resultatet. De 

flesta fastigheter uppnår riktvärdet 55 dB(A), men det finns ett antal 

fastigheter där ljudnivån överskrids. Ansvarig för störningar och åtgärder 

ligger vanligtvis hos väg- respektive spårhållaren. När åtgärder eller andra 

försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar ska nyttan av 

dem vägas mot kostnaderna. 

För hotellverksamheten är det möjligt att dimensionera fasad och fönster för 

att uppnå vald ljudklass.  

 Slutsats 

Planförslaget medför positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten 

eftersom Hälsohotellet ger möjlighet att avlasta andra delar av 

verksamheten.  

Planförslaget kommer att medföra en trafikökning, vilken procentuellt sett är 

störst på Södra vägen. Ökningen bedöms inte påverka framkomligheten på 

berörda vägar. Vägens utformning, där ingen genomfartstrafik är möjlig på 

Södra vägen och befintlig cirkulationsplats föreslås vara kvar, bedöms gynna 

låga hastigheter vilket bidrar till god trafiksäkerhet. Trafiksituationen bedöms 

sammantaget få en liten negativ konsekvens.  

Ljudmiljön för bostäder längs Landshövdingevägen och Södra vägen år 2040 

beräknas vara över gränsvärdet för buller från väg varför åtgärdsprogram 

behöver övervägas generellt. Planförslaget bedöms medföra ringa förändring 

av trafikbullernivåerna vilket ger en liten negativ konsekvens.  
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 Förslag till åtgärder 

Inga åtgärder bedöms behövas för aktuell plan.  

6.8 BESKUGGNING 

 Bedömningskriterier 

Stora negativa konsekvenser 

• Risk för ändrade skuggförhållanden som i hög utsträckning påverkar 

omgivande bostäder och grönområden under stor del av året. 

Måttliga negativa konsekvenser 

• Risk för ändrade skuggförhållanden som i mindre utsträckning 

påverkar omgivande bostäder och grönområden under stor del av 

året. 

Små negativa konsekvenser 

• Risk för ändrade skuggförhållanden som i mindre utsträckning 

påverkar omgivande bostäder och grönområden under begränsade 

delar av året. 

Ringa/inga negativa konsekvenser 

• Ingen påverkan på skuggförhållanden i närheten av planerad 

byggnad. 

 Konsekvenser för beskuggning 

Inom ramen för de parallella arkitektuppdrag som gjorts för planområdet har 

studier av skuggan gjorts. Det visar att skuggan under högsommar kommer 

att påverka sjukhusområdet, medan den under våren kan sträcka sig bort 

mot bostäderna norr om ån.  

 

Figur 35. Illustration av skuggpåverkan av en hög byggnad. Bilder hämtat ur AWLs bidrag 
Hälsohotellet Ängelholm. 

 

De långa skuggor som uppkommer genom en maximal utbyggnad i enlighet 

med planförslaget bedöms leda till måttliga konsekvenser av skuggpåverkan 

eftersom de berör bostäder, men endast under delar av året och under 

kortare stunder då skuggan av en smal byggnad passerar relativt snabbt.  
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 Slutsats 

Under delar av året kommer skuggan av en hög byggnad påverka bostäder i 

nordväst, norr och nordöst vilket bedöms medföra måttliga negativa 

konsekvenser för skuggförhållanden i området. Nollalternativet bedöms 

medföra små konsekvenser.  

 Förslag till åtgärder 

Skuggeffekter har delvis mildrats genom att byggnadens utformning är smal, 

men kan ytterligare anpassas genom att välja en lägre byggnad som 

påverkar omgivande miljöer i mindre omfattning än exempelvis en högre 

byggnad.  

6.9 VINDFÖRHÅLLANDEN  

 Bedömningskriterier 

Stora negativa konsekvenser  

• Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad 

under en längre del av året och försämrade möjligheter för kort- och 

långvarigt uppehåll kring Rönne å. 

Måttliga negativa konsekvenser  

• Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad 

under delar av året och försämrade möjligheter för långvarigt 

uppehåll kring Rönne å. 

Små negativa konsekvenser  

• Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad 

under delar av året men ingen försämring av möjligheter för uppehåll 

kring Rönne å.  

Ringa/inga negativa konsekvenser  

• Ingen risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad 

byggnad. 

 Konsekvenser för vindar och höga hus 

SMHI (2018) har utfört en vindkomfortstudie i syfte att utvärdera 

Hälsohotellets påverkan på vindförhållanden. Resultatet har satts i relation till 

komfortkriterier för vindhastighet och även byggnadens effekt som 

vindförstärkare. Förstärkning av vinden innebär hur vinden på 2 meters höjd 

över marken förstärks i bebyggelsen vid olika vindriktningar. De punkter i 

byggnadsgeometrin som i denna studie ansetts vara av särskilt intresse finns 

utplacerade och namngivna i Figur 36. 
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Figur 36. Platser vars vindkomfort studeras i detalj: 1) Stråket. 2) Uteservering. 3) Gångstråk. 4) 
Åpromenaden, 5) Entré och 6) Yta framför högdel. Angivelserna i grönt är hänvisningar till 
omgivande byggnader. Vattenområdet i Rönne å omfattas ej längre av planförslaget, men är 
med i kartan då detta togs bort i sent skede. 

Studien visar att Hälsohotellets högdel kommer att påverka vindklimatet på 
gatunivå. Årsmedianen av vindhastigheten har sammanställts för samtliga sex 
punkter och sedan relaterats till komfortkriterier för vindhastighet. En 
sammanställning för alla vindriktningar över hela året visas av Tabell 6. 
 

Tabell 6. Sammanställning för alla vindriktningar över hela året. Intervallen anger minimum och 
maximum för platsen/ytan. Skalan är tagen från Glaumann och Westerbergs gränsvärden för 
upplevd vindhastighet (längre stillasittande) samt Glaumann och Westerbergs kriterier för 
vindkomfort vid långvarigt stillasittande/stillastående. Önskvärda förhållanden enligt dessa 
kriterier markeras med grönt, gult överskrider denna nivå. Färgkodningen inkluderar det högsta 
värdet i intervallet oavsett hur stor del av ytan detta motsvarar. 

 
 
Tabellen visar att ingen av platserna klarar komfortkriteriet för längre 
stillasittande/stillastående under hela året. I övrigt sammanfattar 
komfortstudien att: 
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➢ De platser i geometrin som är tänkta att användas för långvariga 
uppehåll, Uteserveringen (2) och Ytan framför högdelen (6), klarar 
delvis komfortkriterierna för detta. 

➢ Stråket (1), Gångstråket (3) och Åpromenaden (4) lämpar sig för 
kortvariga uppehåll.  

➢ För Uteserveringen (2) samt Gångstråket (3) finns en viss risk att 
turbulens kan påverka vindkomforten negativt.  

➢ Entrén (5) och passagen mellan entrén och befintlig sjukhusbyggnad 
är väldigt vindutsatt. Entrén lämpar sig endast för kortvariga uppehåll 
och för promenad. 
 

Utöver Uteserveringen (2) och Ytan framför högdelen (6) är Stråket (1) och 

Åpromenaden (4) är av störst intresse eftersom det är här förbipasserande 

människor kommer röra sig. Dessa punkter lämpar sig för kortvariga 

uppehåll, men klarar inte komfortkriterierna för långvarigt uppehåll. Det är 

dock möjligt att vegetationens naturliga vindskydd, t ex träden längs Rönne 

å, vid planerad nybyggnation erbjuder mer skydd än vad som inkluderats i 

beräkningen. Under sommarmånaderna är vindhastigheten något lägre, 

vilket tillsammans med en ytterligare vindskyddande effekt av träden skulle 

kunna innebära att platserna lämpar sig för långvarigt uppehåll sommartid 

(SMHI, 2018).  

 Slutsats 

Hälsohotellets står på 80 meters höjd ensamt i väst- och ostvinden och detta 

kommer innebära en påverkan på vindklimatet på gatunivå. Detta påverkar 

bland annat möjligheterna för långvarigt uppehåll längs Åpromenaden (4) 

under vinterhalvåret eftersom medelvindhastigheten är högre då. 

Konsekvenserna under sommaren är mindre då medelvindhastigheten är 

lägre. Därmed bedöms byggnaden medföra måttliga negativa konsekvenser 

för vindförhållanden på platsen. Det är en annorlunda situation än i 

nollalternativet, där de bedöms vara små eftersom tillåten byggnadshöjd 

endast är 4-6 våningar.  

 Förslag till åtgärder 

Vindskyddande åtgärder behövs för att säkerställa god komfort på samtliga 

markerade platserna, framförallt Stråket (1) och Åpromenaden (4) där 

förbipasserande kan tänkas uppehålla sig, och på passagen mellan entrén 

och sjukhusbyggnaden. Höga vindhastigheter kan mildras genom 

exempelvis plantering av träd eller buskar och genom utskjutande tak 

omkring byggnadens hörn. För ytterligare riktlinjer kring platsspecifika 

vindskyddande åtgärder hänvisas till vindkomfortstudien (SMHI, 2018).  

6.10 STADSUTVECKLING  

Hälsohotellet kan indirekt medföra stora konsekvenser för Ängelholms 

stadsutveckling. Det kan öppna upp för en mer tillåtande syn på höga 

byggnader inom Ängelholm. Utvecklingen skulle då kunna gå från en stad 

med en enhetlig, låg bebyggelse till varierade byggnadshöjder och 

heterogena stadsmiljöer. Ängelholm kan då bli en stad med flera höga 

byggnader som konkurrerar sinsemellan som landmärken. 
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7 NOLLALTERNATIVETS 
KONSEKVENSER 

Ingen alternativ plats finns utpekad för Hälsohotellet. Om inte detaljplanen 

antas så kan inte Hälsohotellet byggas, vilket kan leda till att nyttjandet av 

sjukhuset försämras något då avlastande funktioner inte kommer att finnas 

på det sätt som har varit utgångspunkt för planförslaget. De positiva 

konsekvenser för sjukhusverksamheten samt utvecklingen av sjukhuset som 

ett hälsohotell skulle medföra uteblir i nollalternativet. 

Bedömningen är att stads- och landskapsbilden kan komma att förändras på 

det lokala planet i nollalternativet, dvs om de befintliga detaljplanerna 

bibehålls och utnyttjas. Nollalternativet bedöms ge måttliga negativa 

konsekvenser för stads- och landskapsbilden på grund av att bebyggelse i 

sex våningar hamnar nära årummet och på så sätt blir väldigt synligt 

norrifrån, från Storgatan samt från årummet. 

När det gäller kulturmiljön och nollalternativets konsekvenser finns en 

ovisshet angående portvaktsbyggnadens framtid då den anses i dåligt skick 

och som svåranvänd i verksamheten. I gällande plan ligger byggnaden med 

användningsbestämmelsen DC men utan bestämmelser för tillvaratagande 

av kulturvärden. I planförslaget ges den inte några sådana bestämmelser 

utan där kommer den att ligga på korsmark som får beteckningen b3 vilket 

innebär att marken får anordnas för underjordisk parkering och byggas över 

med planteringsbar mark. I övrigt sker ingen direkt påverkan på den 

kulturhistoriska stadskärnan. Sjukhusområdets historia är fortsatt läsbar 

genom att resterna av den f.d. lasarettsparken lämnas orörda och framförallt 

om portvaktsbyggnaden skulle rustas upp och bevaras.  

Lägre byggnader, upp till sexvåningar, kan tillföras inom kvartersmarken i de 

befintliga detaljplanerna. Detta skulle påverka årummet till viss del då träden 

i området delvis skymmer byggnader inom sjukhusområdet. Samlat bedöms 

de rekreativa värdena påverkas mindre i ett nollalternativ jämfört mot 

planförslaget.  

De nu gällande PARK-områdena kommer att kunna medge fortsatt grönt 

stråk utmed ån. Naturvärdena förändras i likhet med planförslaget, men vid 

fullt utnyttjad byggrätt skulle alla träd inom kvartersmarken behöva avverkas, 

d.v.s. fler än i planförslaget. Konsekvensen bedöms som måttligt negativ 

eftersom den biologiska mångfalden i området troligen minskar. Inga hotade 

arter påverkas dock negativt. Konsekvensen blir därmed större i 

nollalternativet än i planförslaget. Konsekvensen för mark bedöms som 

positiv då även nollalternativets planförslag kan leda till minskad risk för 

skred. Bullersituationen bedöms likvärdig för nollalternativet som för 

planförslaget. Vindkomforten bedöms bättre i nollalternativet än i 

planförslaget. 

8 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken. En miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller 
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störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av 

betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för 

påtagliga olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för 

luftkvalitet, vattenförekomster, fisk- och musselvatten och buller. 

Miljökvalitetsnormerna för buller är inte tillämpbara i tätorter under 100 000 

invånare och behandlas därför inte vidare här. Inte heller 

miljökvalitetsnormer för luft utreds då det i Ängelholm inte finns problem med 

luftföroreningar som påverkar luftkvaliteten i den utsträckningen. 

8.1 VATTENFÖREKOMST 

Aktuell vattenförekomst ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken” är enligt VISS, 

(Vatteninformationssystem Sverige) klassad till ”måttlig” ekologisk status och 

”ej god” kemisk status (2017-09-19). Miljöproblem är övergödning och 

syrefattiga förhållanden, miljögifter, förändrat habitat genom fysisk påverkan 

och främmande arter. Kvalitetskravet är att God ekologisk status skall 

uppnås till år 2027. Vad gäller god kemisk ytvattenstatus skall detta uppnås 

även om det ges undantag för bromerad difenyleter samt Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar då det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god 

kemisk ytvattenstatus. 

Grundvattenförekomst Ängelholm-Ljungbyhed omfattar hela Ängelholms 

kommun och finns således inom planområdet. Grundvattenförekomsten är 

en sedimentär bergförekomst och har god kemisk och kvantitativ status. 

Negativa påverkningskällor är diffusa källor i form av jordbruk och urban 

markanvändning. 

Om byggnadsdelarna under grundvattennivån görs täta kommer 

grundvattennivån återgå till sin tidigare nivå efter byggnationen. Enligt 

planbestämmelserna ska källare, lokaler mm som uppförs under +4 meter 

RH2000 göras täta. Planen bedöms inte påverka vattenförekomsternas 

kvalitet eller kvantitet i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna inte kan 

uppnås.  

8.2 FISK- OCH MUSSELVATTEN 

Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen gäller för 

Rönne å. Från Herrevadskloster till mynningen av Rönne å omfattas 

vattendraget av miljökvalitetsnorm för laxfiskevatten, vilket inkluderar aktuell 

vattenförekomst ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken”.  

Planen bedöms inte medföra sådan påverkan på vattenområdet att 

miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten inte kan uppnås.  

9 STRANDSKYDD 

Strandskyddet återinförs i och med den nya detaljplanen och skäl för att få 

dispens från strandskyddet anges i miljöbalken 7 kapitlet 18c§.  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse.  

I planförslaget föreslås att strandskyddet upphävs inom kvartersmark samt 

allmän platsmark gata. Genomförandet av detta planförslag prövas enligt 

punkt 1 att området redan tagits i anspråk. En stor del av kvartersmarken 

utgörs idag av parkeringsyta, se Figur 37.  

 

Figur 37. Planområdet fotograferat i maj 2017.  

 

Planförslaget innebär därmed att strandskydd återinträder för skogsområdet 

som planläggs som PARK och NATUR. Detta innebär att planen medger en 

förstärkning av strandskyddet jämfört med nollalternativet och nuläget.  

Allmänheten kommer därmed även fortsättningsvis garanteras tillträde till 

årummet. Beroende på typ av skötsel och utformning av kvartersmarken kan 

det uppfattas som om området tillhör hotellets gäster, varför det är viktigt att 

tydliggöra att allmänheten kan röra sig i området.  

Planförslaget bedöms inte heller försämra livsbetingelserna för någon känd 

hotad flora och fauna i området.  
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10 MILJÖMÅL 

Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte 

överlämna dem till kommande generationer och Sveriges miljömål är 

riktmärken för detta miljöarbete.  

Ängelholms kommuns miljömål är baserade på de nationella målen, men är 

anpassade till regionen. De sex lokala miljömålen som Ängelholms kommun 

arbetar med är: 

• God vattenkvalitet 

• En levande natur och ett friskt ekosystem 

• Effektiv användning och produktion av energi 

• Hållbart transportsystem 

• En levande och god bebyggd miljö 

• Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv 

Det miljömål som berör aktuell detaljplan störst är ”En levande och god 

bebyggd miljö”. För Ängelholm innebär detta bland annat att det skall vara en 

”hållbar bebyggelseutveckling med nybyggnation i anslutning till befintlig 

bebyggelse.” Den planerade hotell- och konferensbyggnaden bidrar till detta 

då byggnadens placering ligger nära befintligt sjukhus och övrig bebyggelse 

samt även är stadsnära. I målet om bebyggd miljö ingår också att minimera 

bullerpåverkan, bevara gång-och cykelvägar samt grönstruktur, något som 

detaljplanen ska ta hänsyn till. Gång- och cykelvägen längs med Rönne å 

kvarstår i planförslaget och så mycket vegetation som möjligt skall skyddas i 

och med uppförandet av hotell- och konferensbyggnaden. 

De övriga lokala miljömålen anses inte påverkas nämnvärt i och med den 

nya detaljplanen.  

11 SAMLAD BEDÖMNING 

Planförslaget medger att en smal och mycket hög byggnadskropp uppförs på 

sjukhusområdet i närheten av Rönne å, som kommer att stå i stor kontrast till 

omgivningen och synas långt utanför planområdet i vissa vyer. Bebyggelsen 

med tillhörande funktioner i utemiljön kommer att påverka den befintliga 

naturkaraktären kring årummet mot ett mer bebyggt stadsrum. Detaljplanens 

konsekvenser för stadsbilden bedöms vara stora och om de anses vara av 

negativ eller positiv art beror på hur betraktaren anser att stadens ska 

utvecklas. För den konservativa betraktaren kan stadsbilden upplevas som 

försämrad, medan för den mer förändringsbenägna betraktaren kan 

förändringen upplevas som positiv.  

Bedömningen är att planförslaget får obetydliga till stora negativa 

konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden Ängelholms stadsbild 

representerar. När det gäller den indirekta visuella påverkan så påverkas 

stora delar av stadskärnan obetydligt, men i några gaturum är påverkan 

påtaglig. Vad gäller den direkta påverkan bedöms planen medföra ungefär 

samma negativa konsekvenser på kulturmiljön. Precis som i den gällande 

detaljplanen finns risk för att portvaktsbyggnaden rivs, en risk som kvarstår 
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då marken som byggnaden står på planläggs för underjordiskt garage med 

planteringsbart bjälklag. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta 

negativa konsekvenser för såväl lokala kulturmiljövärden inom planområdet 

som för regionala kulturmiljövärden knutna till platsen, med Ängelholms 

lasarett som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet. 

Planen bedöms även medföra samma negativa konsekvenser som 

nollalternativet då årummets gröna karaktär förändras, genom att en del av 

den f.d. lasarettsparken i slänten bebyggs.  

Trafiken på Södra vägen och Landshövdingevägen kommer att öka, men det 

är inte avhängigt aktuell detaljplan. Framkomligheten på vägarna påverkas 

ej.  

Bullernivåerna för bostäder längs Landshövdingevägen och Södra vägen år 

2040 beräknas vara över gränsvärdet för buller från väg, vilket främst beror 

på den allmänna trafikökningen i samhället. Påverkan till följd av planen 

bedöms vara marginell. Vid ett antal byggnader dominerar buller från 

tågtrafiken. Fasad och fönster på planerad ny byggnad får dimensioneras för 

att uppnå vald ljudklass för huset.  

Grundläggning av höga byggnadsdelar behöver ske på pålar. Erosionsrisken 

bedöms som låg. Utifrån de utförda beräkningarna samt på den utförda 

känslighetsanalysen bedöms stabilitetsförhållandena för uppförd byggnad 

enligt planförslaget vara erforderliga inom det aktuella området. 

Konsekvensen bedöms som positiv då risken för skred minskar jämfört med 

dagens situation. 

Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till risken till stigande havs- 

och vattennivåer och för översvämning. Det planerade Hälsohotellet bedöms 

inte påverka vattenkvaliteten i Rönne å.  

En fritt stående hög byggnad kan förändra vindförhållandena på platsen. 

Störst påverkan sker inom en radie som motsvarar höjden på höghuset. 

Miljökonsekvenserna av vindverkan bedöms lokalt kunna bli stora, medan 

skuggverkan i planen bedöms som måttlig. En lägre byggnad minskar 

konsekvenserna till måttlig vindpåverkan och minskar även dess 

skuggverkan.  

Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av detaljplanen. Inte heller 

riksintresse för naturvård då detta främst gäller Rönne ås limnologiska 

värden. Planförslaget bedöms inte heller försämra livsbetingelserna för flora 

och fauna i området. Planen bedöms inte heller medföra någon risk för 

överskridande för miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna eller fisk- 

och musselvatten.  

Planförslagets maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av 

planområdet äldre träd kan behöva tas ner, vilket leder till en viss förändring 

av förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Dock behöver marklov 

sökas och beviljas för trädfällning av vissa träd, vilket skyddar träden i viss 

utsträckning. Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten negativ 

påverkan. 

Strandskyddet återinträder inom planområdet, men föreslås upphävas inom 

kvartersmark samt för allmän platsmark gata. Allmänheten kommer även 

fortsättningsvis ha tillträde till åpromenaden  

Nollalternativet 
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Nollalternativet som innebär att de befintliga detaljplanerna nyttjas till sin 

maximala byggrätt innebär också konsekvenser. Stads- och landskapsbilden 

kommer på ett lokalt plan kunna påverkas, men de största konsekvenserna 

på ett längre avstånd kommer att utebli, vilket också medför att 

nollalternativet inte är att betrakta som betydande miljöpåverkan.  

När det gäller kulturmiljön i nollalternativet har portvaktsbyggnaden inte 

några skyddsbestämmelser, några sådana ges inte heller i planförslaget. I 

övrigt sker ingen direkt påverkan på stadskärnans kulturvärden. För 

friluftslivet kommer kvalitén av årummet påverkas i mindre omfattning i 

nollalternativet, eftersom ett sexvåningshus inte syns lika långt i årummet 

som byggnaden i planförslaget, samtidigt som träden i årummet i större 

utsträckning kan skymma en byggnad som uppförs inom ramen för 

nollalternativet. Konsekvenser på naturvärdena i nollalternativet kan öka 

beroende på att fler träd kan riskera att avverkas vid maximalt nyttjande av 

planen. Konsekvensen för mark bedöms som positiv då även 

nollalternativets planförslag kan leda till minskad risk för skred. 

Bullersituationen bedöms likvärdig för nollalternativet som för planförslaget. 

Vindkomforten bedöms bättre i nollalternativet än i planförslaget. 

Betydande miljöpåverkan 

Sammantaget bedöms konsekvenser på kulturmiljövärdena tillsammans med 

stads- och landskapsbilden leda till att planen medför betydande 

miljöpåverkan. Åtgärder för att mildra konsekvenserna bör vidtas, så som 

utformning av byggnad, ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt samt till 

viss del anpassning av detaljplanens bestämmelser. Dock bedöms 

planalternativet fortfarande innebära betydande miljöpåverkan. 
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