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SAMMANFATTNING 
Planområdet ligger i Stationsområdet i 
centrala Ängelholm, i nära anslutning till  
Ängelholms centralstation.  

Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för planläggning av 
kontor, bostäder och parkeringshus med 
centrumverksamhet i bottenplan. Det område 
som planläggs för kontor möjliggör för ett 
nytt stadshus i Ängelholm, en byggnad som 
ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. 
Syftet är även att, enligt intentionerna i 
planprogrammet för Stationsområdet, 
förlänga Järnvägsgatan förbi föreslagen ny 
bebyggelse samt möjliggöra uppförandet 
av en plattformsförbindelse över järnvägenjärnvägen. 
Utöver detta ska detaljplanen säkerställa ytor 
för tekniska anläggningar som behövs för att 
hantera spillvatten och förse området med el.

Detaljplanen ska följa det planprogram 
som är framtaget för Stationsområdet och 
byggnadernas utformning ska ligga i linje 
med de gestaltningsprinciper som finns i 
programmet. 

Planförslaget möjliggör ett norra kvarter 
med flerbostadshus och ett södra kvarter 

med flerbostadshus och/eller kontor. De 
två kvarteren delas av en ny föreslagen gata, 
Dobelegatan. På det södra kvarteret är tanken På det södra kvarteret är tanken 
att Ängelholms kommuns nya stadshus ska att Ängelholms kommuns nya stadshus ska 
uppföras. Även centrumändamål tillåts i viss uppföras. Även centrumändamål tillåts i viss 
omfattning för att möjliggöra verksamheter omfattning för att möjliggöra verksamheter 
i bottenplan. Detaljplanen innebär att del av i bottenplan. Detaljplanen innebär att del av 
Industrigatan ianspråktas för ny bebyggelse. Industrigatan ianspråktas för ny bebyggelse. 
För att få en fungerande gatustruktur i För att få en fungerande gatustruktur i 
området planläggs därför en förlängning området planläggs därför en förlängning 
av Järnvägsgatan väster om kvarteren som av Järnvägsgatan väster om kvarteren som 
ansluter Industrigatan längre norrut. För att ansluter Industrigatan längre norrut. För att 
tillgodose det parkeringsbehov som uppstår tillgodose det parkeringsbehov som uppstår 
möjliggör detaljplanen ett västra kvarter med möjliggör detaljplanen ett västra kvarter med 
två parkeringshus längs med järnvägen. I och två parkeringshus längs med järnvägen. I och 
med planerad utbyggnad av järnvägen till med planerad utbyggnad av järnvägen till 
fyra spår föreslås en plattformsförbindelse. fyra spår föreslås en plattformsförbindelse. 
En förbindelse över järnvägen kan stärka En förbindelse över järnvägen kan stärka 
kopplingen mellan staden, Kronoskogen och kopplingen mellan staden, Kronoskogen och 
havet.  havet.  

Planförslagets Planförslagets intentioner bedöms vara 
förenlig med kommunens översiktsplan.   
Detaljplanen bedöms inte medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- 
och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 
kap 11 §. 

Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande. 

Industrigatan

Järnvägsgatan

Do
be

le
ga

ta
n

So
ck

er
br

uk
sg

at
an



5

G
RA

N
SK

N
IN

G

Dnr: PL 19-0009 KS 2019/238 SBN 2019/138
Detaljplan för Ängelholm 3:136 m.fl.

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

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

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

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

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

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

För att underlätta förståelsen för 
planförslaget och dess innebörd finns 
denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består under 
granskningstiden av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1 000
• fastighetsförteckning (ej bilagd)
• samrådsredogörelse 

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Bullerutredning, Ramböll 2020-05-12
• Riskutredning Stationsområdet 

Ängelholm, Tyréns 2018-04-13
• Trädinventering Ängelholm 3:136, 

Helgessons Trädtjänst AB 2020-01-31
• Trafikutredning Stationsområdet – 

Underlag till detaljplan Ängelholm 3:136, 
AFRY 2020-04-20 

• Miljöteknisk markundersökning 
Ängelholm 3:136, Sweco 2019-08-16

• Miljöteknisk markundersökning inom 
fastigheterna Pilen 10 och Pilen 11 i 
Ängelholm, ÅF 2019-09-20

• PM Miljöteknisk markundersökning 
Ängelholm 3:136 m. fl., Tyréns 2021-05-
21

• Parkeringsstrategi för Stationsområdet, 
Ängelholms kommun 2017-10-13

• Fördjupad dagavattenutredning för 
Stationsområdet, Griab 2017-09-27

• Volymstudier, Wingårdhs 2020-04-24
• Volymestudier Kanozi 2020-05-13
• Naturvärdesinventering av norra delen 

av Stationsområdet i Ängelholm, 
Ekologigruppen 2020-03-19

• PM Modellbeskrivning Rönne å, Sweco & 
LTH 2021-03-26

• Parkeringshusutredning Stationsområdet, 
Fojab 2020-12-21

• PM Risk - Parkeringshus 
Stationsområdet, Tyréns 2020-06-26 

• PM Förprojektering Järnvägsgatans 
förlängning, Atkins 2021-04-07

• Skyfallsutredning, Sweco 2021-09-06

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för planläggning av 
kontor, bostäder och parkeringshus med 
centrumverksamhet i bottenplan. Det område 
som planläggs för kontor möjliggör för ett 
nytt stadshus i Ängelholm, en byggnad som 
ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. 
Syftet är även att, enligt intentionerna i 
planprogrammet för Stationsområdet, 
förlänga Järnvägsgatan förbi föreslagen ny 
bebyggelse samt möjliggöra uppförandet 
av en plattformsförbindelse över järnvägen. 
Utöver detta ska detaljplanen säkerställa ytor 
för tekniska anläggningar som behövs för att 
hantera spillvatten och förse området med el.

Detaljplanen ska följa det planprogram 
som är framtaget för Stationsområdet och 
byggnadernas utformning ska ligga i linje 
med de gestaltningsprinciper som finns i 
planprogrammet. 

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) med utökat 
planförfarande. Utökat planförfarande 
bedöms vara lämpligt då detaljplanen 
anses vara av principiellt och allmänt 
intresse. Planen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige första kvartalet 2022. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan (BFS 2020:6).

BAKGRUND
En ansökan om planbesked för området 
inkom till Ängelholms kommun den 29 april 
2019. Planansökan gällde planläggning för 
kontor, bostäder samt centrum inom två 
kvarter. Marken ägs delvis av Ängelholms 
kommun och delvis av Jernhusen. 
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Kommunstyrelsen beslutade om positivt 
planbesked den 12 juni 2019 KS § 123 och 
gav huvuduppdrag Samhälle/planenheten i 
uppdrag att pröva planläggning av området 
enligt ansökan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
den 9 juni 2020 SBN § 146 att godkänna 
aktuellt förslag till detaljplan för samråd. 
Planhandlingarna fanns, enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 16 
juni till och med den 17 augusti 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 
januari 2021 KS § 8 att utöka planenhetens 
uppdrag till att även inkludera användningen 
parkering, samt att justera planområdets 
utbredning. Efter samrådet har planområdet 
därför utökats och inkluderar nu även två 
parkeringshus, transformatorstationer, en 
pumpstation samt allmän plats i form av 
gator och torg. 

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Ängelholms centralstation 
och resecentrum ligger strax sydväst om 
planområdet. Planområdet omfattar del 
av fastigheterna Ängelholm 3:136, 3:47, 
3:49, 3:130, 3:2, 3:48 och Pilen 10 samt 
Sockerbruket 11. Utöver dessa fastigheter 
angränsar planområdet även till Saftstationen 
4 och Betvågen 5 i öst, samt Banmästaren 
1 och 2 i söder. Planområdets totala areal är 
cirka 33 000 kvadratmeter (3,3 hektar).

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Ängelholm 3:47, 3:49, 3:130, 3:48, Pilen 10 
samt Sockerbruket 11 ägs av Ängelholms 
kommun. Fastigheten Ängelholm 3:136 ägs 
av Jernhusen AB. Markbyten kommer att ske 
parterna emellan för att möjliggöra byggbara 
kvarter enligt planförslaget. Fastigheten 
Ängelholm 3:2 ägs av Trafikverket. 

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

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat 
som ”Nytt större bostadsområde” i 
mark- och vattenanvändningskartan. 
Nya större bostadsområden innefattar 
områden som är lokaliserade i de större 
tätorterna där det redan finns befintlig 
infrastruktur samt tillgång till offentlig 
service, handel och grönområden. Att dra 
nytta av dessa förutsättningar är positivt 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Detaljplanens 
intentioner bedöms vara förenliga med 
översiktsplanen. 

Fastigheter som omfattas av detaljplanen inom röd figur.   

ÄNGELHOLM 3:2
PILEN 10
ÄNGELHOLM 3:136
ÄNGELHOLM 3:49
ÄNGELHOLM 3:47
SOCKERBRUKET 11
ÄNGELHOLM 3:130

PLANOMRÅDE
ÄNGELHOLM 3:48
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PLANPROGRAM
Planområdet ingår i ett planprogram 
för Stationsområdet. Planprogrammet 
godkändes av kommunfullmäktige 2017-
10-30 och ska ligga som grund för fortsatt 
detaljplanering inom Stationsområdet. 
Målet med planprogrammet är att utveckla 
Stationsområdet till en attraktiv stadsdel 
med stadsmässig bebyggelse. Intentionen 
är att skapa ett smidigt, säkert och tydligt 
resecentrum kring Ängelholms centralstation, 
att stärka stadsdelens övergripande gatu- och 
grönstruktur för att öka tillgängligheten i 
området, samt att förbättra och förtydliga 
kopplingen mellan stad och hav. Hela 
Stationsområdet planeras på sikt att rymma 
cirka 2 700 bostäder och ska utvecklas med 
sikte på hållbar utveckling. Programmet 
har bland annat konkretiserat ett antal 
principer och målsättningar som ska beaktas i 
kommande planering: 
• Grönstrukturen ska kopplas samman 

och inbjuda till utevistelse, aktivitet och 
rekreation. För att uppnå detta krävs att 
även privata bostadsgårdar utformas med 
fokus på det gröna.

• För att ytterligare förstärka en samman-
hängande grönstruktur kan fickparker 
anläggas ut mot gata.

• Hållbara dagvattenlösningar eftersträvas 
och på kvartersmark kan bland annat 
reducering av hårdgjorda ytor, gröna tak 
och vattengenomsläppliga beläggningar 
bidra till detta. 

I planprogrammet beskrivs även sju principer 
för utformning och gestaltning som ska 
beaktas i kommande planläggning av 
Stationsområdet. Principerna är: ordning, 
variation, mänsklig skala, lokal identitet,
täthet - öppenhet, orienterbarhet - smitvägar 
samt levande gaturum. 

I samband med planprogrammet har 
en värdeplan och en handlingsplan - 
Hållbar stadsdel Stationsområdet tagits fram. 
Värdeplanen redogör för den gemensamma 

målbilden kring hållbar utveckling, medan 
handlingsplanen syftar till att säkerställa att 
den inriktning som anges i värdeplanen och 
planprogrammet genomförs i praktiken. 
Det finns även framtagna riktlinjer för att 
skapa en attraktiv stadsmiljö i området - 
Riktlinjer för gestaltning av Stationsområdet. 
Samtidigt som planprogrammet godkändes 
också Parkeringsstrategi för Stationsområdet. 
Parkeringsstrategin redogör för hur 
parkeringsfrågan ska lösas inom området och 
innehåller en parkeringsnorm. 

DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare 
och omfattas av flertalet detaljplaner. 
Genomförandetiden har passerat för 
samtliga detaljplaner. Listan nedan visar 
vilka detaljplaner som finns idag och vilken 
markanvändning som medges. 
• B 111: Tj - Järnvägsområde, J - Mark för 

industriändamål.
• B 123: J - Område för industriändamål.
• B 113: J - Kvartersområde för 

industriändamål, Ti - område för 
trafikändamål (industrispår).

• B 40: JV - Område, som får bebyggas 
endast med sådana byggnader som hava 
samband med järnvägstrafiken.

• B 86: Tj - Område för järnvägsändamål.
• B 346: HUVUDGATA - Trafik mellan 

områden. Separerad gång- och cykelväg 
får anordnas på gatans västra sida, 
LOKALGATA - Lokaltrafik, PARK - 
Anlagd park.

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i samrådsområde 
hinderfria ytor för flygplatsen, inom 
riksintresse för flyget. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 
meter över havet vilket är lägsta nivån för 
krav på hinderfria ytor. Då detaljplanen 
tillåter ny bebyggelse högre än 20 meter inom 
den hinderfria ytan har en flyghinderanalys 
tagits fram. Analysen visar att ny bebyggelse 
inte har någon påverkan på riksintresset. 
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STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM2020-06-09

STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM ILLUSTRATIONSPLAN FAS 1 + FAS 2

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500 (A1), 1:3000 (A3)

0 2510 50 100

M A N D A W O R K S 

P

P

P

Skissen visar förslag på hur Stationsområdet skulle kunna se ut i framtiden. Planområde inom streckad figur. 
Illustration: Mandaworks  

SÖDRA KVARTERET

NORRA KVARTERET

VÄSTRA KVARTERET
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Planområdet ingår även i område med 
särskilt behov av hinderfrihet, vilket ingår 
i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta 
område anses objekt högre än 20 meter få 
en inverkan på gällande riksintressen. Då 
planen tillåter bebyggelse högre än 20 meter 
skickas ärendet på remiss till Försvarsmakten 
som då får möjlighet att yttra sig i frågan. 
En flyghinderanmälan ska även skickas in till 
försvarsmakten innan byggarbeten påbörjas. 

Planområdet gränsar till riktintresse för 
järnvägar, Västkustbanan. Förslaget till 
detaljplan har anpassats till riksintresset vad 
gäller till exempel skyddsavstånd, buller 
och riskåtgärder. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms därför inte påverka 
riksintresset negativt. 

Planområdet omfattas av Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram. Hela planområdet 
ligger inom särskilt värdefull kulturmiljö.  
Motiv för bevarande är bland annat den 
sammanhållande järnvägsmiljön från 
1800-talets slut med station och tillhörande 
byggnader som visar på dess viktiga 
utveckling av Ängelholm. Den södra delen 
av planområdet ligger inom kulturmiljöstråk 
för Rönne å. Ett motiv för bevarande 
av miljön kring Rönne å är att flertalet 
verksamheter som förr lokaliserades utmed 
ån har ett särskilt värde och är av största 
betydelse för upplevelsen och förståelsen 
av landskapet. Planområdet är till stor del 
obebyggt och omfattar inte någon bebyggelse 
med anknytning till stationen eller har någon 
direkt koppling till ån. Planförslaget bedöms 
därför inte påverka den särskilt värdefulla 
kulturmiljön eller kulturmiljöstråket för 
Rönne å.

BIOTOPSSKYDDSOMRÅDE 
Inom planområdet finns en trädrad med 
oxel som omfattas av generellt biotopskydd. 
Om detaljplanen enligt 7 kapitlet 11 § 
miljöbalken medför risk för att naturmiljön 
i biotopen skadas ska dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna sökas hos
Länsstyrelsens Naturprövningsenhet. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Ett kommunalt beslut om att Ängelholms 
kommuns nya stadshus ska uppföras 
och placeras i Stationsområdet fattades i 
Kommunfullmäktige 2019-06-24, KF § 115. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Planförslaget möjliggör för ett norra kvarter 
med flerbostadshus samt ett södra kvarter 
med flerbostadshus och/eller kontor. De två 
kvarteten separeras av en ny planerad gata, 
Dobelegatan. 

På det norra kvarteret planeras flerbostadshus 
som inrymmer cirka 200 lägenheter. För att 
få en variation i bebyggelsens uttryck skiftar 
våningtalet mellan 4-7 våningar. Även krav på 
centrumändamål finns i viss omfattning för 
att säkerställa verksamheter i bottenvåning. 
Verksamheter bedöms vara lämpligt på grund 
av det centrala läget samt för att få till en 
funktionsblandning i området. 

På det södra kvarteret möjliggörs kontor, 
bostäder och centrumändamål. Tanken är 
att Ängelholms kommuns nya stadshus 
ska kunna uppföras här. Ett arbete med 
framtagande av stadshus har initierats. 
Ambitionen är att ett program ska tas fram 
som bland annat klargör vilka funktioner 
och mängden arbetsplatser ett nytt stadshus 
ska inrymma. Utifrån programmet kan 
byggrättens storlek uppskattas. Tillåten 
byggrätt i detaljplanen bedöms ta höjd för 
de behov som programmet kan komma att 
peka ut för stadshuset. I en förstudie för 
lokalisering av ett nytt stadshus föreslås en 
vision om att ett nytt stadshus ska: 
• Vara en naturlig mötesplats för 

medborgare och kommunala 
samhällsfunktioner
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• Vara en attraktiv arbetsplats för anställda 
i kommunen

• Samlokalisera kommunala funktioner 
för att främja samarbete och nya 
former av arbetssätt mellan enheter och 
kommunmedarbetare

• Skapa bättre flöden mellan medarbetare 
och funktioner

• Vara en del i stads- och  
centrumutvecklingen

• Vara en förebild gällande miljöbyggnad

Enligt planprogrammet för Stationsområdet 
ska parkering för den nya bebyggelsen 
lösas i gemensamma parkeringshus längs 
järnvägen. Med en sådan placering kan 
parkeringshusen även bidra med att skärma 
buller från järnvägen. För att ersätta 
den pendlarparkering som ianspråktas 
av ny bebyggelse, samt  tillgodose 
parkeringsbehovet för föreslagen ny 
bebyggelse i Stationsområdet, behöver 
således parkeringshus uppföras. Planförslaget 
möjliggör därför för ett västra kvarter med 
två parkeringshus. För att skapa ett levande 
gaturum tillåts centrumverksamheter, till 
exempel närbutik och mindre verksamheter, 
i bottenvåningen mot gatan. Det centrala 
läget nära stationen bedöms skapa goda 

förutsättningar för den här typen av 
verksamheter. Planförslaget möjliggör även 
för en plattformsförbindelse över järnvägen 
i anslutning till parkeringshusen. Syftet med 
förbindelsen är att öka tillgängligheten till 
tågtrafiken samt minska den barriär som 
järnvägen utgör för att stärka kopplingen tärka kopplingen 
mellan staden, Kronoskogen och havet.mellan staden, Kronoskogen och havet.

Järnvägsgatan får, enligt de intentioner som 
finns i planprogrammet för Stationsområdet, 
en ny sträckning och ska på sikt utgöra 
huvudgata i Stationsområdet. Planförslaget 
möjliggör att en del av Järnvägsgatans 
förlängning kan anläggas för att ansluta 
med befintlig Industrigata nordost om 
planområdet. På så vis skapas en tillfällig 
genomfart i Stationsområdet innan hela 
Järnvägsgatan är utbyggd. Utöver det görs 
också plats för tekniska anläggningar så som 
pumpstation och transformatorstationer som 
behövs för den nya bebyggelsen i området. 

OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet ligger nära Ängelholms 
centralstation. Stationen har en järnvägsmiljö 
från 1800-talets slut och har haft en stor 
betydelse för stadens utveckling. Delar 
av planområdet har tidigare använts som 

Volymskiss, Mandaworks. 

Järnvägsgatan

Do
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Industrigatan
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spårområde. Spår och lastkaj fanns enligt 
flygfoton kvar till kring 1983, men har sedan 
avlägsnats. Det fanns även verksamheter 
kopplade till järnvägen, så som tillverkning av 
växlar, slipersupplag och verkstad, lager eller 
upplag. I flygfoto från 1983 kan exempelvis 
ett mindre slipersupplag ses nordost om 
godsmagasinet. 

Ortofoto från 1960-talet.  

MARK OCH VEGETATION
Planområdet är relativt platt och har en 
markhöjd på cirka +5 meter. Marken är till 
stor del hårdgjord eller grusad. De gamla 
industrispåren är överväxta med gräsmark. 
Några delar av planområdet har inslag av 
naturmark med gräs och träd. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
För att säkerställa att marken är lämplig 
för föreslagen bebyggelse har PM 
planeringsunderlag för geoteknik tagits 
fram (Tyréns, 2020-06-26). Den geotekniska 
bedömningen grundar sig på en antagen 
jordmodell som utgår ifrån redan befintliga 

underlag och undersökningar för fastigheten 
Ängelholm 3:136. 

Enligt utredningen förutsätts jordlagerföljden 
i området utgöras av medelfast till fast 
lagrad friktionsjord ner till 2 meter. Under 
friktionsjorden antas jordlagerföljden utgöras 
av siltig glacial lera. Grundvattennivåerna 
bedöms variera mellan 0,4 och 3,0 meter 
under markytan.

Enligt utredningen bedöms grundläggnings-
förhållandena för planerad byggnation 
som goda. Jordlagren bedöms ha ett högt 
förkonsolideringstryck, vilket är gynnsamt 
för ytlig grundläggning med platta på mark. 
Högre byggnader än 3 våningar alternativt 8 
meter kan om vidare undersökningar påvisar 
att leran inte har tillräckligt goda egenskaper, 
eller om leran har för stor mäktighet, behöva 
djupgrundläggas genom exempelvis pålning. 
I samband med projektering behöver mer 
objektsspecifika geotekniska utredningar 
utföras inför val av grundläggningsmetod av 
planerad bebyggelse. 

Grundläggning av nya ledningar inom 
planområdet bedöms kunna genomföras 
utan förstärkt ledningsbädd. Vid anläggning 
av hårdgjorda ytor bedöms det inte 
föreligga någon sättningsproblematik under 
förutsättning att naturlig jord och fyllning 
med innehåll av organiskt material schaktas 
ur.

MARKRADON
Det har visat sig att inom vissa områden 
i Ängelholms kommun som tidigare är 
bedömda som lågriskområden har det 
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller 
att man inte kan utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projektering av 
nybyggnation. Byggnader där människor 
stadigvarande vistas ska med hänsyn till 
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radon utföras med grundläggning i enlighet 
med Boverkets byggregler. Radonhalten 
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som 
skall bygga.

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

BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
Området kring järnvägsstationen beskrivs i 
Ängelholms kommuns bevaringsprogram 
som en mycket väl sammanhållen miljö. 
Området är utpekat som miljö klass I vilket 
innebär att den är oersättlig. Viktiga inslag är 
stationshuset, arbetarbostäderna, lokstallarna, 
godsmagasinet och tjänstemannabostäderna. 
Två tegelvillor på de angränsande 
fastigheterna Banmästaren 1 och 2, samt 
godsmagasinet på Ängelholm 3:136, pekas ut 
som byggnad av klass II vilket innebär att de 
har ett stort kulturhistoriskt eller miljömässigt 
värde. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär 
att områdets karaktär till viss del kommer 
att förändras. Bebyggelse placeras närmare 
järnvägen än tidigare och gatustrukturen 
kommer att ändras. En del byggnader i 
Stationsområdet har dock redan en förändrad 
kontext då de delvis omges av mer modern 
och högre bebyggelse. Planförslaget 
bedöms därför inte få någon betydande 
negativ påverkan på omkringliggande 
kulturmiljövärden. Det är dock viktigt att 
hänsyn tas till kulturmiljön. Ny bebyggelse 
behöver därför få en gestaltning som 
förhåller sig till det befintliga. 

Godsmagasinet bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Tegelvilla som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

BOSTÄDER
Det finns inte några befintliga bostäder inom 
planområdet. I öster gränsar planområdet till 
ett kvarter med flerbostadshus i tegel i 3-5 
våningar. Angränsande i söder finns två äldre 
tegelvillor. Nordöst om planområdet växer 
ett nytt bostadskvarter, Nya Saftstationen, 
fram. Kvarteret består av flerbostadshus i 5-8 
våningar.  

Inom planområdet föreslås bostäder i 
form av flerbostadshus. Användningen 
flerbostadshus tillämpas för områden 
med boende av varaktig karaktär. 
Flerbostadshus innebär att bebyggelsen 
har gemensamma funktioner såsom tomt, 
loftgångar, entréer, förråd eller trapphus 
samt gemensamma tekniska funktioner. 
Även bostadskomplement ingår i 
användningen. De områden som planläggs 
för bostadsbebyggelse bedöms totalt kunna 
rymma upp till cirka 300-400 lägenheter.  
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PÅ PLANKARTAN:

B1 -  Flerbostadshus

KONTOR 
Det bedrivs ingen kontorsverksamhet inom 
planområdet i dagsläget. Planförslaget 
möjliggör för kontor i den södra delen 
av planområdet. Användningen kontor 
tillämpas vanligen för områden där 
kontor, tjänsteverksamhet och annan 
jämförlig verksamhet med liten eller 
ingen varuhantering avses. Tanken är att 
Ängelholms nya stadshus ska kunna uppföras 
här.

PÅ PLANKARTAN:

K -  Kontor

PARKERING
Delar av planområdet utgörs idag av 
markparkering för pendlare, vilken kommer 
att försvinna i och med ny bebyggelse. 
Detaljplanen möjliggör för uppförande av två 
parkeringshus. Användningen parkeringshus 
tillämpas för områden som ska nyttjas som 
parkeringsanläggningar. Även komplement 
till verksamheten parkering ingår i 
användningen.

PÅ PLANKARTAN:

P1 -  Parkeringshus 

KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
Inga kommersiella verksamheter finns 
inom planområdet idag. Detaljplanen 
medger användningen centrum i bottenplan 
i varierande omfattning. Användningen 
centrum inrymmer en kombination av 
olika verksamheter så som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter 

som bör ligga centralt eller vara lätta att 
nå. Generellt bedöms planområdet ha ett 
strategiskt läge för centrumverksamhet 
då närheten till stationen innebär att 
många människor rör sig i området. 
Centrumanvändningen i parkeringshusen 
preciseras dock ur riskhänsyn till att inte 
omfatta verksamheter som uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse eller antas vara 
personintensiva, såsom hotell, vandrarhem, 
samlingslokaler och skola. 

PÅ PLANKARTAN:

C -  Centrum

C1 -  Centrum utom hotell, vandrarhem,  
 samlingslokaler och skola

TEKNISK BEBYGGELSE
I dagsläget finns två transformatorstationer 
inom planområdet. Befintlig 
transformatorstation i sydost planeras att 
flyttas, men måste finnas kvar någonstans i 
närheten av befintligt läge. Därför planläggs 
marken för ändamålet transformatorstation. 
Befintlig transformatorstation söder om 
föreslagna parkeringshus ska finnas kvar 
och bekräftas i detaljplanen. Behov av 
ytterligare en station finns i den norra 
delen av planområdet. Här behövs även en 
pumpstation för att kunna hantera spillvatten 
från ny bebyggelse. Detta område planläggs 
för teknisk anläggning. Användningen  
omfattar flera olika typer av tekniska 
anläggningar, exempelvis för produktion, 
distribution eller hantering av elektricitet, 
vatten, avlopp och avfall. Även komplement 
till verksamheten ingår i användningen. 

PÅ PLANKARTAN:

E -  Tekniska anläggningar 

E1 - Transformatorstation
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K B1C E1

B1C

P1C1

P1C1

E

E

Södra kvarteret

Norra kvarteret

Västra
kvarteret

Föreslagen utformning och användning av planområdet. 

STADSBILD
Då planområdet till största del är obebyggt 
kommer ett genomförande av detaljplanen 
att innebära en förändring av stadsbilden. 
Förändringen bedöms vara positiv då ett 
”tomrum” och eftersatta och outnyttjade 
ytor i staden byggs igen. Förlängningen 
av Järnvägsgatan blir en sammanhållen 
grön stadsgata som bidrar till att skapa ett 
tydligt huvudstråk genom Stationsområdet. 
Parkeringshusen bidrar till en stadsmässig 
inramning av centrum mot järnvägen. Höjden 
på föreslagen bostadsbebyggelse bedöms vara 
lämplig i förhållande till byggnadshöjderna i 
de befintliga Sockerbrukskvarteren samt på 

Slakteriet 1 och Rökeriet 1. Byggnadshöjder 
och kvarterstruktur kan även kopplas till 
ett av syftena med planprogrammet för 
Stationsområdet om att skapa en stadsmässig 
bebyggelse.   

GESTALTNING - NORRA KVARTERET
På det norra kvarteret får flerbostadshus, som 
inrymmer cirka 200 lägenheter, uppföras. 
Ambitionen är att arkitekturen för 
bostadsbebyggelsen ska kännetecknas av 
variationsrikedom, hög kvalitet i materialval 
och innovativa byggnader och gårdar. 
Marken på innergården får inte bebyggas 
med annat än komplementbyggnader. En 
komplementbyggnad kan exempelvis vara ett 
miljöhus eller ett cykelförråd.   

PÅ PLANKARTAN:

Endast komplement-   
  byggnader om maximalt 100  
  kvadratmeter sammanlagt,  
  med en högsta nockhöjd om  
  4,5 meter, får placeras

Bostadsbebyggelsens innergårdar ska 
vara vända bort från Järnvägsgatan för 
att skapa en tystare, tryggare och mer 
trivsam gårdsmiljö. Gårdarna ska utformas 
med stor andel grönska och så liten andel 
hårdgjorda ytor som möjligt. Grönskan ska 
vara varierad, ha goda upplevelsevärden och 
bidra till biologisk mångfald. Eventuella 
komplementbyggnader på innergårdarna ska 
utformas med vegetationstak, dels på grund 
av de miljöfördelar som gröna tak har, men 
även för att det tillför estetiska värden.    

      
      
    
PÅ PLANKARTAN:

f2 - Komplementbyggnader och   
 tekniska anläggningar ska utformas  
 med vegetationstak av sedum eller  
 annat växtmaterial med liknande  
 egenskaper
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Bebyggelsens höjd reglereras med 
byggnadshöjd och totalhöjd. Byggnadshöjd 
reglerar avståndet från markplan till skärning 
mellan fasadplan och ett takplan med 45 
graders lutning. Nockhöjd reglerar den högsta 
delen på en byggnads takkonstruktion. Delar 
som sticker upp över taket som skorstenar 
och ventilationstrummor räknas inte in. Med 
en sådan reglering är det fördelaktigt att 
bygga sadeltak. Den tillåtna byggnadshöjden 
varierar mellan 14-20 meter, och nockhöjden 
mellan 18-25 meter. Detta innebär att 
detaljplanen tillåter bostadsbebyggelse 
i mellan 4-6 våningar plus takvåning. 
Planprogrammet för Stationsområdet 
beskriver att runt 5 våningar skapar ett 
stadsrum i mänsklig skala som anses vara 
mer behagligt att vistas i. Planförslaget tillåter 
dock även några högre våningshöjder för att 
få en mer dynamisk stadsbild. Varierande 
byggnadshöjder skapar också en större 
variation i bebyggelsens uttryck. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

 - Byggnadshöjd 

- Nockhöjd 

Då det finns en viss flexibilitet i byggrätten  
regleras även en största bruttoarea (BTA). 
BTA är den sammanlagda arean av alla 
våningsplan i en byggnad. I BTA ingår 
även fristående komplementbyggnader som 
miljöhus, cykelgarage eller liknande.   

      
      
 
 

PÅ PLANKARTAN:

e2 -  Största bruttoarea är  15 000   
 kvadratmeter inom användnings-  
 området

Detaljplanen medger en minsta andel 
centrumanvändning i bottenplan på 
bostäderna. Detta då det på grund av 

planområdets centrala läge nära Ängelholms 
centralstation är önskvärt med någon typ av 
verksamhet mot Järnvägsgatan. Verksamheter 
i bottenplan bidrar även till en större 
funktionsblandning i området och variation 
i fasader. Entréer, sittmöjligheter, uteplatser 
samt olika verksamheter i bottenplan är 
viktigt för att skapa levande och trygga 
gatumiljöer.  

PÅ PLANKARTAN:

e4 - Byggnadens totala bottenplan ska  
 användas för centrum om minst  
 400 kvadratmeter. Detta gäller för  
 alla e4 områden tillsammans

För att skapa förutsättningar för ett levande 
och tryggt gaturum samt skapa ytterligare 
variation i fasadernas utformning regleras att 
placering av entréer ska ske mot gatan. 

      
      
 
PÅ PLANKARTAN:

b2 - Entréer ska placeras mot gata

2021.09.06      ÄNGELHOLM SOCKERBRUKET 

Ä N G E L H O L M
S O C K E R B R U K E T VOLYMSTUDIE ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL PLANKARTA

BTA 

CA. 14.150 M2 EXKL. TAKVÅNING
CA. 15.600 M2 INKL TAKVÅNING *
*YTAN PÅ TAKVÅNINGEN UPPSKATTAS VARA 50% AV 
UNDERLIGGANDE VÅNINGSPLAN

V

IV

V

VI
IV

V

Möjlig utformning på det norra kvarteret utifrån plankartan. 
Kanozi arkitekter. 

Järnvägsgatan
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Detaljplan för Ängelholm 3:136 m.fl.

GESTALTNING - SÖDRA KVARTERET
På det södra kvarteret kan både 
flerbostadshus och kontor byggas, antingen 
i kombination eller var för sig. Tanken är att 
Ängelholms nya stadhus ska kunna uppföras 
här. Stadshuset får en central placering vid 
Ängelholms centralstation och blir en viktig 
profilbyggnad i Stationsområdet. Ett stadshus 
har även symbolvärden för hela kommunen 
och ska representera demokrati och 
öppenhet. Det är därför viktigt att det nya 
stadshuset utformas med hög arkitektonisk 
kvalitet. En volymstudie för ett nytt stadshus 
är utförd i syfte är att få en uppfattning kring 
vad som är  lämpligt i förhållande till platsen 
och dess omgivning. Volymer har studerats 
brett med utgångspunkten att utforska både 
en hög och en låg kontorsbyggnad. 

Det södra kvarteret har en area på cirka 5 600 
kvadratmeter. Högst 60 % av denna markyta 
får bebyggas vilket innebär totalt cirka 
3 360 kvadratmeter. 

      
      
 
 

PÅ PLANKARTAN:

e1 -  Största byggnadsarea är 60 % av  
 fastighetsarean inom användnings-  
 området

Att begränsa byggnadsarean (BYA) till högst 
60 % syftar främst till att spara tillräckligt 
stora ytor för att kunna skapa en offenlig 
plats/torgbildning i anslutning till stadshuset. 
Detta gör även att entrén till ett nytt stadshus 
blir tydligare. För bostäder skapar detta 
tillräckligt stora ytor för en innergårdsmiljö. 
Det kan även behövas ytor för att inrymma 
andra behov som  parkeringsplatser för cykel 
och bil.

Inom kvarteret får ny bebyggelse ha 
en bruttoarea (BTA) om högst 15 000 
kvadratmeter. Med en högsta tillåtna BTA på 
15 000 kvadratmeter innebär det att drygt 4-5 
våningar kan uppföras om den byggbara ytan 

nyttjas maximalt (60 %). Om istället 50 % av 
markytan bebyggs, motsvarande cirka 
2 800 kvadratmeter, så kan byggnaden 
bli 5-6 våningar hög. Om endast 35 % av 
markytan används, motsvarande cirka 1 960 
kvadratmeter, så kan upp mot 7-8 våningar 
byggas. Byggnaden skapar då ett mindre 
fotavtryck men blir istället högre på höjden. 
Det södra kvarteret har på så sätt en viss 
flexibilitet vad gäller byggrätten. En högsta 
tillåtna nockhöjd om 28 meter har dock 
införts som maxhöjd, vilket motsvarar cirka 
8 våningar. För att bebyggelsen bättre ska 
möta befintliga bostäder i öst och kommande 
bostadsbebyggelse i norr finns en 10 meter 
bred zon med en högsta nockhöjd om 21 
meter. 

      
      
 
 

PÅ PLANKARTAN:

e2 -  Största bruttoarea är 15 000   
 kvadratmeter inom användnings-  
 området

- Nockhöjd 

Samma princip med en högsta tillåtna BTA 
och BYA gäller för bostadsändamål. För 
det södra kvarteret reglerar detaljplanen att 
bostäder ska utformas med sadeltak då det 
är något som är karaktäristiskt för området. 
För att uppnå en variation i våningshöjd 
regleras även detta i plankartan. Precis som 
för det norra bostadskvarteret ska placering 
av bostadsentréer ske mot gatan för ett mer 
levande och tryggt gaturum.  

      
   
    

     
 

PÅ PLANKARTAN:

f1 - Byggnader som huvudsakligen  
 innehåller bostäder ska utformas  
 med en variation i våningshöjd samt  
 med sadeltak med en minsta vinkel  
 om 40 grader. Bostadsentréer ska  
 placeras mot gata
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BYA: 60 %   Våningar: 4 & 5 
BTA: 15 000 m2 Meter högt: 15 & 21

BYA: 40 %   Våningar: 6 & 7 
BTA: 15 000 m2 Meter högt: 21 & 25

BYA: 50 %   Våningar: 4, 6 & 8
BTA: 15 000 m2 Meter högt: 14,5, 21, & 28 

BYA: 45 %   Våningar: 6
BTA: 15 000 m2 Meter högt: 21

BYA: 60 %   Våningar: 4
BTA: 15 000 m2 Meter högt: 15

BYA: 50 %   Våningar: 4, 5 6 & 7 
BTA: 15 000 m2 Meter högt: 15,5 - 24

Volymerna visar hur utformning av ny bebyggelse kan variera beroende på hur stor del av byggnadsarean (BYA) som nyttjas. 

VOLYMSTUDIE SÖDRA KVARTERET
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GESTALTNING - VÄSTRA KVARTERET
De två parkeringshusen får ett visuellt 
framträdande läge i området. För de som 
reser med tåg kommer parkeringshusens 
fasader att utgöra en ny entré till 
Ängelholm. För den nya Järnvägsgatan 
utgör parkeringshusen gatans västra fasad 
längs en sträcka av cirka 180 meter. Därför 
är parkeringshusens gestaltning extra viktig 
och behöver anpassas både till den befintliga 
bebyggelsen och den nya stadsstrukturen 
i Stationsområdet vad gäller bland annat 
materialval, skala och beslysning.  

P
resentation 20

.12.21
Sid 4(29)

Siktlinjer från Industrigatan och Järnvägsgatan. 

Framförallt den södra gaveln på det södra 
parkeringshuset kommer att ligga i fonden 
av Järnvägsgatan och Industrigatan från olika 
siktlinjer. Utformningen av denna fasad bör 
göras genom att till exempel integrera konst 
i fasaden eller skapa ett varierat fasaduttryck 
med tegelförband, mönster eller grönska.
Mot järnvägen måste parkeringshusen 
byggas med tät fasad på grund av risken för 
olyckor kopplat till transportled för farligt 
gods. Det är trots det viktigt att fasaden mot 
järnvägen gestaltas med målet att förmedla 
ett välkomnande intryck. De långa volymerna 
behöver varieras i uttryck genom vertikal 
indelning. Fasaderna bör brytas ner i mindre 
sekvenser, ges ett omväxlande uttryck och 
bestå av olika material. För att anpassa till 
Stationsområdets befintliga bebyggelse 

och kulturmiljö bedöms det vara lämpligt 
att parkeringshusen uppförs med inslag 
av tegel. För att säkerställa detta finns en 
utformningsbestämmelse om att en fjärdedel 
av byggnadens fasad ska utformas i tegel. 
Även fasad i trä bedöms vara ett lämpligt 
alterntiv. Variation och välkomnande intryck i 
fasaderna kan med fördel även åstadkommas 
med fasadgrönska. Det är viktigt att i 
bygglovsskedet säkerställa att höjd tagits 
för tekniska lösningar som skapar goda 
växtmöjligheter för fasadgrönskan, så att den 
får goda förutsättningar att överleva.  

PÅ PLANKARTAN:

f3 -  Byggnadens fasad ska ges ett varierat  
            uttryck och ha märkbar fasadgrönska.  
 Minst 25 % av fasaden ska utformas  
 med tegel eller trä

f4 -  Byggnadens fasad ska ges ett varierat  
            uttryck. Minst 25 % av fasaden ska  
 utformas med tegel eller trä

Inspirationsbild: parkeringshus i tegel i Norrköping. 
Utopia Arkitekter. 

Inspirationsbild: utformning av översta plan på p-hus 
i Sege park, Malmö. Lloyd’s Arkitektbyrå AB.  
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Parkeringshusen tillåts uppföras med en 
högsta nockhöjd om 16 meter och totalhöjd 
om 20,5 meter mot järnvägen, samt en 
nockhöjd om 14 meter och totalhöjd om 
18,5 meter mot gatan. Detta gör det möjligt 
att bygga något högre för den del som vetter 
mot järnvägen utan att det upplevs från 
gatan. Höjderna innebär att parkeringshusen 
kan byggas i 4,5-5,5 våningar. Den översta 
”halva” våningen är tänkt att utformas som 
ett öppet parkeringsdäck med räcke, men 
kan med fördel ha något form av tak som 
väderskydd. Solceller på taket kan bidra till att 
förse laddplatser med förnybar el. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

- Nockhöjd 

 - Totalhöjd 

f5 -  Skärmtak, hiss och trapphus får   
        uppföras över högsta nockhöjd. Även     
        räcke eller mur om högst 1,2 meter får                      
        uppföras över högsta nockhöjd

Parkeringshus upplevs av många som otrygga 
platser och har ofta stängda fasader vilket kan 
påverka gaturummet negativt. För att skapa 
liv och variation längs med parkeringshusen 
och Järnvägsgatans nya gaturum säkerställer 
detaljplanen för kommersiella handelslokaler 
i parkeringshusens bottenplan. För att 
skapa trygghet och förhöja utseendet på 
parkeringshusen kvälls- och nattetid så bör 

även särskild omsorg läggas på utformning av 
byggnadernas belysning, både exteriört och 
interiört.

PÅ PLANKARTAN:

e5 -  Byggnadens bottenvåning ska   
 användas för centrum om minst  
 400 kvadratmeter

e6 -  Byggnadens bottenvåning ska   
 användas för centrum om minst  
 200 kvadratmeter

GESTALTNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
Dokumentet Riktlinjer för gestaltning av 
Stationsområdet ska användas vid utformning 
av allmänna platser inom detaljplanen. 
Riktlinjerna beskriver hur  exempelvis 
belysning, teknikbyggnader och andra 
mindre byggnader, markbeläggning, träd, 
grönska, konst och kultur ska gestaltas inom 
Stationsområdet. 

SOLSTUDIER
I samband med volymsstudier har påverkan 
på omgivningens tillgång till solljus 
studerats. Solstudierna har utförts för vår/
höstdagjämning samt för sommarsolstånd. 
Det norra kvarteret har begränsad påverkan 
på sin omgivning. Under vår/höstdagjämning 
skuggas angränsande bebyggelse i norr 
något under sen eftermiddag. Det södra 
kvarteret påverkar befintlig och planerad 
bebyggelse i norr och öster. Vid vår/
höstdagjämning står solen lågt vilket gör att 

Presentation 20.12.21 Sid 21(29)

SCENARIO 2
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Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för 
Stationsområdet

31

körbana gc-vägdagvtngc-väg

TYPSEKTION A
Denna sektion redovisar föreslagen utform-
ning av den nya vägen i förlängningen av Järn-
vägsgatan.

Gatan är den bredaste i Stationsområdet och 

ska kantas av trädplantering på båda sidor och 

vägen, gående och cyklister ska separeras. På 
ena sidan av vägen ska någon form av öppen 

-
lig vattenspegel. Närmast järnvägen föreslås 
gemensamma parkeringshus placeras som bul-

I anslutning till stationshuset frångås denna 
utformning och övergår i en gata utformad 
på de gåendes villkor. Gatan ska framför sta-
tionshuset fungera som ett gångfartsområde. 

-

Dess utformning ska ta utgångspunkt i Typ-
sektion A, men behöver inte utformas med 
öppen dagvattenlösning och kan ha bara en 
trädrad. 

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

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

GÅNGFARTSOMRÅDEN är gator där 

till för fotgängare, men det är tillåtet att 
framföra fordon under vissa förutsätt-
ningar. Fordonsförare har väjningsplikt 
mot fotgängare och hastigheterna får 
inte överstiga gångfart. 

Sektionen visar hur parkeringshusen kan förhålla sig till nya Järnvägsgatan. 
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Dnr: PL 11-0264 KS 2015/384
Planprogram för 
Stationsområdet

31

körbana gc-vägdagvtngc-väg

TYPSEKTION A
Denna sektion redovisar föreslagen utform-
ning av den nya vägen i förlängningen av Järn-
vägsgatan.

Gatan är den bredaste i Stationsområdet och 

ska kantas av trädplantering på båda sidor och 

vägen, gående och cyklister ska separeras. På 
ena sidan av vägen ska någon form av öppen 

-
lig vattenspegel. Närmast järnvägen föreslås 
gemensamma parkeringshus placeras som bul-

I anslutning till stationshuset frångås denna 
utformning och övergår i en gata utformad 
på de gåendes villkor. Gatan ska framför sta-
tionshuset fungera som ett gångfartsområde. 

-

Dess utformning ska ta utgångspunkt i Typ-
sektion A, men behöver inte utformas med 
öppen dagvattenlösning och kan ha bara en 
trädrad. 

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

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

GÅNGFARTSOMRÅDEN är gator där 

till för fotgängare, men det är tillåtet att 
framföra fordon under vissa förutsätt-
ningar. Fordonsförare har väjningsplikt 
mot fotgängare och hastigheterna får 
inte överstiga gångfart. 
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det under eftermiddagen faller skugga på 
bostadsbebyggelsen i öst, men även något 
i norr. Under sommarsolstånd skuggas 
bebyggelsen i öst vid sen eftermiddag/kväll. 
För att minska påverkan har en zon om 10 
meter från fastighetsgräns i norr och öst 
förlagts med en lägre nockhöjd om 21 meter. 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet inrymmer ingen offentlig eller 
kommersiell service idag. I närområdet 
finns matvaruaffär samt ett brett utbud av 
kommersiell service som gym, bowlinghall, 
pizzeria och veterinär. Planområdet ligger 
nära centrala Ängelholms shoppinggata, 
och tillgängligheten till servicen i centrala 
Ängelholm bedöms därför vara god. 
Detaljplanen möjliggör även för en del 
centrumverksamhet i bottenvåning på ny 
bostads- och kontorsbebyggelse samt i 
parkeringshusen.  

En behovsutredning visar att det finns 
ett behov av en skola för cirka 500 elever 
centralt i Ängelholm. Stationsområdet är en 
möjlig placering för skolan, men var den ska 
lokaliseras är ännu inte bestämt. Behovet av 
skol- och förskoleplatser till följd av aktuell 
detaljplan bedöms dock kunna rymmas inom 
befintliga skolor. 

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant 
sätt att det blir tillgängligt även för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. Dokumentet 
Riktlinjer för gestaltning av Stationsområdet, som 
ska användas vid utformning av allmänna 
platser i området, beskriver olika riktlinjer 
för hur detta kan uppnås. I parkeringshusen 
kommer hiss att finnas och den planerade  
plattformsförbindelsen till mittplattformen 
kommer att kunna nås via både trappor och 
hiss.

LEK OCH REKREATION
Planområdet ligger nära Järnvägsparken 
och Rönne å som har stora ytor för lek 

och rekreation. Öster om planområdet 
ska en mindre park anläggas, tänkt som 
en stadsdelspark för Stationsområdet. 
Parken planeras inrymma lekplats samt 
ytor för blomsterplantering. Väster om 
planområdet, på andra sidan järnvägen finns 
Kronoskogen. En målsättning som uttrycks 
i planprogrammet för Stationsområdet är att 
genom olika åtgärder stärka kopplingen och 
närheten mellan staden, skogen och havet. 

NATUR
I den sydöstra delen av planområdet finns 
ett minde grönområde med några äldre 
björkar och ekar. Öster om Industrigatan 
finns en trädrad bestående av gamla oxlar. I 
norra delen av planområdet växer blandad 
vegetation med buskage/träd samt solitära 
träd i form av bland annat björk, ek och sälg.  
Kring befintlig parkeringsplats finns många 
unga och relativt nyplanterade lönnar och 
körsbärsträd, samt en gammal och stor ek
En naturvärdesinventering av 
Stationsområdets norra del har genomförts 
(Ekologigruppen, 2020-03-19). Inventeringen 
visar att den vegetation som finns i norra 
delen av planområdet hyser lågt samt visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4) vilket är den 
lägsta klassningen. Inga särskilt skyddsvärda 
träd eller naturvårdsarter identifierades 
inom området. Marken kommer till stor 
del att ianspråktas av parkeringshus och 
infrastruktur. 

Inga särskilt skyddsvärda träd har identifierats i den 
norra delen av planområdet. 
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För resterande del av planområdet har en 
trädinventering genomförts med syfte att 
identifiera vilka träd som är värda att bevara 
vid en exploatering (Helgessons, 2020-01-
31). Inventeringen konstaterar att flera av 
de befintliga trädens rötter är i dåligt skick. 
Detta då träden har stått i en hårdgjord miljö 
under en längre tid.

Eken bedöms vara i så dåligt skicka att det blir för 
kostsamt att bevara trädet. 

De träd som bedöms vara mest 
bevarandevärda är ekbeståndet i sydost. 
Träden ska med fördel behandlas som en 
grupp då de har ett gemensamt rotsystem/
utrymme. I syfte att bevara träden planläggs 
området som parkmark. Även ett mindre 
område i nordvästra delen av planområdet 
planläggs som parkmark för att möjliggöra en 
mindre torgyta/fickpark. 

PÅ PLANKARTAN:

PARK -  Park

Flertalet av befintliga lönnar och körsbärsträd 
inom planområdet bedöms vara användbara 
för flytt då de har förmågan att skapa nytt 
rotsystem i en bättre växtmiljö. Några av 
dessa träd kan flyttas till den planerade 
fickparken. 

Trädraden med oxlar omfattas av 
biotopskydd. Inom ett biotopskyddsområde 
får verksamhet inte bedrivas eller åtgärder 
vidtas som kan skada naturmiljön. För 
att träden inte ska skadas är det viktigt 
att grävtillstånd inte ges för området där 
undervegetationen består av gräs eller 
buskage. Ute i gatumiljö förväntas det inte 
finnas några rötter. Oxlarna bedöms vara i 
acceptabelt skick. Naturvärdesinventeringen 
identifierade rikligt med elegant sköldlav som 
är rödlistad (nära hotad) samt ett par bålar 
med getlav (fridlyst) på träden. Majoriteten 
av trädraden planläggs som parkmark 
med ungefär lika stora ytor som de har i 
dagsläget. Tre av träden hamnar dock på 
mark som planläggs för gata. Dispens från 
biotopskyddet för dessa träd har beviljats av 
Länsstyrelsen med villkor att tre nya oxelträd 
planteras i luckor som finns i trädraden.  

Oxelträdraden omfattas av biotopskydd och ska så 
långt möjligt bevaras.   

PÅ PLANKARTAN:

PARK -  Park

Upplysning 
Befintlig trädrad inom  parkmark omfattas 
av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 
Miljöbalken 
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GATOR OCH TRAFIK
GATUNÄT 
Idag fungerar Industrigatan som huvudgata 
i Stationsområdet. Gatan tar vid i höjd med 
Ängeholms centralstation och ansluter 
Havsbadsvägen i nordost. I planprogrammet 
för Stationsområdet föreslås en ny 
gatustruktur. Järnvägsgatan ska förlängas 
norrut, förbi godsmagasinet, för att sedan 
ansluta till Havsbadsvägen i nordost (se 
illustration på sidan 24). Järnvägsgatan 
planeras bli ny huvudgata som ska binda ihop 
lokalgatorna inom området.  

Järnvägsgatan ska vara en stadsgata med 
separerad gång- och cykelväg om 4 meter 
på båda sidor om vägen. Körbanans bredd 
planeras vara 6,5 meter, vilket tillgodoser 
god framkomlighet för kollektivtrafik och 
annan trafik. Körbanan kantas av en 3 
meter bred skiljeremsa som växelvis ska 
innehålla regnbäddar/trädplanteringar och 
kantstensparkering. Skiljeremsan kan även 
innehålla belysning. För att möjliggöra ny 
gatustruktur planläggs del av Järnvägsgatans 
förlängning som huvudgata med en bredd 
om 20-21 meter. 

PÅ PLANKARTAN:

GATA1 -  Huvudgata 

Delar av befintlig Industrigata ianspråkas 
av ny bebyggelse vilket innebär att gatans 
sträckning istället kommer att börja norr 
om planområdet där den ansluter till 
Järnvägsgatan. 

En ny gata, Dobelegatan, planeras koppla 
på Järnvägsgatan och ansluta Nybrovägen. 
Gatan delar in kontor- och bostadsområdet 
i två kvarter. Dobelegatan planläggs som 
lokalgata men med goda mått för att 
rymma separerad gång- och cykelbana. 
Charkuterigatan som angränsar i nordost 
ska vara enkelriktad och kan användas 
för att köra runt det norra kvarteret. 
Sockerbruksgatan angränsar planområdet i 
syd. Sockerbruksgatans befintliga dragning 
kommer att förändras något och rätas ut 
söder om planområdet. Gatan görs tillräckligt 
bred för att möjliggöra en fortsättning av 
befintlig gångbana på den norra sidan av 
gatan. 

PÅ PLANKARTAN:

GATA2 -  Lokalgata 

I östra delen av planområdet föreslås en 
gång- och cykelväg. Den södra delen av gång- 
och cykelvägen planläggs som parkmark då 

Program för publika stadsrum 
Stationsområdet

Program för publika stadsrum 
Stationsområdet
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JÄRNVÄGSGATAN 

EXEMPELSEKTION 
PARKERINGSHUS - BOSTADSHUS

• Linspänd belysning på 
fackverksstolpe

• Gångbanans ytskikt med
associationer till järnvägsräl

• Förgårdsmarkens skapar utrymme 
för varationer i fasadliv, utrymme 
för entréer och ytterligare gröna 
inslag i gaturummet
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SKALA 1:100 (A3)

Sektionen visar exempel på hur Järnvägsgatan kan gestaltas.   
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Illustration som visar planerad ny gatustruktur i Stationsområdet. Planområdet är inom röd figur. 

13

Dnr: PL 15-0009 KS 2015/118
Detaljplan för

del av Sockerbruket 11 m fl

Skiss som visar planerad ny gaturstruktur i Stationsområdet.

Lokalgata, biltrafik och huvudstråk för gång- och cykel

Gångfartsgata, gång- och cykeltrafik prioriterad

Gågata, ingen biltrafik
Enkelriktad gata med grönt stråk

Föreslagna parkeringshus

Parker

Grönområde/grönt stråk

Sektion

Huvudgata i området, trafikeras av kollektivtrafik

TECKENFÖRKLARING

2400 kvm

530 kvm

270 kvm

270 kvm

650 kvm

DP 1107

Nybrovägen
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Järnvägsgatan

Havsbadsvägen

Dobelegatan

Sockerbruksgatan

Charkuterigatan
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tanken är att det ska vara ett grönt stråk och 
fungera som en förlängning av befintligt 
stråk i Järnvägparken. I användningen park 
ingår komplement som gång- och cykelvägar. 
Den norra delen av gång- och cykelvägen 
planläggs som gågata och är tänkt att få en 
något annan karaktär. Denna del av gatan 
behöver kunna användas för angöring till det 
norra kvarteret. 

PÅ PLANKARTAN:

GATA3 -  Gågata

PARK -  Park

Detaljplanen möjliggör även för en framtida 
plattformsförbindelse över järnvägen. 
Förbindelsen är tänkt att ansluta mellan 
de två parkeringshusen där det ska finnas 
trappor och hiss för att ta sig upp på 
övergången. Ytan där plattformförbindelsen 
kan ansluta planläggs som lokalgata då den 
även ska fungera som in- och utfart till 
parkeringshusen.
    

PÅ PLANKARTAN:

GATA2 -  Lokalgata 

Bro1 -  Bro i form av plattforms- 
  förbindelse över spåren  
  med tillhörande trappor  
  och hiss får anordnas

Den fickpark som planeras i hörnet 
Industrigatan/Järnvägsgatan möjliggör att 
siktlinjen ner mot Ängelholms centralstation 
från Industrigatan/Havsbadsvägen 
bibehålls. Fickparken skapar en genare 
väg för fortgängare att ta sig fram i syd-
nordlig riktning till och från Ängelholms 
centralstation. 

BILTRAFIK
En trafikutredning har tagits fram i samband 
med planprogrammet för Stationsområdet 
(ÅF, 2017-08-28). Ett tillägg till denna 
utredning har gjorts för att inkludera 
trafikflöden som den här detaljplanen 
förväntas alstra (AFRY, 2020-04-20). 

En utbyggnad av Stationsområdet kommer 
att innebära en ökning av biltrafiken både i 
området och på gator i direkt anslutning till 
området. 

Utredningen har undersökt en framtida 
trafikökning för planområdet utifrån 
två olika scenarier - ett scenario med en 
exploatering av flerbostadshus, och ett med 
både flerbostadshus och kontor. De två 
olika exploateringsscenarierna beräknas 
bidra till att antalet bilar en årsmedeldag 
ökar med antingen 600-700 bilar (målbild 
hållbarhet) eller 1200-1300 (basscenario). 
Ett stadshus bidrar till att fler resor görs till 
och från området, särskilt under vardagar, 
medan helgtrafiken blir något lägre. 
Föreslagen utveckling innebär att istället 
för 19 200 fordon per dygn beräknas nu 
Stationsområdet som mest alstra cirka 20 400 
fordon per dygn. 

Den tillkommande trafiken bedöms inte 
innebära att några särskilda åtgärder behöver 
vidtas på omkringliggande gatunät. Det 
är dock viktigt att styra utvecklingen av 
färdmedelsfördelningen för området mot 
målbilden hållbarhet för att uppnå områdets 
övergripande hållbarhetsmål. Flertalet 
mobilitetsåtgärder har exempelvis beaktats i 
projekteringen av gatorna.

KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet är beläget i nära anslutning till 
Ängelholms centralstation. Centralstationen 
trafikeras av både Pågatåg och Öresundståg 
mot Malmö/Köpenhamn och mot 
Göteborg. Vid centralstationen finns även 
ett busstorg där regionbussar och samtliga 
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stadsbussar avgår. Föreslagen förlängning av 
Järnvägsgatan ianspråktar del av befintligt 
busstorg. Busstorget planeras på sikt flyttas 
söder om stationshuset för att få bättre 
koppling till ny plattformsförbindelse 
som ska uppföras i samband Trafikverkets 
dubbelspårsutbyggnad av järnvägen. Även 
om befintligt busstorg minskar till ytan 
bedöms det fortsatt kunna användas som 
tillfällig samlingspunkt för busstrafiken fram 
till att det nya torget anläggs.  

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Planprogrammet för Stationsområdet 
anger att gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ska främjas i området. Det innebär att ett 
trafiksäkert och sammanhängande gång- 
och cykelnät ska skapas men också att 
cykelparkeringar ska prioriteras och ges en 
god utformning. 

Längs berörd del av Industrigatan finns 
i dagsläget en gång- och cykelbana samt 
en gångbana. Vid omgestaltning kommer 
en del av gatan att byggas om till gång- 
och cykelbana och en del till gågata.  
Järnvägsgatan planeras med separata gång- 
och cykelbanor på båda sidor om gatan. Även 
Dobelegatan planeras rymma separerad gång- 
och cykelbana. 

PÅ PLANKARTAN:

Gång och cykel1 - Separerad gång-  
   och cykelväg ska  
   finnas på båda sidor  
   om körbanan

CYKELPARKERING
I Ängelholms kommuns cykelplan 2015-
2025 finns riktlinjer för hur prioriteringen 
och utformningen ska göras. Det finns även 
en cykelparkeringsnorm som är beräknad 
utifrån behovet av cykelplatser i förhållande 
till bruttoarean (BTA). Normen anger 
minimikravet på 30 platser/1000 kvm BTA 

för flerbostadshus samt 20 platser/1000 
kvm BTA för kontor och handel. Utifrån 
parkeringsnormen innebär alltså 15 000 kvm 
BTA 300 cykelplatser för kontor, och 450 
platser för bostäder (750-900 platser för båda 
kvarteren totalt). 

En parkeringsplats för en vanlig cykel tar 
cirka två kvadratmeter i anspråk, vilket 
innebär 900 kvm för 450 cykelplatser. Det 
finns även mer yteffektiva lösningar som 
cykelställ i två våningar. Cykelparkering kan 
även lösas i underjordiska garage. Det är 
viktigt att det finns tillgängliga cykelplatser i 
närheten av stadshuset och flerbostadshusens 
entréer, föredragsvis inom 25 meter. 
Dessa cykelparkeringar bör utrustas med 
tak och vara låsbara. Cykelparkering för 
tåg- och busspendlare planeras i det södra 
parkeringshuset, som beräknas kunna rymma 
minst 200 cykelplatser i bottenvåningen. 
Cykelparkering kommer dock att finnas på 
flera platser kring centralstationen. 

BILPARKERING OCH UTFARTER
I samband med planprogrammet för 
Stationsområdet togs en parkeringsstrategi 
fram (Godkänd i KF 2017-10-30). Det 
största parkeringsbehovet i Stationsområdet 
ska enligt strategin lösas i gemensamma 
parkeringshus som ska uppföras längs med 
järnvägen. På så sätt kan parkeringsplatser 
för boende, verksamheter och pendlare 
samutnyttjas. Inom respektive fastighet får 
bilplatser för maximalt 15% av det totala 
bilplatsbehovet anordnas. Allmän parkering 
kan anordnas på gata men parkering på 
allmän plats får inte tillgodoräkna enskilda 
fastigheters behov. 

Strategin innehåller en parkeringsnorm som 
är beräknad utifrån behovet av bilplatser 
i förhållande till bruttoarean (BTA). 
Det maximala antalet parkeringsplatser 
kan minskas om fastighetsägaren/
exploatören genomför åtgärder som 
minskar efterfrågan på bilplatser. Möjliga 
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åtgärder enligt parkeringsstrategin är bilpool, 
cykelåtgärder och samnyttjande. Totalt 
kan det maximala antalet platser reduceras 
med 25 %. Eventuella åtgärder redovisas i 
bygglovsskedet. 

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

11
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PARKERINGSNORM

Normen ska uppfyllas för både cykel- och 
bilplatsbehov. 

CYKEL
I Ängelholms kommuns cykelplan 2015-
2025, antagen av KF 2015-08-24, anges 
antalet cykelplatser till 30 st/1000 m2 BTA 

2 BTA 
för kontor/handel. Dessutom anges det att 
gästparkering ska anordnas med 10% utöver 
normen.  

BIL
Den framtagna bilparkeringsnormen bygger 
på nuvarande parkeringsbehov, bilinnehav, 
kommunens långsiktiga mål samt uppskattad 
besöks- och arbetstäthet.

Uppskattat totalt behov av parkeringsplatser 
för etapp 1 med 1700 bostäder är cirka 1150 
stycken. För ett helt utbyggt Stationsområde 
med totalt 2700 bostäder krävs uppskatt-
ningsvis ca 1800 parkeringsplatser. Fastig-
hetsägare/exploatörer uppmanas att reducera 
antalet bilparkeringsplatser enligt redovisning 
på nästa sida. Reducering kan göras med upp 
till 25% av det totala behovet. Om samtliga 
fastighetsägare/exploatörer reducerar maxi-
malt antal parkeringsplatser skulle det totala 

antalet parkeringsplatser i Stationområdet 
uppgå till ca 860 stycken för 1700 bostäder 
samt ca 1350 stycken vid full utbyggnad med 
2700 bostäder. 

För att möjliggöra gemensamma parkerings-
lösningar i parkeringshus begränsas antalet 
platser som får anordnas inom respektive 
fastighet till max 15% av det totala behovet. 

Bilparkeringsbehovet för studentbostäder 
antas kunna reduceras i samtliga fall eftersom 
studentbostäder normalt sett kräver färre 
parkeringsplatser och cykelåtgärder vanligtvis 
genomförs. Behovet på 2,5 platser/1000 m2 
BTA är alltså redan reducerat och kan inte 
reduceras ytterligare. 

Pendelparkering ska annordnas enligt genom-
förd undersökning (se sidan 13) och vidare 
utredningar kommer att genomföras under 
detaljplan- och projekteringsarbete. 

CYKELPARKERINGSNORM
Typ av bebyggelse Antal p-platser/1000  

m2 BTA

Flerfamiljshus 30 
Verksamheter/kontor 20
Skolor/vårdboende 
och liknande

Särskild utredning 
krävs

Allmänna platser 2 cykelparkeringar / 
1 bilparkering

BILPARKERINGNORM
Typ av bebyggelse Antal p-platser/1000 

m2 BTA

Flerfamiljshus 9
Studentbostäder 2,5 (inte möjligt att 

reducera)
Kontor 13
Handel 18
Restaurang/café 20
Vård Särskild utredning 

krävs
Bilparkeringsnorm för Stationsområdet. 

I parkeringsstrategin uppskattas det 
totala behovet av parkeringsplatser för 
bostäder, verksamheter och pendling i hela 
Stationsområdet till mellan 1400 och 1600 
platser. Behovet har efter det reviderats 
utifrån uppdaterad volymstudie till cirka 
2200 parkeringsplatser. Det faktiska behovet 
beror dock på många olika faktorer som 
till exempel hur många bostäder som 
tillkommer i området, i hur stor grad möjliga 
reduceringsåtgärder används, samt  i hur stor 
utsträckning bilen används i framtiden. 

Enligt tidigare utredning (Sweco, 2015-
06-24) är behovet av pendelparkering för 
bilar i anslutning till stationen 225 platser. 
Pendlingsparkering för bil kan samordnas 
med parkeringar för verksamheter och 
boende där parkeringsbeläggning framförallt 
är hög under kvällstid. Parkeringsbehovet 
från planområdet, utan några reducerande 
åtgärder, är 195 parkeringsplatser för 15 000 
kvm  BTA kontor och 135 platser för 15 000 
kvm  BTA bostäder. Med en reducering på 
25% blir det totalt cirka 248 parkeringsplatser 
för båda kvarteren.

Planförslaget innebär att markytor som idag 
används för pendlarparkering ianspåktas 

för ny bebyggelse. För att tillgodose 
parkeringsbehovet som föreslagen ny 
bebyggelse medför, samt det behov av 
pendlarparkeringar som föreligger, ska två 
parkeringhus uppföras mellan järnvägen 
och Järnvägsgatan. Parkeringshusen bedöms 
kunna inrymma mellan 350-400 bilplatser per 
hus. 

In- och utfart till parkeringshusen ska ske 
på allmän plats och dela utrymme med 
anslutning till plattformförbindelsen. Det 
bedöms inte vara lämpligt att ha infarter 
till parkeringshusen från Järnvägsgatan. 
Detta då det finns en risk att bilar 
som ska in till parkeringshusen skapar 
köbildning på Järnvägsgatan. I och med 
att Järnvägsgatan blir en ny huvudled med 
busstrafik genom Stationsområdet är det 
ur trafiksäkerhetsperspektiv även önskvärt 
att undvika in- och utfarter från gatan till 
bostadskvarteren. In- och utfarter kan istället 
anordnas från lokalgatorna Dobelegatan 
och Charkuterigatan. Vissa sträckor 
mot Järnvägsgatan regleras därför med 
utfartsförbud.   

PÅ PLANKARTAN:

 Utfartsförbud

Parkeringsplatser inom bostads- och 
kontorskvarteren bör inte förläggas i närhet 
till entréer för stadshus eller bostadshus. 
Dessa ytor ska primärt vara tillgängliga 
för att skapa mötes- och grönytor samt 
tänkta kopplingar för resor med cykel och 
kollektivtrafik. Särskilda parkeringsplatser 
för rörelsehindrade ska finnas i nära 
anslutning till huvudentrén för stadshus. 
Övrig parkering bör därför i första hand 
förläggas i samlokalisering med andra 
tekniska funktioner och tillfälliga angöringar, 
alternativt i garage under stadshuset. 
Parkeringsplatser avsedda för bilpoolsbilar 



28
Dnr: PL 19-0009 KS 2019/283 SBN 2019/138

Detaljplan för Ängelholm 3:136 m.fl.

G
RA

N
SK

N
IN

G

Dnr: PL 19-0009 KS 2019/238 SBN 2019/138
Detaljplan för Ängelholm 3:136 m.fl.

G
RA

N
SK

N
IN

G

bör även finnas i detta läge. Vad gäller 
stadshuset kan tillfällig angöring ske längs 
med Järnvägsgatan i norrgående riktning. 
Angöring kan kombineras med tidsbestämda 
regleringar för lastzoner under tider på 
dygnet när det finns behov. 

JÄRNVÄG 
Inom det område där parkeringshusen ska 
byggas finns idag ett antal spår och växlar 
som inte längre används. Trafikverket har 
beslutat om slopning av dessa spår (2019-07-
16), vilket innebär att de kan plockas bort. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

BULLER
Enligt planförslaget ianspråktas del av 
Industrigatan för bebyggelse och trafiken 
förflyttas till nya Järnvägsgatans sträckning. 
En fördel med denna gatustruktur är att 
bullerkällorna från väg och järnväg samlas 
på en sida, vilket ger bättre förutsättningar 
för befintlig och framtida bostadsbyggnation 
i Stationsområdet. Förflyttning av 
trafiken bedöms inte påverka omgivande 
bostadsbebyggelse negativt. Tvärtom kan 
ny bebyggelse på Industrigatan fungera 
som avskärmning mot buller för fastigheten 
Saftstationen 4. 

En bullerutredning är utförd (Ramböll, 
2020-05-12) för att undersöka järnvägs- 
och biltrafikens påverkan på föreslagen 
bostadsbebyggelse. Utredningen har utgått 
från de trafiksiffror som uppskattats i 
trafikutredningen, samt för järnvägstrafik, 
med prognos 2040. Enligt gällande riktvärden 
för bostäder (kontor och parkeringshus 
omfattas inte)  bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida:
• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad, och
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden.

Utredningen visar att beräknade ekvivalenta 
ljudnivåer uppgår till som högst 64 
dBA i vissa punkter på fasaden ut mot 
Järnvägsgatan. Därmed överskrids riktvärdet 
vid fasad. 
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Väg- och tågtrafik 2040, Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad
Bilaga 2
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Befintlig bebyggelse
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Väg- och tågtrafik 2040, ekvivalent ljudnivå 

För att klara riktvärden behöver, i enlighet 
med förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader, lägenheter med 
fasader mot Järnvägsgatan ha minst hälften 
av bostadsrummen mot en ljuddämpad sida 
(55 dBA vid fasad), alternativt vara mindre 
än 35 kvadratmeter (riktvärdet 65 dBA gäller 
för lägenheter med denna storlek). Detta 
säkerställs genom en planbestämmelse på 
plankartan. Det bör finnas möjlighet till 
att uppföra en gemensam uteplats inom 
respektive boningstomt där riktvärdet för 
uteplats hålls, samt i fasader mot öst.
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PÅ PLANKARTAN:

Skydd mot störningar 
I de lägen där bullernivåer överstiger 
gällande riktvärde vid fasad ska minst 
hälften  av bostadsrummen vara vända mot 
en ljuddämpad  sida

VIBRATIONER
En buller- och vibrationsutredning för hela
Stationsområdet togs fram av Tyréns år 2014.
Efter det har vibrationsutredningen 
uppdaterats med prognosår 2040 för 
järnvägstrafik (Tyréns, 2017-11-01). 
Resultatet visar att beräknade nivåer ligger 
nära riktvärde 0,4 mm/s och utredningen 
rekommenderar därför att detta utreds 
vidare i samband med projektering av 
byggnaderna. Anledningen är att frekvensen 
kan ligga till grund för val av grundläggning 
och dimensionering av byggnadsstomme. 
En bestämmelse om att grundläggning och 
byggnadsstomme ska utföras på ett sådant 
sätt att de klarar gällande riktvärden för 
vibrationer, 0,4 mm/s vägd RMS, finns på 
plankartan.

PÅ PLANKARTAN:

Utförande  
Grundläggning och byggstomme ska 
utföras  på ett sådant sätt att de klarar 
gällande riktvärde för vibrationer, upp till  
0,4 mm/s vägd RMS

MARKFÖRORENINGAR
Miljötekniska markundersökningar är 
sedan tidigare utförda för fastigheterna 
Ängelholm 3:136, Pilen 10 och Sockerbruket 
11. I samband med detaljplanen har 
kompletterande provtagning gjorts för de 
ytor av planområdet som inte täcks in, främst 
på del av fastigheterna Ängelholm 3:49 och 
Ängelholm 3:47 och Ängelholm 3:136. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

I Ängelholms kommun pågår just nu detaljplanering inom det nya stationsområdet. De två 
planerna benämns Ängelholm 3:136 mfl, Stationsområdet (Kontor, bostäder och 
centrumverksamhet), gulmarkerat i figur 1 och Ängelholm 3:136 mfl, Stationsområdet 
(Parkeringshus), blåmarkerat i figur 1 nedan. Marken har tidigare använts för verksamheter 
kopplade till järnvägen.  
 
Det har sedan tidigare genomförts flera markmiljöundersökningar inom stationsområdet, se 
tidigare undersökta områden i figur 1. I samband med planarbetena behöver 
undersökningsområdena kompletteras, se ljust gulmarkerade område 1-3 i figur 1. 
 

 
Figur 1: Bilden visar aktuellt detaljplaneområde, aktuella undersökningsområden 1–3 samt tidigare 
undersökta fastigheter 

1.2 SYFTE MED PROVTAGNING 

Syftet med undersökningen är att ta fram ett åtgärdsförslag som beskriver de åtgärder som 
krävs för att marken ska bli lämplig för planerat ändamål, utifrån nya och befintliga 
markmiljöundersökningar inom de berörda planområdena. 
 
I samband med detta görs även en grov kostnadsuppskattning med avseende på 
saneringskostnader inom aktuella undersökningsområden för Ängelholm 3:136 och Pilen 10 och 
11 (se figur 1). Saneringskostnaderna kommer att fördelas mellan respektive detaljplanområde 
(”parkeringshus” / ”kontor, bostäder, centrumverksamhet”). 
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Utförda markmiljöundersökningar inom planområdet.  

Sockerbruket 11 
Den nordöstra delen av planområdet 
omfattar en mindre del av fastigheten 
Sockerbruket 11. Sockerbruket 11 är sanerad, 
och stora delar av fastigheten har bebyggts 
med bostäder.   

Pilen 10
En del av norra planområdet omfattar 
fastigheten Pilen 10. På fastigheten har det 
tidigare funnits flertal byggnader så som 
lagerlokaler, garage, drivmedelsanläggning, 
verkstadshallar, målerihall, tvätthall och 
växthus. Även upplag av grus, sand och 
diverse bygg- och anläggningsmaterial, 
samt troligen en tågräls längs fastighetens 
västra del, har funnits. En relativt 
utspridd föroreningsbild konstateras på 
fastigheten. Provtagning visar på halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
mindre känslig markanvändning (MKM) 
på berörd del av Pilen 10 i sydväst. Berörd 
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del av Pilen 10 i nordväst påvisar dock inga 
överskridande halter. 

Samtliga byggnader på fastigheten är idag 
rivna och punktsanering pågår. Punktsanering 
innebär dock att föroreningar inte har 
kartlagts till fullo och att osäkerheter 
avseende förekomst av markföroreningar 
samt omfattning av dessa kvarstår. Tågrälsen 
i väst, samt påverkat närområde, ska vara 
sanerat men en slutrapport har ännu inte 
tillhandahållits kommunens miljöenhet.  

Ängelholm 3:136 
Många verksamheter som tidigare funnits på 
fastigheten Ängelholm 3:136 är kopplade till 
järnvägen. Verksamheter som slipersupplag, 
verkstäder och växeltillverkning var belägna 
i den östra delen av undersökningsområdet, 
i anslutning till Industrigatan. Den 
järnvägsverksamhet som tidigare bedrivits 
kan medföra olika typer av föroreningar som  
petroleumprodukter från smörjoljor och 
diesel, metaller, PAH och arsenik från slipers 
och räl, PFAS från släckskum, asbest från 
tågbromsar samt bekämpningsmedel.

Vid provtagning på berörd del av fastigheten 
har halter överskridande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) och/eller mindre 
känslig markanvändning (MKM) påträffats 
i flera analyserade prov. Föroreningarna 
bedöms generellt vara avgränsade till 
fyllnadsmaterialet inom fastigheten. Vid 
ett grävarbete på den norra delen av 
fastigheten har halter över MKM påträffats.  
Överskottsmassor från schaktarbetet har 
transporterats bort, men föroreningen är inte 
avgränsad horisontellt.

Ängelholm 3:49 & 3:47
Berörda delar av fastigheterna Ängelholm 
3:49 och 3:47 utgörs i dagsläget av 
Industrigatan och vägområde. Vanliga 
föroreningar kopplade till gata är exempelvis 
att asfalten kan vara förorenad av tjära, 

men även PAH, metaller och oljekolväten. 
I jorden under asfalten i Industrigatan 
har inga förorenande jordlager påvisats, 
även nivån för MRR underskrids. I övriga 
punkter i vägområdet påvisas varierande 
förhöjda halter (KM till MKM-massor) av 
bly och PAH i det ytliga jordlagret, vilket 
utgör typiska föroreningar invid en bilväg. 
Det naturliga jordlagret förefaller inte vara 
påverkad av föroreningar. 

Åtgärder 
För berörd del av Pilen 10 planeras 
parkeringshus och teknisk anläggning, varpå 
MKM gäller. Även om punktsanering pågår 
kan det på den södra delen finnas fortsatt 
saneringsbehov för att uppnå föreliggande 
riktvärde. 

För den norra delen av Ängelholm 3:136 
planeras parkeringshus och teknisk 
anläggning. Då halter över MKM har 
påträffats kommer åtgärder med största 
sannolikhet att behöva vidtas. Inom den del 
av fastigheten som planeras för vägområde 
bedömer utredningen att uppmätta 
föroreningshalter utgör en acceptabel risk, 
varav inga saneringsåtgärder krävs. För 
de delar av Ängelholm 3:136 där bostäder 
planeras behöver fyllnadsmaterial avlägsnas. 
För en punkt där bensen har påträffats styrs 
åtgärdsbehov av exponering via inandning 
av ånga, vilket innebär att även låga halter av 
bensen på djupet kan föranleda ett behov av 
åtgärd. 

På Ängelholm 3:49 bedömer utredningen 
att jorden under asfalten i Industrigatan 
inte utgör några begränsningar för 
planerad markanvändning. Jordlagerna kan 
återanvändas fritt. Endast väldigt låga halter 
av PAH har uppmätts i asfalten, varvid även 
den kan återanvändas fritt inom trafikprojekt 
(ej som utfyllnadsmaterial). För vägområdet 
öster om Industrigatan, på Ängelholm 3:47, 
krävs åtgärder för de delar av marken som 
planeras för bostadsbebyggelse. För att kunna 
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hantera massorna korrekt behöver tätare 
provtagning göras för att klassa massorna, 
något som kan göras i samband med 
schaktarbeten.

En grov kostnadsuppskattning är gjord, där 
samtliga åtgärder ovan uppskattas uppgå 
till en totalt kostnad om 5 miljoner kronor.  
För att säkerställa att marken blir lämplig för 
föreslagna ändamål får inte startbesked ges 
för byggnation förrän markföroreningar är 
avhjälpta. Innan saneringsarbete påbörjas 
ska en saneringsanmälan skickas in till 
Ängelholms kommuns miljöenhet.

   
PÅ PLANKARTAN:

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för byggnation 
förrän markföroreningar är avhjälpta  

FARLIGT GODS
I samband med Planprogram för 
Stationsområdet genomfördes en 
riskutredning (Tyréns, 2018-04-13) 
avseende områdets närhet till järnvägen 
som farligtgodsled. Utifrån områdets 
förutsättningar har utredningen gjort en 
riskvärdering både baserat på samhälls- och 
individrisk. Beräkningen av samhällsrisken 
utgår ifrån kriterierna i RIKTSAM. Enligt 
utredningen kan flerbostadshus, kontor, 
vård och skola accepteras på ett avstånd 
om 50 meter från närmsta räls, både utifrån 
individ- och samhällsrisk. Uppförande 
av parkeringshus mellan järnvägen och 
tillkommande flerbostadshus kan ytterligare 
minska risken. 

Föreslagen bostads- och kontorsbebyggelse 
är som närmst belägen cirka 50 meter från 
närmsta räls. Bedömningen är därför att 
denna bebyggelse kan uppföras utan några 
riskreducerande åtgärder. 

Parkeringshusen, som tillåter verksamheter 

i bottenvåning, föreslås dock ligga närmre 
än 50 meter från rälsen. En fördjupad 
riskutredning för parkeringshusen har 
därför tagits fram (Tyréns, 2020-06-26). 
Utredningen bedömer att avståndet kan 
minska, förutsatt att vissa riskreducerande 
åtgärder vidtas. Om åtgärderna genomförs 
kan parkeringshusen istället placeras 10 
meter från närmaste räls, respektive 20 
meter för centrumverksamheter. Följande 
riskreducerande åtgärder föreslås:

• Fasad på parkeringshus som vetter mot 
järnvägen ska utföras tät och obrännbar.

• Personer ska förhindras tillträde till 
området mellan parkeringshus och 
järnvägen

• Byggnader eller andra fasta föremål 
såsom utstickande byggnadsdelar ska 
inte uppföras mellan parkeringshus och 
järnväg.

• Området mellan parkeringshus och 
järnvägen bör utformas på ett sätt 
som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse.

• Parkeringshus ska finnas mellan 
centrumverksamheter och järnväg.

• Entréer till centrumverksamhet som är 
avsedda för annat än personal ska vara 
riktade bort från järnvägsområdet.

Trafikverket har avsatt ett byggnadsfritt 
område om 14 meter mellan närmsta 
spårmitt och parkeringshusen. Detta i 
syfte att underlätta för bland annat drift 
och underhåll och risk för gnistor. Utifrån 
Trafikverkets byggnadsfria område samt 
resultatet i riskutredningen medger 
planförslaget därför att parkeringhus kan 
placeras 14 meter från närmsta spårmitt, 
vilket innebär cirka 13-14 meter från 
närmsta räls. Centrumverksamhet tillåts 
cirka 30 meter från närmsta räls och mellan 
centrumanvändning och järnvägen får 
parkeringshus uppföras. Ur riskhänsyn 
begränsas dock centrum till att inte gälla 
verksamheter som kan vara personintensiva 
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eller innebära stadigvarande vistelse, så 
som hotell, vadrarhem, samlingslokaler 
och skola. För att säkerställa nödvändiga 
riskreducerande åtgärder har bestämmelser 
som reglerar byggnadernas utförande införts 
på plankartan.   

PÅ PLANKARTAN:

b1 -  Yttervägg på byggnad som vetter  
 mot järnvägen ska utföras i   
 lägst brandteknisk klass EI 30 och  
 med obrännbart ytskikt

b2 -  Entréer ska placeras mot gata 

C1 -  Centrum utom hotell, vandrarhem,  
 samlingslokaler och skola

 Marken får inte förses med  
   byggnad

MAGNETISKT FÄLT 
Två befintliga transformatorstationer finns 
inom planområdet. Den södra ska flyttas 
till nytt läge och ytterligare en station 
planeras i den norra delen av planområdet. 
Transformatorstationer som finns utomhus 
ger på några meters avstånd mycket låg 
exponering för magnetfält, vilket behöver 
beaktas vid en flytt. 

Planområdet ligger nära järnvägen. Längs 
järnvägsspår är de magnetiska fälten generellt 
som starkast under högspänningsledningen 
men minskar snabbt med avståndet från 
denna. På 20 meters avstånd är fälten 0,1 
μT (mikrotesla) när tåget är långt bort. 
När tåget passerar ökar fälten under någon 
minut till 0,3 – 1,2 μT. Rekommenderande 
referensvärden för allmänhetens exponering 
för magnetfält finns. Referensvärde 
för allmänheten (hem) är 100 μT, för 
järnvägsnätet 300 μT, och för arbetstagare 
(arbetsplatser) 500 μT. Då järnvägen som 
närmst ligger cirka 50 meter från planerad 

bostadsbebyggelse och över 20 meter från 
eventuell arbetsplats (centrumverksamhet) 
bedöms inte referensvärdena för magnetfält 
överskridas. 

ÖVERSVÄMNINGSRISK VID SKYFALL
Vid stora regn riskerar dagvattennätet 
och fördröjningytor i området att bli 
överbelastade. En dagvattenutredning för 
Stationsområdet (Griab, 2017-09-27), samt 
en förprojektering av Järnvägsgatan (Atkins, 
2021-04-07), har översiktligt studerat 
hur en sådan situation kan hanteras. En 
skyfallutredning (Sweco, 2021-09-06) har 
sedan tagits fram för att kontrollera att 
den höjdsättningsprincip som är gjord i 
förprojekteringen klarar att leda bort vattnet 
genom ytavrinning.

Vid skyfall i storleken 100-årsregn ska 
den nya Järnvägsgatan fungera som ett 
avledande stråk för vatten från anslutande 
gator och kvartersmark. Järnvägsgatan 
behöver höjdsättas för att undvika instängda 
områden och se till att vattnet kan ledas 
vidare ut i Rönne å. Områdets flackhet 
innebär dock svårigheter att skapa naturlig 
lutning ut mot Rönne å överallt. Framförallt 
då Järnvägsgatan delvis ansluter till befintliga 
gator och bebyggelse vilket innebär 
begränsningar i hur gatan kan höjdsättas. 

För att skapa tillräckligt med fall planeras 
Järnvägsgatan utformas med höjdpunkt i 
mitten av gatans sträckning, motsvarande 
norra delen av planområdet. Allt vatten 
som hamnar norr om höjdpunkten ska 
rinna norrut till Rönne å, medan resterande 
vatten ska rinna söderut, också till Rönne å. 
I förprojekteringen ligger gatans höjdpunkt 
på 5 meter och sluttar gradvis söderut där 
höjden är 4,57. Genomförd skyfallsutredning 
har, utifrån en modell med antagna höjder i 
området, simulerat hur vattnet kommer att 
rinna vid ett 100-årsregn. Simuleringen visar 
att vattnet avrinner längs med Järnvägsgatan 
ut i Rönne å. Detaljplanen bedöms därmed 
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inte ha någon negativ påverkan på upp- 
eller nedströms belägna områden. Vid 
kommande detaljprojektering är det viktigt 
att Järnvägsgatan höjdsätts utifrån denna 
princip, samt att anslutande kvarter och 
gator höjdsätts så att vattnet kan rinna vidare 
ut till Järnvägsgatan. Upphöjda korsningar 
som utgör ett hinder för avrinningen måste 
utformas med hänsyn till att vattnet ska 
kunna dämma upp på gatan men rinna vidare 
över korsningen innan närliggande hus 
riskerar att skadas. 

+4,57

+5 

    
Skyfallssimulering visar hur vattnet inom planområdet 
rinner söderut via Järnvägsgatan till Rönne å. 

För att säkerställa att ny bebyggelse inte  
kommer till skada ska färdigt golv vara 40 
centimeter högre än lägsta höjd på gatunivån. 
Källare och underjordiskt garage får uppföras 
lägre såvida de utförs vattentäta. Enligt 

tidigare grundvatteninmätningar (Tyréns, 
2021-05-21 & Sweco 2019-08-16) ligger 
grundvattennivån på cirka 0,8 till 1,3 meter 
under markytan. Om uppförande av källare 
föranleder tillfällig grundvattensänkning 
krävs en anmälan om vattenverksamhet till 
Länsstyrelsen. 

PÅ PLANKARTAN:

Utförande 
Färdigt golv ska vara minst 40 cm högre än 
lägsta höjd på gatunivå längs med   
byggnadens fasad. Entréer till trapphus 
och lokaler får ligga lägre. Källare eller 
underjordiskt garage tillåts uppföras lägre 
om de utförs vattentäta

ÖVERSVÄMNINGSRISK VID BHF
För att ta höjd för stigande havsnivåer ska, 
enligt Ängelholms kommuns översiktsplan, 
nya byggnader med samhällsviktig 
verksamhet placeras på en höjd om +4 
meter över havet. För övrig ny bebyggelse 
gäller +3,5 meter över havet. Planområdets 
marknivå är cirka +5 meter och området är 
beläget drygt 160 meter från Rönne å. 

Boverkets utgångspunkt är att ny 
sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt 
eller bebyggelse med samhällsviktig 
verksamhet bör lokaliseras till områden 
som ligger över nivån för beräknat högsta 
flöde (BHF) i vattendrag. Även effekten 
av ett förändrat klimat under bebyggelsens 
förväntade livslängd behöver beaktas. 

BHF är utvecklat för dimensionering av 
dammar och bygger på en systematisk 
kombination av alla kritiska faktorer (regn, 
snösmältning, hög markfuktighet och 
magasinsfyllning m.m.) som bidrar till ett 
flöde. Det är svårt att ange en återkomsttid 
för detta flöde, men Boverket anger 
att sannolikheten 1/10 000 ungefär är 
motsvarande. Återkomsttiden går dock inte 
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enkelt att beräkna enbart utifrån en vanlig 
frekvensanalys av redan inträffade händelser.  

SMHI har beräknat BHF för Rönne å i 
en utredning från 2002 med en dataserier 
från 1977-1995. Beräkningarna visar att 
ett BHF för Rönne å innebär ett flöde 
på 623 kubikmeter per sekund. Lunds 
tekniska högskola (LTH) har på uppdrag 
av Ängelholms kommun tagit fram en 
frekvensanalys som har analyserat mätdata 
från 39 år tillbaka. Frekvensanalysen visar 
att återkomsttiden för uträknat BHF (623 
m3/s) är i storleksordningen 200 000 000 
år. För 10 000-års återkomsttid beräknas 
flödet istället vara 348 kubikmeter per 
sekund. För att frekvensanalyser så långt 
fram ska vara tillförlitliga krävs en mycket 
lång extrapolering, alltså en väldigt lång 
period av mätvärden. Därför ska resultat med 
långa återkomsttider tolkas med försiktighet. 
Resultatet indikerar dock att BHF för Rönne 
å är ett mycket extremt flöde.   

Detaljplanen möjliggör för ett nytt 
stadshus, en verksamhet som bedöms vara 
samhällsviktig. På grund av planområdets 
centrala lokalisering, nära Ängelholms järnväg 

och centralstation, förväntas bebyggelse 
kunna stå här under en lång tid framöver. 
Det bedöms därför vara viktigt att ta höjd för 
översvämningsrisker som kan ske långt fram 
i tiden. 

BHF för Rönne å har använts i en 
hydrodynamisk modell som innehåller 
aktuell uppmätt höjddata. För att ta höjd 
för klimatförändringar som kan påverka 
vattennivån i havet har BHF kombinerats 
med en nivå på +2,31 meter. Nivån 
motsvarar ett 100-årshögvatten i dagens 
klimat beräknat med frekvensanalysen. Som 
jämförelse beräknas medelvattenståndet för 
år 2150 vara +1,8 meter. Resultatet visar att 
endast en mindre del av planområdet i söder 
påverkas av BHF. Det drabbade området är 
planlagt för lokalgata i detaljplanen. Detta 
innebär att planerad ny bebyggelse enligt 
planförslaget inte riskerar att ta skada vid 
ett BHF. Att det blir vatten stående på 
gatan bedöms vara acceptabelt och det går 
fortfarande att nå bebyggelsen via planerad 
gata norr om kvarteret. Bedömningen är 
därför att platsen är lämplig för förtätning 
med ny bebyggelse, även samhällsviktig 
sådan.  
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översvämningsutbredningen i området vid BHF i kombination med ett 100-årshögvatten. Den 
beräknade vattennivån vid de översvämmade områdena är cirka +5,3 meter. 

Tabell 1 visar att havsnivåns relativa påverkan på vattennivån vid Stationsområdet är mellan 
50–60 %. Trots detta ger scenariot där BHF kombinerats med havsnivå 0 m en snarlik 
översvämningsutbredning, den beräknade vattennivån skiljer sig endast med ett par centimeter. 
Detta innebär att havsnivån har mycket liten påverkan på vattennivån vid så pass extrema 
flöden som BHF.  

 
Figur 19 Översvämningsutbredning vid Stationsområdet vid BHF och havsnivå +2,31 m. Scenariot med 
havsnivå +0 m ger snarlik utbredning.  

Kartan visar utbredningen av BHF (629 m3/s), kombinerat med en havsnivå på +2,31 meter. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP
Den nya bebyggelsen ska försörjas 
med kommunalt vatten och anslutas till 
det kommunala nätet för spillvatten. 
Tillräcklig kapacitet bedöms finnas i 
befintligt vattenledningsnät, men nya 
spillvattenledningar behöver anläggas i stora 
delar av Stationsområdet. För att kunna 
försörja Stationsområdet med spillvatten 
krävs även en pumpstation. Ett område 
norr om parkeringshusen bedöms vara 
en lämplig placering. Pumpstationen ska 
anslutas till befintlig huvudledning mellan 
fastigheten Pilen 10 och järnvägen, vilken har 
erforderlig kapacitet. För att möjliggöra den 
nya pumpstationen föreslår detaljplanen ett 
område för tekniska anläggningar.

PÅ PLANKARTAN:

E -  Tekniska anläggningar

Brandvattenförsörjning ska anordnas i 
området. Avståndet mellan brandposterna 
ska vara maximalt 150 meter och avståndet 
mellan brandpost och uppställningsplats för 
släckbil ska inte överstiga 75 meter.

DAGVATTEN
Idag utgörs planområdet av genomsläpplig 
mark bestående av grus eller gräs, men 
även en del asfalterade ytor. Planförslaget 
medför fler bebyggda och hårdgjorda ytor, 
vilket minskar den naturliga infiltrationen. 
Delar av planområdet ligger idag utanför 
verksamhetsområde för dagvatten. I och 
med områdets planerade utveckling kommer 
kommunen att bli VA-huvudman och ansvara 
för dagvatten upp till 30 års återkomsttid. 
För att studera hur dagvattnet kan hanteras 
har en fördjupad dagvattenutredning för 
Stationsområdet (Griab, 2017-09-27), samt 
en förprojektering av Järnvägsgatan (Atkins, 
2021-04-07) tagits fram. 

För nya kvarter och allmän plats som ansluts 
mot dagvattensystem i Stationsområdet ställs 
krav på omhändertagande av dagvatten inom 
respektive fastighet med en maximal tillåten 
avrinning på 10 liter/sekund per hektar. 
Kravet bygger på resonemang som grundar 
sig i Ängelholms dagvattenpolicy där målet 
i stora drag är att minska dagvattenflödena, 
förbättra dagvattnets kvalitet till recipient 
samt skapa hållbara bebyggelsemiljöer. 

Fördröjning Järnvägsgatan  
För Järnvägsgatan ska fördröjning 
av dagvatten huvudsakligen ske i 
infiltrationsmagasin i form av regnbäddar. 
Förutom att fördröja och rena dagvatten 
har regnbäddar många positiva egenskaper 
för miljön och för människan. Träd och 
vegetation i gaturummet bidrar bland annat 
till bättre luftkvalitet, estetisk tilltalande 
grönska i stadsmiljö och ökad biologisk 
mångflad.  

Regnbäddarna ska placeras i planerad 
skiljeremsa längs med gatan, mellan körbana 
och gång- och cykelbana. Skiljeremsan 
föreslås vara 3 meter bred och ska finnas 
på båda sidor om gatan. Gatan planeras 
att förses med kantsten och vattnet ska 
ledas till dagvattenbrunnar längs kanten. 
Dagvattenbrunnarna ansluts antingen direkt 
till en regnbädd med fri volym vatten där 
det sedan kan sjunka ner till skelettjorden, 
eller med en ledning som fördelar vattnet i 
skelettjord. Från brunnen kan det anordnas 
en bräddledning som leder överskottsvatten 
till dagvattenledningarna i gatan. Då området 
är flackt planeras gatans avvattning att ske 
med konstfall. Genom att låta lutningen 
gå upp och ner längs kantstenen skapas 
konstgjorda lågpunkter där brunnarna kan 
placeras. 

Järnvägsgatan har delats in i tre olika 
avrinningsområden. Erforderliga 
utjämningsvolymer har beräknats utifrån 
ett regn med återkomsttid på 30 år och 



36
Dnr: PL 19-0009 KS 2019/283 SBN 2019/138

Detaljplan för Ängelholm 3:136 m.fl.

G
RA

N
SK

N
IN

G

ett tillåtet utsläpp på 10 liter/sekund och 
hektar. En klimatfaktor på 1,25 har använts i 
beräkningen. Dimensionerad magasinvolym 
för det avrinningsområde som ligger inom 
planområdet uppskattas till 199 kubikmeter. 
En principsektion av en regnbädd har sedan 
använts för att kontrollera att regnbäddens 
volym klarar den dimensionerade volymen. 
Utifrån principsektionen bedöms det kunna 
rymma cirka 370 löpmeter regnbädd inom 
avrinningsområdet. Det motsvarar en 
utjämningsvolym på 163 kubikmeter. Den 
överskjutande volymen (36 kubikmeter) 
behöver således fördröjas på annat sätt, 
exempelvis genom magasin under gatans 
parkeringsytor. Den principsektion som har 
använts är inte maximalt volymeffektiv. Det 
bedöms därför även vara möjligt att fördröja 
hela volymen (199 kubikmeter) i regnbäddar 
som är mer volymeffektiva. Slutsatsen är 
att den dimensionerade magasinvolymen 
bedöms kunna rymmas inom planerat 
vägområde för Järnvägsgatan. Järnvägsgatan 

planläggs med en tillräcklig bredd för att 
säkerställa att fördröjning med regnbäddar är 
genomförbart. Utöver detta regleras även att 
fördröjningmagsin om 200 kubikmeter ska 
finnas inom vägområdet.  

PÅ PLANKARTAN:

Fördröjning1 - Fördröjningsmagasin för  
   dagvatten med en volym om  
   200 kubikmeter ska finnas

Fördröjning inom kvartsmark 
Det dagvatten på kvartersmark som 
vid större regn inte kan släppas till 
dagvattensystemet behöver omhändertas 
inom respektive fastighet. Detaljplanen 
bestämmer en hårdgöringsgrad för det 
södra och norra kvarteren. 10 % av den 
totala ytan får inte hårdgöras, vilket innebär 
cirka 500 kvadratmeter inom respektive 
kvarter. Detaljplanen reglerar även att  

Avvattningsprincip för Järnvägsgatan, med regnbädd och underjordiskt magasin i skiljeremsan mellan körbana 
och gång- och cykelväg.   
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komplementbyggnader och tekniska 
anläggningar ska utformas med gröna 
tak av växtmaterial som har fördröjande 
effekt. Syftet med detta är att skapa 
förutsättningar för naturlig infiltration som 
bidrar till att fördröja och rena dagvattnet. 
Den här typen av åtgärder är i linje med 
planprogrammet för Stationsområdet och 
tillhörande styrdokument, som beskriver 
att Stationsområdet ska eftersträva hållbara 
dagvattenlösningar på kvartersmark genom 
bland annat reducering av antalet hårdgjorda 
ytor, gröna tak och vattengenomsläppliga 
beläggningar. 

      
      
    
PÅ PLANKARTAN:

n2 - Minst 10 % av den totala markytan  
 inom användningsområdet ska vara  
 genomsläpplig

a1 - Marklov krävs även för hårdgöring  
 av mark

f2 - Komplementbyggnader och   
 tekniska anläggningar ska utformas  
 med vegetationstak av sedum eller  
 annat växtmaterial med liknande  
 egenskaper

Det dagvatten som inte infiltreras naturligt 
behöver fördröjas på annat sätt. För 
att undersöka hur detta kan hanteras 
har kvartersmarken delats in i tre olika 
avrinningsområden:
• Södra kvarteret (kontor-, bostäder- och 

centrum)
• Norra kvarteret (bostäder och centrum)
• Västra kvarteret (parkeringshus och 

centrum)

Liknande förutsättningar har använts som 
vid beräkningarna för Järnvägsgatan. En 
hårdgöringsgrad på 90 % har antagits. 
Tabellen nedan visar utjämningsvolymerna 
för de olika avrinningsområdena. 

Avrinningsområden Volym 
(kbm)

Tillgänglig mark-
yta (kvm)

Södra kvarteret 187 2200

Norra kvarteret 177 1800

Västra kvarteret 238 700

Fördröjningen av dagvattnet kan ske på 
olika sätt, exempelvis genom magasin under 
mark, eller genom att anlägga ytterligare 
genomsläppliga ytor eller nedsänkta 
växtbeddar. Magsin under mark placeras 
med fördel under hårdjorda ytor. På det 
södra kvarteret får högst 60% av den totala 
byggnadsarean bebyggas. Kvarstående 
markyta är då cirka 2200 kvadratmeter. Med 
antagandet att ett underjordiskt magasin 
är 1 meter djupt motsvarar den beräknade 
volymen samma yta. Kvarteret behöver en 
utjämningsvolym om 187 kubikmeter, vilket 
då bedöms finnas med god marginal. Samma 
sak gäller för det norra kvarteret (se tabell).

För det västra kvarteret ligger lämpliga  
fördröjningsytor intill järnvägsspåren. 
Trafikverket ställer därför krav på att 
dagvattenmagasinen måste placeras minst 
10 meter från spårmitt på närmsta spår. 
Överkant på magasinen får inte ligga högre 
upp än 1 meter under rälsens underkant. 
Dagvattenmagasinen ska uppföras och 
underhållas från egen fastighet och ske på 
sådant avstånd att trågtrafiken inte påverkas. 
Dagvattenhanteringen får heller inte påverka 
eller innebära ett tillskott av vatten till 
Trafikverkets dränering. 

Utifrån resonemanget och tabellen ovan 
bedöms kvarteren innehålla tillräckligt 
stora ytor för att anordna fördröjning av 
dagvatten. I samband med bygglov krävs 
en VA-anmälan, där VA-huvudmannen kan 
ställa krav och säkerställa att erforderlig 
fördörjning anordnas.   

Utförd markmiljöundersökning visar 
att det finns kadmium, krom, nickel, 
zink och arsenik i grundvattnet. Om 
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länshållningsvatten, som är en blandning 
av regnvatten, dräneringsvatten och 
grundvatten, uppkommer vid schaktarbeten 
under byggskedet behöver lämpliga åtgärder 
för hantering och rening av vattnet vidtas. 

EL
Området ligger inom Öresundskrafts 
eldistributionsområde. En befintlig 
transformatorstation finns söder om 
planerade parkeringshus. Ett servitutsavtal 
finns och stationens placering bekräftas på 
plankartan genom ett E-område. Då det finns 
behov av ytterligare en transformatorstation i 
Stationsområdet möjliggörs för en anläggning 
norr om parkeringshusen, inom samma 
område som ny pumpstation. 

En befintlig transformatorstation finns även i 
planområdets sydöstra del. I samband med ny 
byggnation planeras tranformatorstationen 
att flyttas, men den måste finnas kvar 
någonstans i närheten av befintligt läge. 
För att säkerställa att en flytt är möjlig finns 
det en bestämmelse på plankartan om att 
minst 7x9 meter av markytan reserveras 
för ändamålet transformatorstation. Enligt 
programmet Riktlinjer för gestaltning av 
Stationsområdet ska funktionen om möjligt 
i första hand integreras i andra större 
byggnader, därför möjliggörs även detta.  
En eventuell flytt ska ske i samråd med 
Öresundskraft. 

PÅ PLANKARTAN:

e3 -  Minst 7x9 meter av markytan   
 ska reserveras för ändamålet   
 transformatorstation. Alternativt  
 kan transformatorstation integreras  
 i byggnad. 

I riktlinjerna för gestaltning lyfts även vikten 
av god gestaltning för den här typen av 
byggnader. Fristående teknikbyggnader ska 

ha en färgsättning och materialval som är 
anpassat till omgivande stadsmiljö. Därför 
finns en planbestämmelse som reglerar att de 
föreslagna nya tekniska anläggningarna ska 
utformas med vegetationstak.  

      
      
    
PÅ PLANKARTAN:

f2 - Komplementbyggnader och   
 tekniska anläggningar ska utformas  
 med vegetationstak av sedum eller  
 annat växtmaterial med liknande  
 egenskaper

I dagsläget finns det ledningar i marken inom 
olika delar av planområdet. Exempelvis finns 
det omfattande ledningar i Industrigatan som 
behöver flyttas när marken bebyggs. Alla 
ledningar ska tas i beaktande vid kommande 
markarbeten. 

VÄRME
En fjärrvärmeledning tillhörande 
Öresundskraft finns i befintlig sträckning 
av Industrigatan. Planförslaget medför 
att ledningen sannolikt kommer att 
behöva flyttas. En eventuell flytt av 
fjärrvärmeledningen ska ske i samråd med 
Öresundskraft.   

TELE OCH INTERNET
Den nya bebyggelsen kan försörjas med tele 
och internet. 

AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen i 
Ängelholms kommun. Avfallsutrymmen för 
fastigheterna bör placeras i nära anslutning 
till körbar allmän väg där backning inte 
förekommer. Vägen ska vara minst 5,5 meter 
bred om det förekommer körning i båda 
riktningarna. 
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KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER

LUFT KVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 
miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska 
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, 
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid 
användningen av dubbdäck. Nya data pekar 
på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. 

Planförslaget beräknas medföra en ökad 
biltrafik. Ökning bedöms dock inte vara så 
stor att luftkvaliteten påverkas negativt. Det 
bedöms därför inte heller finnas någon risk 
för att miljökvalitetsnormerna ska överskridas 
till följd av förslaget. 

VATTENKVALITET
Vattenförekomster inom planområdet 
utgörs av grundvattenförekomsterna 
SE624463-131830 samt Ängelholm-
Ljungbyhed. Grundvattenstatusen bedöms 
som kvantitativt och kvalitativt god för båda 
förekomsterna. Det finns dock en risk att 
kemisk status inte uppnås år 2021. Detta 
enligt Vatteninformationssystem Sverige, 
VISS (http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx). 

Flerbostadshus bedöms enligt Ängelholms 
kommuns dagvattenpolicy orsaka låga till 
måttliga halter av föroreningar i dagvatten. 
Låga till måttliga föroreningshalter kräver 
i sin tur ingen rening, alternativt viss 
rening eller avledning till annan recipient. 
Bedömningen är därför att ett genomförande 
av planförslaget inte orsakar en försämring 
av statusen för vattenförekomsterna ovan 

och inte heller påverka risk att god status 
inte uppnås. Planförslagets genomförande 
bedöms inte medföra sådan påverkan på 
grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte 
kan hållas. 

Dagvatten (MKN)
Recipienten för dagvatten från området är 
Rönne å. Enligt VISS har Rönne å måttlig 
ekologisk status. Krav kommer att finnas på 
omhändertagande av dagvatten på respektive 
fastighet för att bland annat begränsa 
flöden till recipient. Resterande dagvatten 
ska anslutas till kommunens ledningsnät. 
Detaljplanen reglerar att startbesked inte 
får ges innan markföroreningar inom 
planområdet är avhjälpta. När marken har 
sanerats kommer förutsättningarna för 
god kvalitet på grundvattnet att förbättras. 
Utifrån detta bedöms risken att förorenat 
vatten skulle nå recipienten vara begränsad. 
Planförslagets genomförande bedöms 
därmed inte medföra sådan påverkan på 
recipienten att miljökvalitetsnormerna inte 
kan hållas. 

Spillvatten (MKN)
Spillvatten från planområdet kommer att 
anslutas till det kommunala spillvattennätet 
vilket innebär att påverkan på grund- eller 
ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.

Renvatten (MKN)
Planområdet kan anslutas till det kommunala 
dricksvattennätet vilket innebär att uttag av 
grundvatten inte kommer att ske.

MILJÖMÅL
Planförslaget berör framförallt det nationella 
miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö. 
Detaljplanen föreslår central bebyggelse
i stationsnära läge där stor vikt läggs på 
att hållbarhetsaspekter som till exempel 
främjande av gång-, cykel-, och kollektivtrafik 
uppnås. Ett av målen med planprogrammet 
för Stationsområdet är att området ska 
utvecklas med sikte på hållbar utveckling. 
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En värdeplan för hållbarhet och en 
handlingsplan, med konkreta åtgärder för 
att uppnå målet om hållbarhet, har därför 
upprättats. Många av hållbarhetsmålen 
bedöms uppfyllas i detaljplanen. Påverkan på 
miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö 
bedöms därför vara positiv. Inga övriga 
kommunala eller nationella miljömål bedöms 
påverkas av planförslaget.  

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Genom att förtäta och bygga på 
underutnyttjade och redan hårdgjorda 
ytor kan värdefull jordbruksmark och 
grönområden sparas. Förtätning nära 
centralstationen skapar ett lägre bilbehov för 
boende vilket bidrar till minskade utsläpp. 
Förutsättningarna för biologisk mångfald 
och hållbarhet bedöms kunna öka med ett 
genomförande av förslaget då fler gröna ytor 
skapas genom bostadsgårdar och gröna
gaturum. Planförslaget medför att tre 
biotopskyddade träd behöver fällas vilket 
är en negativ ekologisk konsekvens. 
Kompensationsåtgärder är tänkt att 
genomföras för förlorad biotop. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget bedöms ur flera aspekter främja 
den sociala hållbarheten i området genom 
att det skapar förutsättningar för bland 
annat levande gaturum, mötesplatser och 
tillgänglighet. Enligt Bostadsförsörjningsplan 
2016-2019 för Ängelholms kommun är 
kommunens mål att växa med 1% per 
år, vilket motsvarar ca 400 personer. I 
bostadsförsörjningsplanen anges bland annat 
att ny bebyggelse i huvudsak ska lokaliseras 
i kollektivtrafik och stationsnära lägen 
samt att förtätning ska ske i centralorten. 
Planförslaget bedöms överensstämma med 
intentionerna i bostadsförsörjningsplanen. 
Säkerheten kopplad till järnvägstrafiken ökar 
också då en ny planskild korsning byggs 
vid stationen och ytterligare en möjliggörs 
i anslutning till parkeringshusen i norr. 

Detta skapar förutsättningar för att fler kan 
använda kollektivtrafiken i sin vardag. 

BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och 
tillgänglig plats där de kan vistas på egna 
villkor.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Planförslaget utnyttjar befintlig infrastruktur 
men medför även att ny behöver byggas ut. 
Då nya gator skapas och omgestaltas, som 
exempelvis Järnvägsgatan och Dobelegatan, 
innebär det en ökad kostnad för drift och 
underhåll för kommunen.  

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

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft. 

   
PÅ PLANKARTAN:

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen  
detaljplanen vinner laga kraft
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige första kvartalet 2022. 

HUVUDMANNASKAP
Kommunalt huvudmannaskap gäller för 
allmän platsmark. 

AVTAL
Ett exploateringsavtal kommer att tecknas 
med Jernhusen innan detaljplanen antas. 
I exploateringsavtalet kommer tillgången 
till parkering att regleras för att uppnå 
det parkeringsbehov som kvarteret har. 
Kommunen utför och bekostar allmän plats 
i Stationsområdet. I exploateringsavtalet 
regleras det exploateringsbidrag som 
Jernhusen ska bidra med till de allmänna 
platserna. Om det finns allmän plats 
inom planområdet ska den överföras till 
kommunen.  

Kommunen har tagit fram ett antal 
hållbarhetskriterier i syfte att främja 
ambitionen att Stationsområdet ska vara 
en hållbar stadsdel. För exploatörer som 
lever upp till samtliga hållbarhetskriterier 
nedan kommer en reduktion av 
exploateringsbidraget att göras. 

• Certifiering enligt Miljöbyggnad eller 
motsvarande för klassen Guld.

• Maximal reducering av parkeringsplatser 
för bil enligt parkeringsstrategi. Bilpool 
ska ha miljöbilar och vara placerad inom 
”gångavstånd”.

• Sedumtak eller motsvarande på samtliga 
komplementbyggnader.

• Aktivitetsplats i form av lekplats, utegym, 
stadsodling eller motsvarande på 20 % av 
ytan på innergårdar.

• Solceller på 30 % av takyta, fasad eller 
andra ytor (exkl. komplementbyggnader). 

• Laddplatser på 100 % av 
parkeringsplatserna inom fastigheten.

 

Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket 
är upprättat. Avtalet berör finansiering för 
borttagandet av outnyttjade tågspår, samt 
förvärv av den del av fastighet Ängelholm 3:2 
som omfattas av detaljplanen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Markbyten mellan kommunen och Jernhusen 
krävs för att kunna bilda planerade bostads- 
och kontorskvarter. En avsiktsförklaring 
finns upprättad som behandlar detta. I 
avsiktsförklaringen föreslås del av fastigheten 
Ängelholm 3:136 överföras från Jernhusen 
till kommunen och ett område bestående 
av del av fastigheterna Sockerbruket 11, 
Ängelholm 3:49, 3:47 och 3:130 föreslås 
överföras från kommunen till Jernhusen. 
De områden som utgörs av fastigheten 
Ängelholm 3:136 och planläggs som allmänn 
platsmark ska överföras till kommunen. 
Se kartan över markbyten på sidan 42. 
Arealerna är preliminära och fastställs slutligt 
när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
fastighetsbildning genomförts.

Del av fastigheten Ängelholm 3:2 som 
berörs av detaljplanen kommer att 
införlivas i kommunens fastighet genom 
fastighetsreglering. Den del av Ängelholm 
3:136 som i planförslaget omfattar det 
södra parkeringshuset kommer antingen 
att styckas av och utgöra en egen fastighet, 
eller införlivas i en befintlig fastighet genom 
fastighetsreglering.     
  
FASTIGHETSKONSEKVENSER
Detaljplanens genomförande innebär att 
mark som ägs av privat fastighetsägare, 
Jernhusen, tas i anspråk för gata och 
parkmark. Kommunen har möjlighet att 
lösa in mark som enligt en detaljplan ska 
användas för allmän plats utan att avtal 
föreligger med fastighetsägaren. Kommunen 
är skyldig att förvärva den allmänna 
platsmarken om fastighetsägaren begär det. 
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Ersättningen för marken bestäms enligt 
reglerna i expropriationslagen (1972:719) 
om ingen annan överenskommelse träffas. 
Markbyten planeras ske mellan Jernhusen 
och kommunen i enlighet med en upprättad 
avsiktsförklaring (se karta nedan). 

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT
Skanova har omfattande kabelanläggningar 
inom planområdet. Inga ledningsrätter 
finns för ledningarna. Flytt eller andra 
åtgärder som krävs för att säkerställa 
kabelanläggningarnas funktion ska generellt 

bekostas av den som initierar åtgärden och 
gör en flytt nödvändig, om inte annat följer 
av avtalsförhållandet mellan markägaren och 
ledningshavaren.

Om Öresundskrats fjärrvärmeledning i 
Industrigatan behöver läggas om till följd av 
detaljplanen ska detta bekostas av den som 
initierar flytten.  
 
Befintlig transformatorstation på fastigheten 
Ängelholms 3:49 planeras att flyttas. 

Kartan visar planerade markbyten mellan Jernhusen och kommunen.  
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Transformatorstationens placering på 
fastighetsmark ska överenskommas med 
servitutsavtal eller ledningsrätt. Om marken 
säljs behöver det säkerställas att stationen 
med ledningar inte ingår i överlåtelsen. En 
eventuell flytt av transformatorstationen eller 
omläggning av ledningar bekostas av den 
som initierar flytten. 

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Kommunen ansvarar för anläggande av 
gatorna kring planområdet. 

Flytt av transformatorstation sker i samråd 
med Öresundskraft. 
Kostnaderna för fastighetsbildningen som 
uppstår till följd av marköverföringarna ska 
bekostas av mottagande part.

PLANEKONOMI
Kommunen är huvudman för allmän plats 
och ansvarar för samt bekostar drift och 
underhåll. Även anläggande av gator bekostas 
av kommunen.
 
Framtagandet av detaljplanen bekostas av 
beställaren vilket regleras i ett planavtal.
Planavgift kommer därför inte att tas ut i 
bygglovsskedet. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Amelie Hillåker, Planenheten. 
Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes, Kart- och mätenheten. Övriga 
som varit delaktiga i planarbetet är:
Edvin Hansson, planarkitekt
Hanna Hjalmarsson, planarkitekt
Pernilla Theselius, stadsarkitekt
Annika Andersson, mark- och 
exploateringsingenjör 
Björn Adlerberth, trafikingenjör
Camilla Lundgren, gatuingenjör
Johan Lundahl, VA-ingenjör
Annica Jörgensen, parkingenjör   
Linnéa Toth, bygglovshandläggare
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Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 10 september 2021

Linda Svederberg
Planchef

Amelie Hillåker 
Planarkitekt
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