
  

 

Granskningshandling 

Dnr:368/2013 
Upprättad 12 september 2017 

 

 

Detaljplan för del av fastigheterna 

Katslösa 18:1 och Rya 1:29,  
Rydebäck  
Helsingborgs stad 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets läge 

Planbeskrivning 
Upprättad den 1 september 2017 

UTÖKAT PLANFÖRFARANDE 

Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden den "DAG månad ÅR"  

Beslut om granskning av stadsbyggnadsnämnden "DAG månad ÅR"  

Beslut om tillstyrkan av stadsbyggnadsnämnden "DAG månad ÅR"  

 

Antagen av kommunfullmäktige "DAG månad ÅR" "§ PARAGRAFNUMMER"  

Laga kraft "DAG månad ÅR"  

Genomförandetid till och med "DAG månad ÅR"  

 

 

 

Antagande Granskning Samråd Laga kraft 



 

2  

Granskningshandling 
Dnr:368/2013 

Upprättad 12 september 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Detaljplanen redovisas i följande handlingar 
 Denna planbeskrivning 

 Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 

 Illustrationsplan 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

Utredningar till grund för förslaget (tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen) 
 Bullerutredning, ÅF Consult 25 augusti 2016, uppdaterad 11 september 2017 

 Dagvattenutredning, AquaP 19 september 2016, uppdaterad 23 augusti 2017 

 Miljökonsekvensbeskrivning, Stadsbyggnadsförvaltningen 1 november 2016 

 Geoteknisk undersökning, Sweco 11 november 2016 

 Inventering av groddjur i Allerum och Rydebäck, Calluna 15 juni 2017 

 

 

Medverkande 
Medverkande i planarbetet är planarkitekt Katarina Carlsson, planarkitekt Helena Taps, plan-

tekniker Lena Gottschalk, exploateringsingenjör Sara Grafström, trafikplanerare Eva-Marie 

Wenehed och Eva Werner, Mats White och Mathias Persson från Jais arkitekter, Bo Nilsson och 

Per Fredrik von Platen från Skånemark. 

 

Innehåll 
1 PLANEN I KORTHET ...................................................................................................... 3 

1.1 SYFTE ........................................................................................................................ 3 
1.2 SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 3 

2 PLANFÖRSLAG .............................................................................................................. 6 
2.1 OMRÅDETS DISPOSITION OCH GESTALTNING ................................................................ 6 
2.2 BEBYGGELSE ............................................................................................................. 6 
2.3 GRÖNSTRUKTUR OCH ALLMÄNNA PLATSER ................................................................... 8 
2.4 TEKNISK FÖRSÖRJNING ............................................................................................. 13 
2.5 FASTIGHETSINDELNING OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER .................................... 14 

3 KONSEKVENSER ......................................................................................................... 15 
3.1 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN ............................................................................... 15 
3.2 SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING .............................................. 15 
3.3 PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN .................................................................................. 16 
3.4 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET ................................................................................... 16 
3.5 NATUR- OCH KULTURMILJÖ ........................................................................................ 18 
3.6 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN .......................................................................................... 20 
3.7 PLANENS GENOMFÖRANDE........................................................................................ 21 

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................... 24 
4.1 BAKGRUND OCH ORGANISATION ................................................................................ 24 
4.2 PLANOMRÅDET ......................................................................................................... 24 
4.3 SERVICE .................................................................................................................. 28 
4.4 RIKSINTRESSEN OCH FÖRORDNINGAR ........................................................................ 28 
4.5 TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................................... 28 

Kontaktuppgifter  
Katarina Carlsson, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen tel.nr. 042-103874 

Helena Taps, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen tel.nr. 042-106186 



 

3  

Granskningshandling 
Dnr:368/2013 

Upprättad 12 september 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 

i stadsbyggnadsnämnden 17 april 2013. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 kapitlet 

plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.    

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för mellan 150 och 250 nya bostä-

der, en förskola samt lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet.  

Detaljplanen ska också pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

1.2 Sammanfattning 
Planeringen för området har inletts av ett dialogarbete för ett större område i centrala Rydebäck 

som omfattar föreliggande detaljplan samt detaljplanen för Rya 14:21, Rydebäcks centrum.  

Dialogträffar har genomförts med verksamma i området kring Rydebäcks centrum samt före-

ningar och skolelever i Rydebäck. Resultatet av dialogarbetet har fungerat som del av underla-

get till detta samrådsförslag. Dialogarbetet har byggt på att skapa en helhetslösning för Ryde-

bäcks centrala delar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbart perspektiv. 

Planförslaget innebär att en ny generation av villa- och radhusbebyggelse läggs till Rydebäck. 

Förslaget möjliggör för mellan 150 och 250 nya bostäder. Bebyggelsen föreslås i en struktur 

som knyter ihop området med de angränsande, befintliga bostadsområdena. Noden, eller möte-

spunkten mellan befintlig bebyggelse och det nya bostadsområdet centreras kring en ny park 

och en förskola samt byggnad för idrott eller annan kultur- och fritidsverksamhet.   

Förslag 
Detaljplanen möjliggör: 

 190 - 240 bostäder, varav cirka 94 lägenheter i flerbostadshus, 49 villor på  

fribyggartomter med möjlighet till fler bostäder i varje villa, samt 48 radhus  

eller kedjehus.  

 Skola/förskola för cirka 150 barn. 

 Byggrätt för idrottsändamål, kultur- och fritidsaktiviteter, samt skola. 

 Parker och allmänna platser och stråk. 

 En gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning. 

 Vattenmagasin/-damm för fördröjning och filtrering av dagvatten. 
 

Konsekvenser 
Planförslaget innebär att högklassig mark för livsmedelsproduktion tas i anspråk och att en sista 

obebyggd yta i Rydebäcks centrala del exploateras. Planförslaget innebär att cirka 100 villor, 

rad- och kedjehus, samt 3 flerbostadshus kan byggas i Rydebäck – mellan 150 och 250 nya  

bostäder beroende på hur planen nyttjas. 

Området blir tillgängligt för allmänheten via lokalgator och park på allmän platsmark. Vidare 

ger förslaget möjlighet att uppföra förskola/skola samt en idrottshall eller annan fritids-

/kulturverksamhet inom området, i ett stationsnära läge.  

 

Länsstyrelsen delar inte kommunens initiala uppfattning att planförslaget inte kan antas med-

föra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 2010:900. Länsstyrelsen 

anser att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas med syfte att bland annat problemati-

sera exploateringsgraden i relation till de värden som tas i anspråk och som skadas på platsen.  
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Planeringsförutsättningar 
Planområdet ligger i Rydebäck, ca 10 km söder om Helsingborgs stadskärna. Marken inom plan-

området består av cirka 10,5 hektar åkermark. Väster om området ligger enfamiljsbostäder i 

form av villor och strax söder om området ligger Rydebäcks centrum med flerbostadshus, rad-

hus och villor, samt idrottsplats och skola. Öster om planområdet ligger Västkustbanan och 

Landskronaleden, samt själva Månsgård med bostadsbyggnad och ekonomibyggnader. Idag 

används gården i huvudsak för försäljning av importerade keramikkrukor samt för hästhållning. 

I områdets norra gräns ligger Rydebäcksallén, som tidigare varit huvudinfart till Rydebäck, och 

norr om denna ligger idag en stor transformatorstation samt en obebyggd, samfälld fastighet.  

 

  

Planstatistik  
Planområdets area: cirka 12 hektar (12000 m2)  

Antal bostäder: 190 - 240 bostäder varav ca 49 tomter för friliggande 

villor (möjlighet till fler bostäder i varje enskild villa), 48 

radhus/kedjehus och cirka 94 lägenheter i flerbostads-

hus.  

Skola/förskola: 4750 m2 varav minst 75% är friyta för utomhusvistelse 

Idrott/fritidsverksamhet: cirka 1700 m2 byggrätt 

Parkmark:  cirka 2,3 hektar  

Åkermark som tas i anspråk: cirka 10,5 hektar  
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Illustration av planförslaget. Jais arkitekter september 2017, för Skånemark AB. 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Planförslaget innebär att en ny generation av villa- och radhusbebyggelse läggs till Rydebäck. 

Förslaget möjliggör för cirka 49 villor på fribyggartomter, 48 radhus eller kedjehus samt cirka 

90 lägenheter i flerbostadshus. Bebyggelsen föreslås uppföras i en struktur som knyter ihop 

området med de angränsande, befintliga bostadsområdena huvudsakligen via ett parkstråk med 

gång och cykelförbindelse samt rekreativa funktioner.  

Infart till området sker huvudsakligen från Landskronavägen, öster om planområdet.  

Infartsgatan leder in till områdets genomgående huvudgata som ligger i nord-sydlig riktning.   

I den sydvästra delen av planområdet föreslås en idrottshall och en förskola i ett parkområde 

som ansluter till ett befintligt rekreativt stråk med fotbollsplaner och gång- och cykelvägar.  

I den sydöstra delen föreslås flerbostadshus i 4-5 våningar i kanten mot västkustbanan. I den 

här delen finns en andra infart till området som är en förlängning av Dalarögatan och Rydebäcks  

stationsområde. 

2.2 Bebyggelse 
Inom planområdet medges villabebyggelse, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Radhusen 

föreslås placerade utmed huvudgatan, utmed kanten till parkområdet, samt i planområdets 

södra del, i anslutning till det befintliga radhusområde som finns där idag. Radhusbebyggelse 

föreslås också i kanten ut mot Landskronavägen. 

 

 

 

 

Förslag på utformning av radhusbebyggelsen i området. Illustration White arkitekter för Skånemark AB 2016.. 
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Planen medger att villorna kan placeras fritt inom tomten med begränsning av en zon ut mot 

gata och mot parkmark som inte får bebyggas. Avtrycket på marken, byggnadsarean, medges till 

att maximalt 200 m2 per tomt med ett tillägg för komplementbyggnad om maximalt 50 m2. Stor-

leken på villatomterna ska vara minst 600 m2 och får inte hårdgöras till mer än 50 % av tomten. 

(inklusive husets byggnadsarea). Denna begränsning syftar till att minska problem med över 

översvämningar, då genomsläppliga markmaterial främjar fördröjning av dagvattnet. 

Höjden på bebyggelsen har begränsats till en totalhöjd på 9,0 meter. Detta innebär att man kan 

utnyttja upp till tre fulla våningsplan (om 200 m2) om man väljer att uppföra ett hus med flackt 

tak. Detta innebär i sin tur att varje fritt liggande villa kan innehålla fler än en bostad. 

Takmaterial begränsas till rödfärgade takpannor, rött eller svart falsat papp- eller plåttak, eller i 

naturmaterial som träflis/brädtak, takskiffer. Sedumtak eller solpanel på taket är också möjligt.  

Även radhusens placering på tomten begränsas med zon ut mot gata som inte får bebyggas. 

Radhusens entréfasader ska ligga i linje med förgårdsmarken.  

I områdets sydöstra del, utmed västkustbanan, möjliggörs för flerbostadshus i maximalt fyra 

våningar plus ett femte, indraget våningsplan.   

Förutom bostadshus möjliggör planen även för en skolbyggnad och en idrottshall eller skol-

/fritidslokal. Dessa byggnader ligger fristående från övrig bebyggelse i området, i direkt anslut-

ning till den lokala närparken. Byggnaderna kan uppföras med en totalhöjd om maximalt 9,0 

meter. 

Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-

der, låg energiförbrukning och sunda material.  

 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 
B Bostäder 5 § 3 
D1 Vårdboende 5 § 3 
S Skola/förskola 5 § 3 
 
R1 
 

Idrott samt fritids- och kulturverksamhet 5 § 3 

 Högsta totalhöjd i meter. 11 § 1 

   

f1 

Takmaterial ska vara röda eller svarta takpannor, rött eller 
svart falsat plåt- eller papptak eller naturmaterial så som trä-
flis, takplankor eller takskiffer. Sedumtak är också tillåtet. Sol-
panel på tak är också möjligt. 

16 § 1 

f2 Radhus eller kedjehus 16 § 1 

f3 

Vid mer än fyra våningar får en femte vånings yta utgöra högst 
60% av den totala byggnadsarean. Minsta antal våningar ska 
vara tre. 

16 § 1 

f4 
Vid mer än fem våningar får en sjätte vånings yta utgöra högst 
60% av den totala byggnadsarean. 

16 § 1 

b1 Endast källarlösa hus. 16 § 1 

 Byggnad får inte finnas. 11 § 1 

   

 Endast komplementbyggnader får finnas 11 § 1 
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2.3 Grönstruktur och allmänna platser  

Grönområden och parker 
I anslutning till föreslagen förskola och idrottshall föreslås en närpark som knyter ihop dessa 

funktioner med fotbollsplaner, Rydebäcks skola samt det befintliga rekreationsstråk som går 

igenom bostadsbebyggelsen hela vägen västerut mot Öresund.  

I närparken föreslås en damm som ska fördröja och filtrera det dagvatten som alstras i området. 

Dagvattendammen placeras i områdets lägsta punkt, där den kan kopplas på det befintliga dag-

vattensystemet. I ett så centralt och attraktivt läge är det viktigt att dammen tillför parken och 

området höga rekreativa värden, såväl som biologisk mångfald.  

I den västra delen av planområdet längs befintlig villabebyggelse på Styrsögatan och Degeröga-

tan, föreslås en gång- och cykelväg i nordsydlig riktning.  

Cykelvägen utgör en viktig länk som knyter ihop det övergripande cykelvägnätet genom Ryde-

bäck. Cykel- och gångvägen föreslås anläggas och gestaltas med utgångspunkt i platsen och de 

befintliga träd som finns där idag, så att upplevelsen när man rör sig i stråket även fortsätt-

ningsvis kan kantas av grönska och lummighet.   

 

 

 

Utformning av gator 
Huvudgatorna inom området gestaltas med en bredare gatusektion än övriga gator, så att både 

trädplantering och synlig dagvattenhantering, där det är lämpligt, kan rymmas. Separat bana för 

gångtrafik föreslås i denna gata. I övrigt föreslås gatorna i området en sektion på mellan 5,5 och 

7 meter. Gatorna utformas utan att gångbanan separeras genom höjdskillnad och gatsten. I stäl-

let förtydligas olika zoner i gatan med hjälp av variation i materialval.  

Vid infarten till planområdet, på Landskronavägen, föreslås en zon i vägen att utformas som en 

så kallad tätortsentré eller -port. Detta för att markera entrén till området, höja uppmärksam-

heten och trafiksäkerheten samt för att säkra att hastighetsbegränsningen följs på den här 

sträckan av Landskronavägen. Eventuellt kan det bli aktuellt med en mindre rondell, för att 

tvinga ner hastigheterna och skapa en smidig situation för in- och utfart till Landskronavägen. 

 

 

  
  

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen PBL 4 kap 
PARK Anlagd park. 5 § 2 
träd Träd ska finnas. 5 § 2 
   
lek Lekplats ska finnas. 5 § 2 
dagvatten Fördröjning av dagvatten ska ske i damm eller magasin 5 § 3 
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Principskiss för grönstruktur och gator i området. Underlaget till förslag för gestaltning av allmän platsmark har tagits 

fram av Jais Arkitekter, respektive Landscape landskapsarkitekter.  
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Förslag till princip för gatusektion av områdets huvudgata; Allégata . Jais / Landscape arkitekter 

 

  

Förslag till princip för gatusektion av området mellangata; Kvartersgata.  Jais  / Landscape arkitekter 
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Förslag till princip för gatusektion av områdets  minsta typ av gata, Smågata.  Jais  / Landscape arkitekter 

 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafiken i planförslaget är väl kopplat till befintliga gång- och cykelstråk i närom-

rådet. Inne i det föreslagna bostadsområdet delar gång- och cykeltrafiken utrymme med bil-

trafiken i lokalgatorna. Biltrafiken ska anpassas till oskyddade trafikanters förutsättningar  

vilket bland annat innebär smala gator med låga hastigheter. Längs huvudgatorna inom området 

föreslås en lite bredare sektion med plats för separat gång- och cykelfält. 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger nära Rydebäcks station, där pendeltåg trafikerar norrut mot Helsingborg, 

och Ängelholm samt söderut mot Landskrona, Lund och Malmö. Från Rydebäcks station går 

också busstrafik till Helsingborg och Landskrona. 

Väster om planområdet, på Storövägen, går också busstrafik som trafikerar lokalt och norrut till 

Helsingborgs centrum. 

Parkering 
Parkering ska ordnas på fastigheterna inom kvartersmark för bostadsändamål. Planförslaget 

innehåller därutöver en särskilt utpekad parkeringsplats i områdets södra del, för anställda och 

besökare till förskolan och idrottshallen i området. 
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  Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
GATA Lokaltrafik. 5 § 2 
   
hinder Hastighetsdämpande åtgärd i gata ska finnas 5 § 2 
   
gcväg Gång- och cykelväg ska finnas 5 § 2 
   
träd1 Träd, gatuplantering ska finnas 5 § 2 
   

 Utfartsförbud 5 § 2 
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2.4 Teknisk försörjning 
I planområdets västra kant finns ett stort ledningsstråk som innehåller vattenledningar, fjärr-

värme och gas. Det finns dock ingen utbyggd teknisk infrastruktur för övrigt inom planområdet. 

Vid genomförande av planförslaget ska rör och ledningar för energiförsörjning, telekommuni-

kation, vatten och spillvatten, samt brandvattenförsörjning placeras i allmän platsmark med 

möjlighet för anslutning till de enskilda fastigheterna. En elnätstation samt en pumpstation eller 

motsvarande kommer att placeras inom planområdet på allmän platsmark.  

Dagvattenhantering 
Genom att höjdsätta lokalgatorna och kvartersmarken utformas området så att tydliga avrin-

ningsstråk för dagvatten kan skapas. Gator och grönytor inom planområdet fungerar då som 

sekundära avrinningsvägar där vattnet kan rinna utan att byggnader eller annan egendom  

behöver skadas.  

Avrinningsstråken utformas så att vattnet i första hand leds mot dagvattenmagasinet i den 

västra delen av planområdet. Härifrån leds vattnet i en ledning vidare till dagvattendammen 

som ligger i parkområdet strax väster om planområdet. Vid extrem nederbörd då magasinen 

inte räcker till, leds vattnet mot gång- och cykeltunneln under Storögatan. 

Planområdet planeras så det inte skapas instängda partier där dagvattenhanteringen blir  

svårhanterlig. Inom kvartersmarken rekommenderas att marken utformas så att det finns ytor 

där vattnet tillåts översvämma vid behov, exempelvis på parkeringsytor eller grönytor. På så 

sätt kan tillfälliga fördröjningsvolymer skapas. Exakt hur detta utformas bestäms i projekte-

ringsskedet. 

För att undvika att den befintliga bebyggelsen väster om Månsgård påverkas av ytvatten från 

det nya området, höjdsätts detta så att vattnet från fastigheterna längst västerut leds in mot 

lokalgatan och vidare mot dagvattenmagasinet i den västra delen av planområdet. 

Det är viktigt att det i verkställandet av utbyggnaden av vattenförsörjning i området skapas 

förutsättningar för att koppla in en befintlig, men inaktiv, vattenledning från Örbyverket som 

ansluter i områdets nordvästra del. 

I verkställandet av utbyggnaden av vattenförsörjning ska också säkerställas att återkomsten för 

marköversvämningar från området som kan leda till skada på byggnader överstiger 100 år. 

Hela planområdet kommer att omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. Huvudman är 

Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp. 

 
 

 

 

 
  

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 
E Tekniska anläggningar. Elnätsstation eller pumpstation. 5 § 3 
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Avfallshantering 
All sopsortering och sophämtning sker vid de enskilda fastigheterna. Avfallsutrymmen på  

fastigheterna ska placeras i nära anslutning till gatan samt ha en storlek som motsvarar de  

behov som föreligger och underlätta för källsortering. 

 

2.5 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Fastighetsindelning 
Planförslaget innebär att en ny fastighetsindelning behöver göras för området.  Eventuellt behö-

ver servitut och ledningsrätter upprättas som en följd av förslaget. Gemensamhetsanläggning 

för parkering ska kunna bildas för skolans och idrottshallens verksamheter och syftar bland 

annat till att parkeringsplatser ska samnyttjas. 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft, där inget annat anges.  

Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmän platsmark i förslaget; gatu- och parkmark. 

 

 

 

 

  

 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 
GATA  Lokaltrafik 5 § 2 
PARK Anlagd park 5 § 2 
B Bostäder. 5 § 3 
D1 Vårdboende 5 § 3 
S Skola 5 § 3 
R1 Idrott samt kultur- och fritidsverksamhet 5 § 3 
g1 Gemensamhetsanläggning för parkering får anordnas 5 § 3 
a1 Inom begränsat område gäller en genomförandetid på 10 år 21 §  
  

 

Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Där inget annat anges är genomförandetiden 5 år från den dag planen vinner 
laga kraft. 

21 §  
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-

skrivningar, att planens genomförande kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan 

som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbedöm-

ning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför gjorts. Avgränsning för bedöm-

ningen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Konsekvenserna av planförslaget utreds och 

beskrivs i denna konsekvensbeskrivning. 

 

3.2 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 
Planförslaget är förenligt med Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010. Riksintresset som berör 

området påverkas inte negativt av förslaget. Enligt ÖP 2010 föreligger ingen risk för överskri-

dande av miljökvalitetsnormernas värden avseende luftkvaliteten i närheten av planområdet 

och genomförandet av planförslaget medför heller inte att miljökvalitetsnormer för vattenföre-

komster överskrids eller inte uppnås.  

Med utgångspunkt i Länsstyrelsens yttrande över begäran om planändring för Katslösa 18:1, 

Månsgård i Rydebäck, har stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att planens genomförande kan 

medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljö-

balken vilket innebär att miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 

genomföras. Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets innehåll, typen av påverkan och 

områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-

fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förordning. 

Risk för betydande miljöpåverkan bedöms föreligga avseende byggande på jordbruksmark var-

för miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att omfatta endast denna fråga. Avseende öv-

riga aspekter bedöms planen ha ingen, eller mycket begränsad påverkan. 

I aktuellt planförslag nyttjas högklassig jordbruksmark för komplettering av bostäder och all-

män service i ett stationsnära läge. I Rydebäck finns i princip bara denna markyta kvar för  

exploatering väster om Västkustbanan. I dagsläget finns förutom behov av nya bostäder, dessu-

tom behov av ytterligare skol- och förskoleplatser i området, liksom plats för idrottutövande och 

fritidsaktiviteter för både unga och äldre Rydebäcksbor. Området nås av trafikseparerade gång- 

och cykelvägar vilket bidrar till att barn kan transportera sig trafiksäkert mellan de olika  

funktionerna och bostaden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att dessa behov av allmän service behöver tillgodoses och 

planeras i denna del av Rydebäck som fortfarande är obebyggd och på så vis tillgänglig. Stads-

byggnadsförvaltningen ser ett stort värde i att planera för ett blandat och flexibelt bostadsutbud 

i ett stationsnära läge. 
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3.3 Påverkan på riksintressen 
Inom och i anslutning till planområdet finns följande riksintressen som bevakas av länsstyrel-

sen:  

Riksintresse för kustzonen 

Riksintresse för kustzonen syftar till att värna allmänhetens tillgång till strandområden. Ut-

byggnad av Rydebäck inom aktuellt planområde bedöms inte stå i konflikt med riksintresset. 

Riksintresse för järnvägar 
Västkustbanan är en viktig länk för pendlingen mellan Malmö/Lund och Helsingborg och har 

även internationell betydelse. Den sträcker sig upp till Göteborg. I normalfall går ingen godstra-

fik på sträckan mellan Landskrona och Kattarp, et vill säga den del som passerar förbi Rydebäck.  

Planförslaget förväntas inte påverka riksintresset. 
 

3.4 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, föreligger ingen risk för överskridande av miljö-

kvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet.  

Planområdet ligger nära Rydebäcks station och förutsättningarna för att vardagsresa med tåg 

eller buss är mycket goda för de som bor och kommer att bosätta sig i Rydebäck. Stadsbygg-

nadsförvaltningens bedömning är att planförslaget inte innebär någon försämring av luftkvali-

teten.  

Markföroreningar 
Prover att tas punktvis inom planområdet för att undersöka om eventuella markföroreningar 

finns i området. Skulle utredningen visa på behov av saneringsåtgärder redovisas dessa samt en 

plan för genomförande i denna planbeskrivning innan detaljplanens antagande. 

Markradon 
Marken inom området klassas som lågradonmark, med hänsyn till jordlagrens täta samman-

sättning. Inga radonskyddande åtgärder är nödvändiga. 

Vattenkvalitet 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 

områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en be-

stämd miljökvalitet.  

 

Grundvatten 

Aktuellt planområde ligger på grundvattenförekomsten Helsingborgsandsten SE621791-

130957. Helsingborgsandstens grundvattens nuvarande kvantitativa och kemiska statusen har 

klassificerats som god.   

 

Ytvatten 

Planområdet berör även Öresunds kustvatten SE555545-124332. Kustzonen berörs indirekt, då 

dagvatten från det aktuella planområdet idag rinner ner till Heabäcken och transporteras sedan 

vidare ut till kustområdet. 
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Konsekvenser på vattenkvaliteten  

Förslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster negativt, ef-

tersom dagvatten inom planområdet kommer att fördröjas och filtreras innan det rinner vidare 

till recipient och kustområdet.    

 

Erosion och översvämningsrisk 
Enligt den översiktliga geotekniska utredning som gjorts av Sweco november 2016, finns inga 

betydande stabilitetsproblem för den tänkta bebyggelsen inom planområdet. Eftersom jordlag-

ren huvudsakligen består av sandig lermorän så bedöms förutsättningar för infiltration av dag-

vatten som relativt dåliga.  

Trafikflöden 
De två huvudvägar som primärt kommer att påverkas av planförslaget är Landskronavägen och 

Ytterövägen. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en översiktlig beräkning av hur mycket tra-

fik som kommer att genereras som konsekvens av planförslaget. Med utgångspunkt i att 60 % av 

de som kommer att bo på området tar sig ut och in i området via Landskronavägen, och 40 % 

kör via Ytterövägen, så fördelar sig trafikflödena enligt följande: 

Om man räknar med att planförslaget kommer att bebyggas med totalt 150 bostäder så innebär 

det en trafikalstring på ca 540 resor/dag via Landskronavägen och 360 resor via Ytterövägen 

inklusive trafik till och från förskola och idrottshall.  

Om man räknar med att planförslaget kommer att medföra 250 nya bostäder så innebär det en 

trafikalstring på 720 resor/dag via Landskronavägen och 480 resor via Ytterövägen inklusive 

trafik till och från förskola och idrottshall. 

I båda fall bygger beräkningarna på att 60% av de boende kör bil. 

Buller från vägar och järnvägar 

Inför granskning har planförslaget och bullerutredningen reviderats och kompletterats för att 

uppnå bästa möjliga förutsättningar för en bullerskyddad boendemiljö.  

 

För detaljplanearbeten som påbörjats innan 2015, tillämpas riktvärden från Regeringens propo-

sition 1996/97.   

Största delen av bebyggelsen inom planområdet, innehåller samtliga gällande riktvärden, både 
vid fasad och vid uteplats. Vid ett antal bostäder i planområdets sydvästra del överskrids dock 
bullerriktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. 
 
I aktuellt förslag uppgår de dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid närmsta fasad som mest till 63 dB 
från vägtrafik respektive 66 dB från spårtrafik.  
Vid bostäderna närmast väster om Landskronavägen där riktvärdena överskrids kan avsteg 
tillämpas då ljuddämpad sida , 50 dB, kan uppnås för att skapa en godtagbara miljö ur buller-
hänseende.  
Totalt finns sex flerbostadshus inom planområdet. Riktvärde vid fasad uppfylls för två av dessa. 
De fyra bullerutsatta flerbostadshusen där riktvärdet 55 dB dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad 
överskrids, kräver tillgång till ljuddämpad sida för att uppfylla riktvärdena och skapa förut-
sättning för bra boendemiljöer. Ljuddämpad sida kan uppnås antingen med hjälp av genomgå-
ende planlösning eller med hjälp av byggnadstekniska åtgärder.  
Bullerutredningen (ÅF den 11 september 2017) visar att planförlaget är möjligt att genomföra i 
sin helhet, vid tillämpning av avsteg, om man förhåller sig till riktlinjerna för buller från Rege-
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ringens proposition 1996/97. Se Boverkets allmänna råd om buller.  
 
För detaljplanearbeten som påbörjats efter 2 januari 2015 gäller SFS 2015:216 ”Förordning om 
trafikbuller”. Den 1 juli 2017 trädde förordningsförändringar i kraft som ska appliceras på  
planärenden som påbörjats efter 2 januari 2015.  
Bullerutredningen visar att planförslaget är möjligt att genomföra även enligt dessa riktlinjer.  
I detta fall behöver tre av flerbostadshusen tillgång till ljuddämpad sida på max 55 dB. Detta kan 
uppnås med hjälp av genomgående planlösning, eller med hjälp av byggtekniska åtgärder.  
Samtliga flerbostadshus har möjlighet att anlägga en gemensam uteplats som uppfyller rikt-
värde utan vidare åtgärder. 
Planområdet ligger i ett kollektivtrafik-/stationsnära läge i en tätort där stadsbyggnadsförvalt-
ningen bedömer att det finns behov av och är lämpligt att komplettera med blandad bebyggelse 
för att möta behovet av nya, tillkommande bostäder, varför avsteg från riktlinjer i Regeringens 
proposition 1996/97 bedöms tillämpbara.  
 
Ljudnivåer inomhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), 
och följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen. Planen säkerställer att  
bebyggelsen kan utformas så att kraven i BBR uppfylls. 
 
 

3.5 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Rydebäcks allé pekas ut i som viktig att bevara och förstärka i både Grönstrukturprogrammet 

från 2014 och i en ortsanalys för Rydebäck från 2007. I planförslaget ligger nya villatomter intill 

allén. För att skydda och framhäva allén har tomterna en remsa i norra delen som inte får be-

byggas. Planområdet har också utökats för att även omfatta allén vilken har getts en skydds-

bestämmelsen. Planområdet utgörs idag av ett öppet landskap som ger förutsättningar för bio-

logisk mångfald. Genom exploatering av området begränsas dessa förutsättningar, och hästhåll-

ning i området kommer inte längre att vara möjlig. Kompensatoriska åtgärder kommer att ske i 

form av gestaltning av och plantering i park och gatumiljö inom planområdet.  

Hushållning med naturresurser 
Planförslaget innebär att ett område med betes- och odlingsmark om cirka 10,5 hektar tas i 

anspråk för exploatering.  

Parker 
Parken i det nya planområdet hänger samman med det befintliga parkstråk som ligger väster 

om planområdet och förbinder området med Rydebäcks strand. Grönstråket i planområdets 

västra del, som idag används som en informell promenadstig, föreslås som stråk för cykel- och 

gångtrafik.  I anslutning till parkområdet föreslås en förskola samt en idrottshall. 
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Landskapsbild 
Planförslaget får en stor påverkan på landskapsbilden, då ett öppet område som idag används 

för odling och bete blir exploaterat med ny bebyggelse. 

Balansering 
I Helsingborgs stad tillämpas balanseringsprincipen vid exploatering av mark inom staden. 

Grundtanken med balanseringsprincipen är att styra exploatering till platser där man inte tar 

ekologiska eller rekreativa värden i anspråk. Om exploatering ändå ska genomföras på en plats 

där ekologiska eller rekreativa värden påverkas ska balanseringsprincipen bidra till att förlo-

rade värden kompenseras. Balanseringsprincipen tillämpas på mark som är park, natur eller 

jordbruksmark.  

I planområdets västra del finns idag en informell stig som används som promenad- och cykelstråk. (Sbf 

augusti 2016) 
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En sammanfattning av platsens naturvärden visar att området erbjuder värdefulla ekosystem-

tjänster genom livsmedelsproduktion, vatteninfiltration och vattenfördröjning. Dessa värden 

påverkas i stor omfattning genom att platsen exploateras. De rekreativa värdena på platsen 

begränsas till landskapsbilden. Genom exploatering här förlorar man ett öppet landskap som 

skiftar i färg och utseende beroende på årstid och vilka grödor som odlas. 

 

Förslag på värden som ska skapas med balansering är biologiska och rekreativa värden.  

Konkreta åtgärder som föreslås inom planområdet är planteringar med träd och buskar i  

parkområdena, hög gestaltning av dagvattenmagasinet i området för att skapa en attraktiv re-

kreativ miljö, såväl som ökad biologisk mångfald. Därtill föreslås att vissa av gatorna i området 

gestaltas så att dagvattenavrinning och översvämningsytor ligger synligt i markplan.  

 

3.6 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Planförslaget möjliggör för mellan cirka 190 och 240 nya bostäder, beroende på hur planförsla-

get nyttjas. Förskolan som föreslås i planförslaget ger plats till cirka 150 barn. Planförslaget 

innebär vidare att en idrottshall kan uppföras i anslutning till närparken och förskolan i områ-

det. Byggrätten för idrottshall kan även nyttjas till annan kultur- eller fritidsverksamhet.  

I planområdets sydöstra del finns möjlighet för vårdboende, vilket innebär ett behövligt kom-

plement till befintligt bostadsutbud i Rydebäck.  

Konsekvenser för barn och unga 
Dispositionen av området tar utgångspunkt i befintliga rekreationsytor, placering av skola och 

förskola, samt de stråk som finns i Rydebäck för fotgängare och cyklister.  Inom planområdet 

föreslås en idrotthall och/eller lokaler för kultur- och fritidsverksamhet samt en förskola. Intill 

dessa verksamheter, i parken, förslås en lekplats. Syftet är att knyta samman grönstrukturen 

med ytor för rekreation och sport, samt andra faciliteter som kan uppstå i anslutning till id-

rottshall och skolgård. Barn i området kommer att kunna ta sig till skolan och idrottsplatserna 

på ett säkert sätt. Sport- och rekreationsytor kommer att ligga i nära anslutning till rörelsestråk 

för cykel- och gångtrafik vilket ökar förutsättningarna för social kontroll och trygghet. Den före-

slagna parken tillsammans med befintlig park skapar en rekreativ förbindelse som inte korsas 

av biltrafik, från planområdet hela vägen ner till Rydebäcks strand. 

 

Tillgång till parker 
Inom planområdet föreslås en park som följer definitionen av närpark (minst en hektar) enligt 

stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014.  

Närparker ger boende en trygg plats att mötas på där man kan träffas och umgås, leka, spela 

kubb eller rasta hunden. Närparker behöver finnas inom 300 meters gångavstånd från bostaden 

för att nyttjas i vardagen. Närmaste större områdespark (enligt definitionen minst fem hektar) 

ligger söder- och väster om Ytterövägen, där det finns utrymme för mer ytkrävande aktiviteter 

som bollspel.  
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3.7 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Rya 1:30 

Den kommunala gatu- och parkmarksfastigheten Rya 1:30 föreslås utökas med de ytor som är 

park och gatumark inom planområdet.  

Katslösa 18:1 

Från fastigheten Katslösa 18:1 överförs planerade gator och parkmark till en kommunal fastig-

het. Vidare sker avstyckning dels för kvartersbildning enligt planens bostadsändamål och dels 

för att bilda en eller flera fastigheter för skol-, idrotts- och fritidsverksamhet. Mark kommer 

också att behöva avstyckas för gemensamma ändamål.    

Rya 1:29 

Från fastigheten Rya 1:29 överförs gator och parkmark inom planområdet till en kommunal 

fastighet. Dessutom sker avstyckning för kvartersbildning enligt planen samt för gemensamma 

ändamål. 

Gemensamhetsanläggningar 

Nya gemensamhetsanläggningar behöver bildas för bilparkering. Gemensamhetsanläggning för 

parkeringsplatser kan bildas för de fastigheter som möjliggör för skola, idrotts- och fritidsverk-

samhet. Syftet med gemensamhetsanläggning för parkering är att samnyttja parkeringsytorna 

för förskolan och idrottshallen i området, då dess verksamheters parkeringsbehov sannolikt 

inte kommer att sammanfalla tidsmässigt. Det är betydelsefullt att förskolans parkeringsbehov 

inte får lösas på de ytor som är planerade för friyta/lek.  

Avtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas och undertecknas mellan Helsingborgs stad och exploatö-

ren innan planen kan antas i kommunfullmäktige. 

Ekonomi 
Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. För Helsingborgs stad innebär 

det investeringar vid utbyggnad av eventuellt skola/förskola, idrottshall samt långsiktiga kost-

nader för anläggningarnas drift och underhåll. Kostnader för utbyggnad av allmän platsmark 

regleras i exploateringsavtalet som sluts mellan Helsingborgs stad och exploatören.  

Genomförandet av detaljplanen medför också ekonomiska konsekvenser för privata aktörer och 

fastighetsägare inom planområdet.  

Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa kabel-och röranordningars funkt-

ion i förbindelse med genomförande av planförslaget, ska bekostas av exploatören / fastighetsä-

garen. 

Tekniska utredningar 
Undersökning av markföroreningar kommer att genomföras innan planen kan antas. En mer 

detaljerad dagvattenutredning kommer också att behövas inför projektering av allmän plats-

mark.  
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Övriga upplysningar 
Brandvattenförsörjning  

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släck-

as med vatten direkt från brandpost (konventionellt system).  

Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avlopp-

verksföreningens råd, VA V PS3 och VA V P76 (ska framgå i detaljplanen).  

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 

och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Fram-komlighet och uppställnings-

platser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar.  

Om avsteg görs från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsvaret.  

Fornlämningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 

och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 

 

I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till.  

Ytterligare oförutsedda utgifter kan tillkomma.  
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Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 
 

Utbyggnad av allmän platsmark SBF 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar SBF 
Utbyggnad av lekplats SBF 

Utbyggnad av dagvattenlösningar och -magasin NSVA/SBF 

 

 
 

Driftskostnader för staden Ansvar* 
 

Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark SBF 
Ökade driftskostnader för park på grund av samnyttjande av för-
skola 

SBF 

  
 

Kostnader för privata aktörer Ansvar 
Sanering av markföroreningar Byggaktör 
Utbyggnad av förskola Byggaktör 
Fastighetsbildning Byggaktör 
Fastighetsreglering Byggaktör  
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, NSVA – Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
Skånemark AB inkom med ansökan om planändring den 22 februari 2013. Syftet med ansökan 

var att möjliggöra för bostadsexploatering i området.  

Beslut i ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 april 2013 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i upp-

drag att påbörja planarbetet. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger i Rydebäck, i södra Helsingborg. Rydebäcks allé avgränsar planområdet 

norrut, i öster avgränsas området av Landskronavägen och Västkustbanan. I söder avgränsas 

planområdet av bostadsbebyggelsen utmed Hemsögatan och västerut avgränsas området av 

bostadshus utmed Styrsögatan och Degerögatan.. Området omfattar fastigheterna Katslösa 18:1 

och Rya 1:29, samt del av fastigheten Rya 1:30. Planområdet omfattar cirka 12 hektar 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo, och kommer delvis att överlåtas till Skånemark 

för exploatering innan avstyckning och vidare försäljning.   

 Planområdet inom röd, streckad linje. 
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Markanvändning  

Området används idag huvudsakligen för jordbruksändamål och hästskötsel. 

 

 

Planområdet sett norrifrån. Betesmarker i förgrunden, Rydebäcks stationsområde syns i bakgrunden (foto 

stadsbyggnadsförvaltningen maj 2016) 

Rydebäcksallén sett från Landskronavägen (foto stadsbyggnadsförvaltningen, SBF, augusti 2016) 
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Historik 
I områdesanalysen från 2007 finns en kort sammanfattning av Rydebäcks historia: Traktens 

historia går tillbaka till förhistorisk tid. Rydebäcks har en tydlig historia som går tillbaka till 

1600-talet, då Rydebäcks tegelbruk anlades. Tydliga spår från denna tid är Rydebäcks gård och 

Gamlegård. Det var läget vid sundet och tillgången till lera som utgjorde förutsättningar för Ry-

debäcks tillblivelse. Rydebäcks gård var ett kulturcentrum på 1800-talet. När Rydebäck villa-

samhälle byggdes, lades en helt ny gatustruktur över den gamla. De första husen i ”villa-staden” 

Rydebäck stod färdiga 1966. Sedan dess har Rydebäck byggts ut i omgångar, enligt kartan  

nedan.  

 

 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns idag endast en byggnad som utgörs av en ekonomibyggnad vilken hör 

till Månsgård. Byggnaden avses att rivas i förbindelse med exploatering av området. Strax intill 

planområdet, norr om ekonomibyggnaden, ligger Månsgård som inte ingår i planområdet. På 

gården ligger ett bostadshus samt ett par förrådsbyggnader.  

Trafik 
Planområdet nås idag från Månsgård, och från den väg som leder förbi gården från Landskrona-

vägen söderut. Dessutom kan man köra in på området från Rydebäcksallén som ligger i norra 

kanten av planområdet. 

Planområdet inom röd streckad linje. Svart cirkel markerar den ursprungliga Rydebäcks gård.  

Illustration från Ortsanalysen 2007, Sbf. 
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Landskronavägen, öster om planområdet angränsas av den sammanhållna bebyggelsen som ligger i anslut-

ning till Rydebäcksallén (foto stadsbyggnadsförvaltningen augusti 2016). 

Teknisk försörjning 
I den västra delen av planområdet, i nord-sydlig riktning, går ett ledningsstråk som innehåller 

gasledning, VA-ledningar, fjärrvärmeledning, elledning samt opto rör. Gasledningen kräver ett 

bebyggelsefritt avstånd på minst 20 meter. 

Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar, men om några arkeologiska 

fynd görs på platsen vid markarbeten eller dylikt så måste Länsstyrelsen underrättas omgående 

och arbetet pausas. 

Geotekniska förhållanden 
Jordlagren utgörs enligt SGUs digitala jordartskarta av morängrovlera. Jorddjupet 
bedöms vara mellan 20-30 m enligt SGUs jorddjupskarta. De ytliga jordlagren inom området 
utgörs av något mullhaltig sand, med en tjocklek på mellan 0,2-0,35 m. De ytliga jordlagren 
underlagras i huvudsak av lermorän som ställvis är sandig. 
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4.3 Service 

Offentlig service 
I Rydebäcks centrum, cirka 500 meter från planområdets mitt, finns vårdcentral, bibliotek och 

svenska kyrkan. 

Skola och förskola 
Strax väster om torget ligger Rydebäcks skola, för elever från förskoleklass till nionde klass. I 

anslutning till skolan ligger en idrottshall och ett par fotbollsplaner som nyttjas både av skolan 

och föreningar i Rydebäck.  

Kommersiell service 
Vid Rydebäcks centrum ligger ett apotek, en mataffär, en tobaks- och spelbutik, en butik för 

specialkost, en restaurang och ett gym. Uppe vid Rydebäcks station finns ytterligare ett par re-

stauranger och några butiks-/möteslokaler i gatuplan. 

 

4.4 Riksintressen och förordningar 
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är 

intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Riksintresse för kustzonen 
Riksintresse för kustzonen syftar till att värna allmänhetens tillgång till strandområden. Ut-

byggnad av Rydebäck inom aktuellt planområde bedöms inte stå i konflikt med riksintresset. 

Riksintresse för järnvägar 
Västkustbanan är en viktig länk för pendlingen mellan Malmö/Lund och Helsingborg och har 

även internationell betydelse.  Den sträcker sig upp till Göteborg. I normalfall går ingen godstra-

fik på sträckan mellan Landskrona och Kattarp, dvs. den del som passerar förbi Rydebäck.  

Planförslaget förväntas inte påverka riksintresset. 

 

4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 

aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas Rydebäck inklusive aktuellt planområde 

som område för komplement i befintlig bebyggelse som kan utvecklas till blandad stad.  

Jordbruksmarken runt Rydebäck är klassad till nivå 10 (av 10). På grund av det stationsnära 

läget prioriteras dock framtida bebyggelse högre än bevarandet av jordbruksmarken. 

Kompletterande planeringsunderlag för Rydebäck utgörs av en Ortsanalys från 2007. I den finns 

ett antal punkter som ska/bör beaktas vid kommande planering:  

 Rydebäcks allé kan/bör förstärkas. 

 Det saknas en samlingslokal och aktiviteter för unga 
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 Idrottshallen är i dåligt skick och saknar åskådarplatser. Rydebäcksborna upplever ett 

behov av en ny idrottsanläggning 

 Stationsområdet har en annan karaktär och struktur än det äldre (befintliga) Rydebäck. 

Mötena eller övergångarna mellan de olika strukturerna är inte lösta. 

Detaljplaner 
Inom planområdet finns följande stadsplaner och detaljplaner som påverkas av aktuellt planför-

slag (där överlappning sker släcker aktuell detaljplan ut den föregående): 

1283 – 16152, från 2016 

1283K – 15333, från 2001 

1283K – 9643, från 1967 

För samtliga ovanstående planer har genomförandetiden gått ut. 

Program till detaljplan 
Planområdet omfattas delvis av ett planprogram för Rydebäcks stationsområde som godkändes 

i stadsbyggnadsnämnden den 15 november 2001. 

Planprogramförslaget innehåller en total utbyggnad om cirka 600 bostäder, 1 hektar verksam-

hetsyta samt 8 hektar park och grönyta, inklusive flera fotbollsplaner. Det område i planpro-

grammet som föreslås för ”idrottspark” med fotbollsplaner, ligger i den sydöstra delen av  

aktuellt planförslag.  

 

Programskiss från planprogrammet för Rydebäcks stationsområde (SBF 2001). Del av aktuellt planområde 

inom gul, streckad linje. 
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Parkeringsnorm 
Bil och cykelparkering löses enligt stadens parkeringsnorm från 2016.   

I parkeringsnormen delas staden in i fyra olika zoner. Planområdet ligger i zon 4 utanför 

Helsingborgs tätort.  

PARKERINGSNORM  
FÖR BIL 
 
BOSTÄDER 

Antal parkeringsplatser/bostadsenhet 
zon 4 
 

Boende Besökande 

Enbostadshus 2 - 

Två-och flerbostadshus   

max 35 kvm 0,2 - 

max 65 kvm 0,6 0,1 

max 120 kvm  1,05 0,1 

mer än 120kvm 1,20 0,1 

Gruppbygg 1-4 rok 1,3 - 

Gruppbygg 5 rok 1,5 - 

 
PARKERINGSNORM  
FÖR CYKEL 
 
BOSTÄDER 

Antal cykelplat-
ser/bostadsenhet 
zon 4 

Boende 

Två-och flerbostadshus  

max 35 kvm 1 

max 65 kvm 1,5 

max 120 kvm  2 

mer än  120kvm 2,5 

Övrigt 
PM Klimatanpassning, antagen av kommunfullmäktige 25 april 2012. 

Grönstrukturprogram för Helsingborg  

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, har 

boende i Rydebäck god nåbarhet till natur av hög kvalitet, såväl hav, sandstränder och ett nästan 

30 hektar stort naturområde som ligger som en kil in mot ortens mitt. Bland parkerna finns tre 

stycken som är minst 1 hektar.  

Ett väl utbyggt nät av gröna gång- och cykelstråk binder samman parker och natur och erbjuder 

gott om promenadslingor inom tätorten och i själva tätorten finns en idrottsplats samt en 

konstgräsplan som kan användas av alla. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp-Redestam Katarina Carlsson 

planchef planarkitekt 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Katslösa 18:1, med flera, Rydebäck 
Helsingborgs stad 

Preliminärt granskningsutlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för mellan 150 och 250 nya bostä-

der, en förskola samt lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet.  

Detaljplanen ska också pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

Samråd 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade om samråd den 15 december 2016. Detaljplanen har varit på 

samråd under tiden 3 januari 2017 – 3 mars 2017 samt remitterats till berörda myndigheter, 

förvaltningar med flera. Kända sakägare har fått inbjudan till samrådet. Samrådet annonserades 

i Helsingborgs dagblad den 4 februari 2017.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet har yttrat sig över detaljplanen. Utöver dessa har 11 remiss-

instanser yttrat sig och 8 skrivelser har kommit från allmänheten.  

 

Samrådsmöten 
Den 8 februari 2017 samt den 11 februari 2017 hölls samrådsmöten på Rydebäcks skola.  

Samrådsmötena handlade om denna detaljplan samt detaljplanen för fastigheten Rya 14:21 m.fl. 

Detaljplanerna presenterades ur ett helhetsperspektiv, men diskuterades även var för sig. 

På samrådsmötena deltog ca 120 personer. Planförslagen föregicks av ett dialogarbete med flera 

berörda aktörer. Från staden medverkade representanter för stadsbyggnadsförvaltningen, 

stadsledningsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen samt fastighetsförvaltningen.  

Utöver dessa deltog en representant för byggaktören, Skånemark AB.  

Under mötet diskuterades huvudsakligen synpunkter kring parkeringsbehov och -lösningar 

samt hur den föreslagna bebyggelsen på fastigheten Katslösa 18:1 möter befintliga bostäder. 

Flera uttryckte oro för trafiksituationen, ökad insyn och minskade grönytor och grönska i  

anslutning till boendemiljön.  

  

Det preliminära granskningsutlåtandet kommer att kompletteras och färdigställas 

efter granskningen. 
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Yttranden 

Utan synpunkter på samrådsförslaget 
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

 Kommunstyrelsen såsom markägare, 27 februari 2017 

 Polismyndigheten i Skåne, 20 februari 2017 

 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 4 januari 2017 

 

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, 2 mars 2017 
Länsstyrelsen har framfört följande; 

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig kring behovsbedömning för aktuellt planområde  

(2015-03-26 Dnr 402-6744-15). Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att före-

liggande plan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34§ plan- och bygg-

lagen 2010:900. Länsstyrelsen anser att en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ska upprättas 

med syfte att bland annat problematisera exploateringsgraden i relation till de värden som tas  

i anspråk och som skadas på platsen. 

Kommunen har därefter upprättat en MKB och planförslaget har utökats till att även möjliggöra 

flerfamiljshus och på så sätt öka exploateringsgraden. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen hörsammat synpunkter från tidigare skede och att 

planförslaget nu möjliggör en högre exploateringsgrad. Samtidigt ser Länsstyrelsen att exploa-

teringstalet skulle kunna ha ökats betydligt mer med tanke på det stationsnära läget, ianspråk-

tagandet av högklassig jordbruksmark och att området är det sista som är möjligt att exploatera 

väster om Västkustbanan i Rydebäck. 

Länsstyrelsen menar att det vore erforderligt att bestämma en lägsta byggnadshöjd i meter i 

plankartan för att säkerställa att det faktiskt byggs flerbostadshus längs med Västkustbanan. 

Plankartan medger Högsta totalhöjd i meter men inte en lägsta byggnadshöjd i meter vilket  

möjliggör allt från villor till flerbostadshus. 

I en detaljplan ska kommunen pröva markens lämplighet för bebyggelse (4 kap. 2§ PLB).  

Eftersom förekomsten av fornlämningar kan påverka planens genomförbarhet finns det skäl att 

tidigt reda ut fornlämningsförekomsten.  

Planområdet är cirka 12 hektar stort. Det berör inte några kända fornlämningar men inom  

området har lösfynd av redskap från yngre stenålder påträffats. I närområdet har under de  

senaste decennierna åtskilliga arkeologiska undersökningar genomförts av lämningar från i 

stort sett samtliga förhistoriska perioder samt medeltid. 

Enligt Länsstyrelsens bedömning är sannolikheten för att under mark dolda, ej kända  

forn-lämningar finns inom området så stor att en arkeologisk utredning i enlighet med  

bestämmelserna i 2 kap 11§ kulturmiljölagen måste genomföras. Utredningen bör genomföras 

på ett så tidigt stadium som möjligt i planeringen. 

Om fornlämningsfrågan är outredd och det vid exploatering visar sig att fornlämningar finns, 

som inte kan tas bort, kan detaljplanen annars komma att bli verkningslös i vissa delar.  

Det kan dessutom innebära att store ekonomiska konsekvenser framkommer mycket sent i 

processen. Länsstyrelsen vill därför informera om vikten av att en arkeologisk utredning,  
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för att klargöra frågan om eventuell förekomst av fornlämningar, genomförs innan planen förs 

till antagande. Revidering av planen avseende byggrätt kan komma att behöva göras om forn-

lämningar finns inom området. 

Västkustbanan, öster om planområdet, är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 

3 kap 8§ miljöbalken. Området som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Länsstyrelsen saknar resonemang kring varför planförslaget gör frånsteg från att bebyggelsege-

nerellt inte ska tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (räknat från spårmitt på 

närmsta spår). Ett sådant generellt avstånd ger nämligen utrymme för räddningsinsatser om det 

skulle ske en olycka och det möjliggör också viss utveckling av järnvägsanläggningen. 

Planhandlingarna är otydliga avseende ansvaret för dagvatten då det inte framgår om planom-

rådet kommer tillhöra verksamhetsområde för dagvatten eller inte. Detta behöver kompletteras. 

Kommunen behöver förtydliga hur dagvattenhanteringen ska ske för att säkerställa att miljö-

kvalitetsnormerna kan följas. Då det finns eventuella föroreningar inom planområdet är det 

lämpligt att kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i plan-

läggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att det tillgodoses att de 

försiktighetsmått som behövs är förenliga med planen. 

Planhandlingen redogör för att det inom två områden i planområdet möjliggörs för störnings-

skydd för att skydda bostäderna från störande ljud från Landskronavägen och Västkustbanan. 

En bullerutredning har gjorts med utgångspunkt i en bebyggelse i två våningar (ÅF konsulter). 

Utredningen konstaterar att mur eller plank kan utgöra tillräckligt skydd för att gällande rikt-

värden för trafikbuller ska kunna följas. Aktuellt planförslag möjliggör för flerbostadshus med 

totalhöjd på 16 meter utmed Västkustbanan, vilket inte har undersökts i nämnda bullerutred-

ning. Vidare utredning av bullerpåverkan och åtgärder för att skydda bebyggelsen från störande 

buller avses göras i det fortsatta planarbetet. 

Länsstyrelsen menar att planhandlingarna måste kompletteras i fråga om bullersituationen.  

Det ska av planhandlingarna framgå vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas för. 

Beräkningen ska utgå från ett framtida scenario, lämpligen 2040, och ta hänsyn till samtliga 

bullerkällor. Värdet för buller bör beräknas till den gräns för byggrätt som planen medger i full 

utbyggnad, och inte utifrån till exempel illustrationsplan. 

Det framgår av planhandlingarna att bullerplank i vissa lägen är nödvändiga för att säkerställa 

en acceptabel ljudnivå. Slutsatser och resonemang om detta bör tydligare framgå av planhand-

lingarna. Uppförandet av bullerplank har inte säkerställts med tvingande planbestämmelser 

eller villkor, vilket måste åtgärdas om bullerplank är en förutsättning för att få till ett buller-

skyddat område. 

Av planhandlingarna framgår att utredning om eventuella markföroreningar ska göras. Det är 

kommunen som vid planläggningen ansvarar för att marken undersöks och bedöms. Om marken 

är förorenad, ska kommunen även bedöma om olika efterbehandlingsåtgärder som ska säker-

ställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. 

Länsstyrelsen förutsätter att detta görs i det fortsatt arbetet och att förekomsten av eventuella 

föroreningar hanteras i detaljplanen. Om marken visar sig vara förorenad, och en efterbehand-

ling kan göra marken lämplig, ska markens lämplighet säkerställas antingen innan planen antas 

eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. 
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Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna gällande buller och markföroreningar kan 

Länsstyrelsen komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan 

ytterligare kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet. 

Planhandlingarna behöver också kompletteras i frågan om ansvar för dagvatten. 

Kommentar: Planförslaget har justerats i den södra delen och innehåller nu möjlighet till ökad 

exploatering. Granskningsförslaget möjliggör för mellan cirka 190 och 240 bostäder, beroende på 

hur byggrätterna utnyttjas. Planförslaget innehåller även möjlighet till en ny skola eller förskola, 

en idrotthall eller annan fritids- alternativt kulturverksamhet samt möjlighet för vårdboende.  

Förslaget syftar till att möjliggöra för en variation av bostäder i en struktur som knyter an till 

befintliga bostadsområden, i en skala som sedan tidigare är etablerad i Rydebäck. Förslaget syftar 

vidare till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö ur flera aspekter, med plats för utomhus-

aktiviteter, lek och annan rekreation i bostadsnära lägen.   

Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om lägsta byggnadshöjd på tre våningar i det 

område som ligger närmast Västkustbanan och är planerat för flerbostadshus för att säkerställa 

en lägsta exploatering.  

 

En arkeologisk utredning har gjorts, i enlighet med Länsstyrelsens rekommendation. Utredningen 

gjordes mellan den 14 och 18 augusti 2017. Enstaka fornlämningar i form av boplatsanläggningar 

och kulturlager påträffades. Enligt Länsstyrelsens Kulturmiljöavdelning är fynden inte av sådan 

vikt att det kan motivera ytterligare undersökningar på platsen.  

I området närmast Västkustbanan har ett skyddsavstånd om 30 meter från närmsta spårs mitt-
punkt getts bestämmelse som hindrar bebyggelse, för att säkra riksintresset för kommunikationer. 
 
Trafikbullerutredningen har reviderats efter samrådet med uppdaterade ingångsvärden samt med 
utgångspunkt i de riktlinjer för buller som fanns i regeringens proposition 1996/97:53.  
Största delen av bebyggelsen inom planområdet, innehåller samtliga gällande riktvärden, både vid 
fasad och vid uteplats. En radhuslänga och fyra flerbostadshus inom området överskrider  
dock 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. 
 
I aktuellt förslag uppgår dygnsekvivalenta ljudnivåerna som mest till 63 dB från vägtrafik respek-
tive 66 dB från spårtrafik.  
Vid bostäderna närmast väster om Landskronavägen överskrids gällande ekvivalenta riktvärden 
vid fasad, men bedömningen är att avsteg kan tillämpas och en ljuddämpad sida, på högst 50 dB 
ekvivalent ljudnivå vid fasad, kan uppnås.   
 
Totalt finns sex flerbostadshus inom planområdet. Riktvärdet vid fasad uppfylls för två av dessa.  
Vid fyra flerbostadshus överskrids dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Även här kan ljuddämpad 
sida uppnås.   
Bullerutredningen (ÅF den 11 september 2017) visar att planförlaget är möjligt att genomföra i 
sin helhet, vid tillämpning av avsteg, om man förhåller sig till riktlinjerna för buller från Regering-
ens proposition 1996/97. Se Boverkets allmänna råd om buller.  
 
För detaljplanearbeten som påbörjats efter 2 januari 2015 gäller SFS 2015:216 ”Förordning om 
trafikbuller”. Den 1 juli 2017 trädde förordningsförändringar i kraft som ska appliceras på  
planärenden som påbörjats efter 2 januari 2015.  
Bullerutredningen visar att planförslaget är möjligt att genomföra även enligt dessa riktlinjer.  
I detta fall behöver tre av flerbostadshusen tillgång till ljuddämpad sida på max 55 dB.  
Detta kan uppnås med hjälp av genomgående planlösning, eller med hjälp av byggtekniska  
åtgärder. Samtliga flerbostadshus har möjlighet att anlägga en gemensam uteplats som uppfyller 
riktvärde utan vidare åtgärder. 
Planområdet ligger i ett kollektivtrafik-/stationsnära läge i en tätort där stadsbyggnads-
förvaltningen bedömer att det finns behov av och är lämpligt att komplettera med blandad  
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bebyggelse för att möta behovet av nya, tillkommande bostäder, varför avsteg från riktlinjer i  
Regeringens proposition 1996/97 bedöms tillämpbara.  
 
En utredning av markförhållandena har initierats. Skulle utredningen visa behov av sanerings-

åtgärder redovisas dessa samt en plan för genomförande i planhandlingarna innan detaljplanens 

antagande.   

 

Planområdet kommer i sin helhet att inbegripas av verksamhetsområde för dagvatten.  

Planbeskrivningen har kompletterats med information om detta.  

 

Lantmäterimyndigheten, 8 februari 2017 
Lantmäterimyndigheten har under samrådet framfört att de saknar information om de planer 

som aktuell plan överlappar och därmed utsläcker;  

- i väster 1283K-9639 & 9643 

- i söder 1283K – 16152 

- i öster längs Landskronavägen 1283K – 15333 

Lantmäterimyndigheten ställer sig tveksam till förutsättningarna att bilda gemensamhetsan-

läggning för passage då denna varken är av stadigvarande eller väsentlig betydelse, AL §1, §5. 

Myndigheten ser behov av förtydligande på vilket sätt gemensamt miljöhus och parkering är 

genomförbart med avseende på såväl väsentlighetsvillkoret som båtnadsvillkoret, AL §§5-6. 

Lantmäterimyndigheten konstaterar vidare att det finns en elledning över Rya 1:37 som rundar 

Rya 15:1 till Landskronavägen. För ledningen uppfattas inget servitut finnas på Rya 1:29 och 

Katslösa 18:1. Utrymme för ledningen behövs om den ska ligga kvar, alternativt behövs en  

annan lösning med ny placering av ledningen. 

Öster om Rya 15:1 finns ett skifte av Rya 1:29 omfattande den mur som finns mellan bostaden 

och Landskronavägen. Detaljplan 1283K-15333 redovisar detta område som allmän plats varför 

möjlighet till fastighetsreglering till Rya 15:1 saknas. Denna del ligger utanför den nu aktuella 

planen, men möjligen bör aktuell detaljplan ta ställning för detta skifte av Rya 1:29. 

Plankartan och illustrationskartan redovisar olika utformning av områdena för miljöhus. 

I planbeskrivningen s. 17 redovisas D1 men någon sådan finns inte i plankartan.  

Vidare redovisas även g1-4 men det finns bara g1-3 i plankartan. 

Lantmäterimyndigheten ser behov av förtydligande i stycke 3.7 Planens genomförande i plan-

beskrivningen, i linje med kommentarerna ovan. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med information om de planer som påverkas av 

aktuell detaljplan.  

Planförslagethar justerats och innehåller inte längre gemensamhetsanläggning för passage,  

istället utgörs passagerna i planförslaget av allmän platsmark/GC-väg.  Helsingborgs stad ansva-

rar därmed för genomförande, drift samt underhåll.  

Planförslaget innehåller efter revidering, inte längre några gemensamhetsanläggningar för miljö-

hus, då båtnadskravet för gemensamhetsanläggning är svårt att uppnå i aktuellt förslag.   

All sophantering föreslås istället ske vid varje enskild fastighet.  

En gemensametsanläggning för parkering finns inom byggrätten för idrottshall, skola och kulturell 

verksamhet strax öster om fotbollsplanen i områdets södra del. Denna gemensamhetsanläggning 

syftar till att sam-nyttja parkeringsplatserna för de publika idrotts- skol och/eller kulturella  

verksamheter som kommer att ligga strax intill varandra vid parken och fotbollsplanerna.  

Plankartan har reviderats med ett u-område för ledningen som ligger vid Rya 1:27, Rya 1:29 och 

Katslösa 18:1.   
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Ett område med allmän platsmark ligger kvar öster om fastigheten Rya 15:1, ut mot Landskrona-

vägen. 

Plankartan har kompletterats med bestämmelsen D1 (vårdboende). 

Planbeskrivningen har justerats och förtydligats i stycke 3.7 Planens genomförande, enligt 

ovanstående förändringar. 

 

Region Skåne, 3 mars 2017 
Region Skåne framför under samrådet att de inledningsvis vill lyfta det positiva i att Helsing-

borgs stad planerar för utbyggnad av bostäder i nära anslutning till Rydebäcks station.  

Planförslaget innebär goda förutsättningar för ett hållbart resande och ökar nyttan med  

Rydebäcks station. 

I Strategier för det flerkärniga Skåne läggs stor vikt vid effekterna av exploatering av högvärdig 

jordbruksmark. Det kan dock vara motiverat att bebygga högvärdig jordbruksmark i stations-

nära läge om det sker med hög exploatering. Då större delen av planförslagets planerade  

utbyggnad består av villabebyggelse vill Region Skåne uppmana Helsingborgs stad att verkligen 

ta höjd för utbyggnaden i området för att på bästa sätt ta tillvara nyttan och effekten av det  

stationsnära läget.  

Region Skåne lyfter också vikten av att planera för hur planområdet på ett säkert sätt kan  

anslutas till befintligt gång- och cykelvägnät och kopplas ihop med Rydebäcks station. 

Kommentar: Planförslaget har justerats i den södra delen och innehåller nu möjlighet till ökad 

exploatering. Granskningsförslaget möjliggör för mellan cirka 190 och 240 bostäder, beroende på 

hur byggrätterna utnyttjas. Planförslaget innehåller även möjlighet till en ny skola eller förskola, 

en idrotthall eller annan fritids- alternativt kulturverksamhet samt möjlighet för vårdboende.  

Förslaget syftar till att möjliggöra för en variation av bostäder i en struktur som knyter an till 

befintliga bostadsområden, i en skala som sedan tidigare är etablerad i Rydebäck. Förslaget syftar 

vidare till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö ur flera aspekter, med plats för utomhus-

aktiviteter, lek och annan rekreation i bostadsnära lägen.   

Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om lägsta byggnadshöjd på tre våningar i det 

område som ligger närmast Västkustbanan och är planerat för flerbostadshus för att säkerställa 

en lägsta exploatering.  

I planförslaget finns en cykel- och gångväg som sträcker sig i nord/sydlig riktning och kopplar 

samman Helsingborg med Landskrona. Denna finns utpekad i Översiktsplanen för Helsingborg. 

Den nya gång- och cykelvägen ansluter till befintligt GC-nät samt till de mer publika delarna i 

planförslaget; park, idrottshall och förskola.  

 

Trafikverket, 28 februari 2017 
Trafikverket har under samrådet framfört att de anser att bebyggelse generellt inte ska tillåtas 

inom ett område på 30 meter från järnvägen (räknat från spårmitt i närmsta spår). Ett sådant 

avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka och det möjliggör också 

viss utveckling av järnvägsanläggningen. Trafikverket anser att detaljplanen ska revideras så att 

ett byggnadsfritt avstånd motsvarande 30 meter från järnvägen säkerställs i detaljplanen.  

Västkustbanan, öster om planområdet, är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 

3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Trafikverket uppfattar att planarbetet påbörjats innan 2 januari 2015. De riktvärden som finns 
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för trafikbuller och som gäller för detaljplaner som påbörjats innan 2 januari 2015, anges i rege-

ringens proposition 1996/97:53. Dessa riktvärden bör följas i denna detaljplan. Kommunen har 

ändå valt att tillämpa riktvärden enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 

2015:216). Det ska framgå av planhandlingarna att kommunen gör avsteg från riktvärdena  

enligt regeringens proposition 1996/97:53. Trafikverket anser att Rydebäck inte kan bedömas 

vara en sådan ort där avsteg från riksdagens riktvärden om trafikbuller bör accepteras utifrån 

Boverkets tidigare vägledning. Kommunen är planerande myndighet och kan i vissa lägen och 

under vissa förutsättningar göra avsteg från gällande riktvärden för trafikbuller. Trafikverket 

anser det vara acceptabelt så länge en god boendemiljö fortfarande kan uppnås. Om avsteg från 

riktvärdena tillämpas anser Trafikverket dessutom att kommunen ansvarar för eventuella  

kostnader för bullerskydd i framtiden. Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av  

kommunens planering eller bristande uppföljning av planering kommer Trafikverket att  

överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 

Bullerberäkningarna till detaljplanen har enbart gjorts med utgångspunkt i dagens tågtrafik. 

Bullerberäkningarna ska göras även med utgångspunkt i gällande basprognos, som i nuläget är 

för år 2040. Antal tåg, och tågens längder ökar i prognos 2014, vilket kan komma att påverka 

resultateten av bullerberäkningarna, och därmed behovet av bullerskydd. Trafikverket anser att 

en reviderad bullerutredning ska tas fram, med utgångspunkt i prognos för 2040. 

Bullerberäkningar är heller inte gjorda för de flerbostadshus som medges utmed Västkustbanan. 

Trafikverket anser att detta måste göras, för att bullerskydd ska kunna dimensioneras rätt.  

Likaså måste en samlad beräkning/bedömning för väg- och järnvägsbuller göras, för att se om 

bullernivåerna påverkas. 

Inom planområdet ges också möjlighet till skola. För sådan verksamhet ska det säkerställas att 

de riktvärden som gäller för uteplats (55 dBA ekvivalent ljudnivå, 70 dBA maximal ljudnivå) 

innehålls för hela det område som används för barnens/elevernas utevistelse. Trafikverket  

anser också att boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” bör följas och således högst 

50dBA ekvivalentnivå dagvärde uppnås på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreat-

ion och pedagogisk verksamhet och högst 55 dBA på resten av ytorna. 

Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden för 

buller innehålls. Detaljplanen måste genom planbestämmelser säkerställa att erforderliga  

bullerskydd och anpassningar kommer till stånd och att dessa finns på plats innan inflyttning 

tillåts. Eventuella bullerskydd ska bekostas av kommunen. 

Detaljplanen medger bebyggelse i järnvägens närhet. För att förhindra obehörigt spårbeträd-

ande måste stängsel uppföras i erforderlig omfattning utmed järnvägen. Fortsatt dialog med 

Trafikverket kring lämplig sträckning för stängsling måste ske. Stängsel ska bekostas av  

kommunen och ett avtal som reglerar ansvar för finansiering och genomförande måste tecknas  

mellan Trafikverket och kommunen innan detaljplanen antas. 

Kommentar: Trafikbullerutredningen har reviderats efter samrådet med uppdaterade ingångs-
värden samt med utgångspunkt i de riktlinjer för buller som fanns i regeringens proposition 
1996/97:53.  
Största delen av bebyggelsen inom planområdet, innehåller samtliga gällande riktvärden, både vid 
fasad och vid uteplats. En radhuslänga och fyra flerbostadshus inom området överskrider  
dock 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. 
 
I aktuellt förslag uppgår dygnsekvivalenta ljudnivåerna som mest till 63 dB från vägtrafik  
respektive 66 dB från spårtrafik.  
Vid bostäderna närmast väster om Landskronavägen överskrids gällande ekvivalenta riktvärden 
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vid fasad, men bedömningen är att avsteg kan tillämpas och en ljuddämpad sida, på högst 50 dB 
ekvivalent ljudnivå vid fasad, kan uppnås.   
 
Totalt finns sex flerbostadshus inom planområdet. Riktvärdet vid fasad uppfylls för två av dessa.  
Vid fyra flerbostadshus överskrids dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Även här kan ljuddämpad 
sida uppnås.   
Bullerutredningen (ÅF den 11 september 2017) visar att planförlaget är möjligt att genomföra i 
sin helhet, vid tillämpning av avsteg, om man förhåller sig till riktlinjerna för buller från Regering-
ens proposition 1996/97. Se Boverkets allmänna råd om buller.  
 
För detaljplanearbeten som påbörjats efter 2 januari 2015 gäller SFS 2015:216 ”Förordning om 
trafikbuller”. Den 1 juli 2017 trädde förordningsförändringar i kraft som ska appliceras på  
planärenden som påbörjats efter 2 januari 2015.  
Bullerutredningen visar att planförslaget är möjligt att genomföra även enligt dessa riktlinjer.  
I detta fall behöver tre av flerbostadshusen tillgång till ljuddämpad sida på max 55 dB. Detta kan 
uppnås med hjälp av genomgående planlösning, eller med hjälp av byggtekniska åtgärder.  
Samtliga flerbostadshus har möjlighet att anlägga en gemensam uteplats som uppfyller riktvärde 
utan vidare åtgärder. 
Planområdet ligger i ett kollektivtrafik-/stationsnära läge i en tätort där stadsbyggnads-
förvaltningen bedömer att det finns behov av och är lämpligt att komplettera med blandad  
bebyggelse för att möta behovet av nya, tillkommande bostäder, varför avsteg från riktlinjer i  
Regeringens proposition 1996/97 bedöms tillämpbara.  

 

Nämnder och kommunala bolag 

Barn- och utbildningsnämnden, 21 februari 2017 
Barn- och utbildningsnämnden framför under samrådet att man ställer sig positiv till utbyggnad 

enligt detaljplan. Det är dock viktigt att den här detaljplanen ses i sitt sammanhang med detalj-

plan för Rya 14:21. De båda planerna påverkar varandra avseende möjligheterna för skolans 

framtida behov för undervisning i Idrott och hälsa samt skol- och fritidsförvaltningens uppdrag 

att bedriva fritidsverksamhet för barn och ungdomar utanför skoltid. De båda planerna tillsam-

mans skapar goda förutsättningar för detta i Rydebäck. Placeringen av sporthallen i denna  

detaljplan måste komma som steg två efter det att den nya sporthallen byggts på Rya 14:21. 

Det är dock av största vikt att beakta parkeringsproblematiken då verksamhet bedrivs både  

i sporthall och på konstgräsplan. 

 

Kommentar: Arbetet med de två detaljplanerna för Månsgårdsområdet och Rydebäcks centrum 

har pågått parallellt för att säkerställa ett helhetsgrepp som i möjligaste mån möter framtida 

behov av såväl bostäder, service och rekreationsmöjligheter för boende i Rydebäck.  

Detaljplanen möjliggör för skol- och idrottsverksamhet samt kulturell verksamhet inom två bygg-

rätter i anslutning till parkområdet, men reglerar inte i vilken ordning byggrätterna ska utnyttjas.  

Skol- och fritidsförvaltningen har under planprocessen argumenterat för att en ny idrottshall i 

Rydebäck ska fungera som en lokal anläggning för de boende i närområdet och därför inte kan 

förväntas generera något större parkeringsbehov. I planeringen för Månsgårdsområdet har det 

varit viktigt att inte underlätta eller uppmuntra ökat bilanvändande utan istället prioritera lös-

ningar som främjar gång och cykelanvändande i kombination med möjligheter till kollektivtrafik-

pendling. 

I planförslaget finns en gemensamhetsanläggning för bilparkering vid byggrätterna för idrottshall 

och skolverksamheter som ska möta det parkeringsbehov för bilar som ändå kommer att finnas. 
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Fastighetsnämnden, 28 februari 2017 
Fastighetsnämnden framför under samrådet att tomten som är föreslagen som förskola i  

illustrationskartan lämpar sig väl för en förskola när behovet finns. Fastighetsnämnden ser 

också positivt på möjligheten till en tredje idrottshall i Rydebäck när behovet infinner sig.  

Föreslagen nockhöjd är dock för låg för att möjliggöra byggande av en modern idrottshall.  

Därför bör byggrätten med planbestämmelsen SR1 i den södra delen av förslaget ges en ändrad 

totalhöjd på 16 meter. 

Kommentar: Plankartan har justerats avseende totalhöjden (13 meter) för aktuell byggrätt för att 

möjliggöra en modern idrottshall, efter ytterligare avstämning med Fastighetsförvaltningen. 

 

Kulturnämnden, 20 februari 2017 
Kulturnämnden framför under samrådet att Månsgård inte ingår i planområdet men att  

beskrivningen av området kan kompletteras med att det är en gård med lång historia. Den har 

tillhört Katslösa och finns belagd på kartor från 1800-talets början, byn enskiftades 1806.   

Äldre längor i korsvirke och tegel finns bevarade.  

Rydebäcksallén i planområdets norra gräns har mycket höga värden. Vägsträckningen finns 

belagd sedan tidigt 1800-tal. Viss hänsyn har tagits genom att lägga prickmark i anslutning till 

trädraden, men det är önskvärt att planområdet utökas och allén säkerställs i detaljplan med  

n-bestämmelse. 

 

Kommentar: Yttrandet beaktas och planområdet har utökats med att även innehålla Rydebäcks 

allé med en skyddsbestämmelse. 

 

Miljönämnden, 21 februari 2017 
Miljönämnden framför under samrådet att exploateringsgraden inom planområdet bör ses över. 

Miljönämnden anser att tätare bebyggelse bör tillämpas, då förstklassig jordbruksmark tas i 

anspråk. 

Miljönämnden framhåller att föroreningssituationen i mark och grundvatten klargörs och vid 

behov åtgärdas, i god tid innan exploateringsarbetet påbörjas. 

Det behöver säkerställas att ett vattenflöde motsvarande ett 100-årsregn kan hanteras.  

Miljönämnden vill även påminna om att en anmälan avseende dagvattenanläggningen måste 

lämnas till miljöförvaltningen, innan arbetet med anläggningen påbörjas. 

Miljönämnden understryker vidare vikten av att byggnaderna utformas så att gällande rikt-

värden avseende buller innehålls. 

Vidare att kompensatoriska åtgärder vidtas, i och med exploatering av öppet landskap. 

Miljönämnden understryker slutligen vikten av att Rydebäcks allé skyddas vid exploatering. 

Kommentar: Planförslaget har justerats i den södra delen och innehåller nu möjlighet till ökad 
exploatering. Granskningsförslaget möjliggör för mellan cirka 190 och 240 bostäder, beroende på 
hur byggrätterna utnyttjas. Planförslaget innehåller även möjlighet till en ny skola eller förskola, 
en idrotthall eller annan fritids- alternativt kulturverksamhet samt möjlighet för vårdboende.  
Förslaget syftar till att möjliggöra för en variation av bostäder i en struktur som knyter an till 
befintliga bostadsområden, i en skala som sedan tidigare är etablerad i Rydebäck. Förslaget syftar 
vidare till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö ur flera aspekter, med plats för utomhus-
aktiviteter, lek och annan rekreation i bostadsnära lägen.   
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Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om lägsta byggnadshöjd på tre våningar i det 
område som ligger närmast Västkustbanan och är planerat för flerbostadshus för att säkerställa 
en lägsta exploatering.  
En utredning av markförhållandena har initierats. Skulle utredningen visa behov av sanerings-
åtgärder redovisas dessa samt en plan för genomförande i planhandlingarna innan detaljplanens 
antagande.   
Dagvattenlösning för området har tagits fram i samråd med NSVA (Nord Västra Skånes Vatten och 
Avlopp) och beredskap för ett 100-års-regn har varit en förutsättning i arbetet.  
 
Trafikbullerutredningen har reviderats efter samrådet med uppdaterade ingångsvärden samt med 
utgångspunkt i de riktlinjer för buller som fanns i regeringens proposition 1996/97:53.  
Största delen av bebyggelsen inom planområdet, innehåller samtliga gällande riktvärden, både vid 
fasad och vid uteplats. En radhuslänga och fyra flerbostadshus inom området överskrider  
dock 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. 
 
I aktuellt förslag uppgår dygnsekvivalenta ljudnivåerna som mest till 63 dB från vägtrafik respek-
tive 66 dB från spårtrafik.  
Vid bostäderna närmast väster om Landskronavägen överskrids gällande ekvivalenta riktvärden 
vid fasad, men bedömningen är att avsteg kan tillämpas och en ljuddämpad sida, på högst 50 dB 
ekvivalent ljudnivå vid fasad, kan uppnås.   
 
Totalt finns sex flerbostadshus inom planområdet. Riktvärdet vid fasad uppfylls för två av dessa.  
Vid fyra flerbostadshus överskrids dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Även här kan ljuddämpad 
sida uppnås.   
Bullerutredningen (ÅF den 11 september 2017) visar att planförlaget är möjligt att genomföra i 
sin helhet, vid tillämpning av avsteg, om man förhåller sig till riktlinjerna för buller från Regering-
ens proposition 1996/97. Se Boverkets allmänna råd om buller.  
 
För detaljplanearbeten som påbörjats efter 2 januari 2015 gäller SFS 2015:216 ”Förordning om 
trafikbuller”. Den 1 juli 2017 trädde förordningsförändringar i kraft som ska appliceras på  
planärenden som påbörjats efter 2 januari 2015.  
Bullerutredningen visar att planförslaget är möjligt att genomföra även enligt dessa riktlinjer.  
I detta fall behöver tre av flerbostadshusen tillgång till ljuddämpad sida på max 55 dB. Detta kan 
uppnås med hjälp av genomgående planlösning, eller med hjälp av byggtekniska åtgärder.  
Samtliga flerbostadshus har möjlighet att anlägga en gemensam uteplats som uppfyller riktvärde 
utan vidare åtgärder. 
Planområdet ligger i ett kollektivtrafik-/stationsnära läge i en tätort där stadsbyggnads-
förvaltningen bedömer att det finns behov av och är lämpligt att komplettera med blandad  
bebyggelse för att möta behovet av nya, tillkommande bostäder, varför avsteg från riktlinjer i  
Regeringens proposition 1996/97 bedöms tillämpbara.  

 
Planområdet har utökats med att även innehålla Rydebäcks allé med en skyddsbestämmelse. 

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 14 februari 2017 
NSR framför under samrådet att avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära an-

slutning till körbar allmän väg. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger 

och underlätta för källsortering. Återvändsgata ska förses med vändplan med diameter av minst 

18 meter. 

Kommentar: Yttrandet beaktas. Exploatören har valt att planera området med sophämtning vid 

varje enskild fastighet istället för att uppföra gemensamma miljöhus, då båtnadskravet för  

gemensamhetsanläggning är svårt att uppfylla i aktuellt planförslag. Inga återvändsgator finns 

inom området, men däremot en vändzon i planområdets södra del.  
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Vändzonen ger möjlighet för bland annat sopbilen att vända och köra tillbaka norrut, istället för 

att köra ner igenom Dalarögatan.  

 

Socialnämnden, 1 mars 2017 
Socialnämnden framför under samrådet att den varierande bebyggelsestrukturen och boende-

formen som medges i planförslaget (villabebyggelse, radhus, kedjehus och flerbostadshus)  

välkomnas då detta gynnar integrationen. Socialnämnden ser också positivt på den möjlighet 

som ges i planförslaget gällande framtida vårdboende i planområdets sydöstra del. Precis som 

planförslaget framhåller, är beaktandet av barn- och unga-perspektivet också viktigt då till-

gängliga ytor för utbildning, lek och spel samt säker förflyttning mellan miljöer inom området 

säkras. 

Vård- och omsorgsnämnden, 7 mars 2017 
Vård- och omsorgsnämnden framför under samrådet att nämndens bedömning är att planen 

skapar goda förutsättningar för boende och andra verksamheter som gynnar nämndens mål-

grupper. Nämnden gör bedömningen att planens syfte är gynnande för kvarboende och ser  

positivt på att fastigheter med god tillgänglighet generellt skapas som ger bättre förutsättningar 

för ett bra boende i livets olika skeden. 

Områdets närhet till service och kollektivtrafik, välplanerade gång- och cykelstråk och övriga 

trafiklösningar är också positiva för vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper. 

följande punkter är viktiga att ta hänsyn till: 

- att platser/lokaler för källsortering görs tillgängliga för alla 

- att den information som ska finnas i och om området också är tillgänglig för alla  

- att viloplatser och markbeläggning är anpassade för äldre och personer med funktions-

nedsättning. 

Kommentar: Yttrandet noteras. Det är inte möjligt att inom ramen för en detaljplan reglera val av 

informationsplatser, markbeläggningsmaterial eller dylikt.  

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 27 februari 2017 
NSVA framför under samrådet att dagvattenavsnittet under Teknisk försörjning beskriver  

intentionerna med dagvattenhanteringen väl.  

Det bör anges tydligare att vi utgår från en säkerhetsnivå för ledningsnätet och fördröjnings-

magasinen i området och att utöver det så ska man jobba vidare med att säkerställa att åter-

komsttiden för marköversvämning från området som leder till skada på byggnader överstiger 

100 år. Detta kan ske genom åtgärder som alternativa avrinningsområden, översvämningsytor, 

anpassning av dagvattendammen/parkområdet väster om planområdet med flera.  

I dagvattenutredningen inför detaljplanen har det i dagvattenutredningen räknats på hur stora 

volymer som krävs och resultatet ligger väl i linje med NSVA´s generella riktlinjer för området. 

Det är viktigt att det i verkställandet att utbyggnaden av vattenförsörjning i området skapas 

förutsättningar för att koppla in en befintlig, men inaktiv, vattenledning från Örbyverket som 

ansluter i områdets nordvästra del. 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligas i enlighet med NSVA´s yttrande.  
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TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova), 9 januari 2017 
Skanova framför under samrådet att de har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka 

kommer att beröras av planens genomförande. Skanova har med anledning av detta följande 

synpunkt som de önskar införd i genomförandebeskrivningen: 

”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 

funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med skrivning i enlighet med Skanovas  

yttrande. 

Öresundskraft AB, 2 mars 2017 
Öresundskraft framför under samrådet att man önskar en placering av en elnätstation inom ett 

E-område centralt i området med dimensioner på 7x7 meter.  

Därutöver är det möjligt att området kan komma att försörjas med fjärrvärme. Detta är inte 

beslutat ännu och kommer att behöva utredas. För att anslutning till fjärrvärme ska vara möjligt 

behöver en pumpnings-/växelstation uppföras i området. För detta önskar Öresundskraft ett  

E-område på 8x8 meter i parkmarken norr om fotbollsplanen. Förslagsvis i förlängning  

Öckerögatan minst 25 meter in i planområdet västerifrån. 

Kommentar: Plankartan har kompletterats med plats för e-område för elnätstation respektive 

pumpnings-/växelstation. 

 

Sakägare, boende med flera 

Fastigheten Norrholmen 6, Hemsögatan 9, 2 mars 2017 
I skrivelsen under samrådet framförs att det finns en damm/vattensamling väster om fastig-

heten som innehåller salamander och att det bör undersökas vad det är för salamander innan  

Katslösa 18:1 bebyggs. 

Fastighetsägaren framför vidare att tidigare detaljplaner visar park och grönytor bakom husen 

(s.3 i UD 2006-0004). Aktuellt planförslag ändrar dessa förutsättningar totalt. Intrycket har 

varit att husen skulle angränsa till en lantlig miljö. 

Vidare framför avsändaren att det i tidigare detaljplan är bestämt att det ska vara ett grönstråk 

ner till Öresund (s.7 i UD 2006-0004), och att denna i så fall bör gå ända uppifrån järnvägen. 

Även i ortsanalys Rydebäck från februari 2007, sid 10 är Rydebäcks grönstråk mellan olika  

bostadsenklaver beskrivna. Således ingen bebyggelse närmast norr om avsändarens fastighet. 

I skrivelsen framförs vidare att det vore olämpligt att placera nya kedjehus så nära de befintliga 

2-planshusen då det kommer att innebära full insyn mellan befintliga och tillkommande hus och 

trädgårdar. I stället för dessa radhustomter skulle man möjligtvis kunna ha ett lika brett område 

med planterade träd och buskar, helst vintergröna. 

Till sist framförs att konstgräsplanen (fotboll) inte räcker till för alla som vill använda denna, 

och att Rydebäck är i ett jättestort behov av en fotbollsplan till. 

Kommentar: Efter samrådet har en inventering gjorts i området för att undersöka förekomst av 

och förutsättningar för eventuell salamander på platsen. Undersökningen visade att mindre  

vatten-salamander finns inom aktuellt område och att planförslaget kan gynna fortsatta  

livsmiljöer för salamandern i de nya parkmiljöerna.  Vidare konstateras att befintliga och nytill-

kommande trädgårdar sannolikt kommer att få ett större värde för groddjuren när trädgårdarna 

blivit lite äldre och vuxit till sig lite mer. Inventering och bedömning har genomförts av företaget 
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Calluna under juni månad 2017 och rapporten finns att tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen. 

I översiktsplanen för Helsingborgs stad från 2010 redovisas Rydebäck inklusive aktuellt plan-

område som område för komplement i befintlig bebyggelse som kan utvecklas till blandad stad.  

Stadbyggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att pröva planens genomförande, och för 

den här platsen är bedömningen att bostäder har högre prioritet än fotbollsplaner och betes-

marker. Planhandlingarna har dock justerats i områdets södra del så att ett grönt parkstråk kan 

etableras mellan befintlig och nytillkommande bebyggelse. 

 

Fastigheten Norrholmen 7, Hemsögatan 11, 2 mars 2017 
Avsändaren har synpunkter på höjden som detaljplanen medger för de planerade kedjehus som 

ska byggas mot dennes tomtgräns; 9 meter är för högt då det kommer att upplevas som en  

”Berlinmur” när de tittar ut från baksidan på huset. Istället föreslås att maxhöjden sänks till 6 

eller 7 meter, eller tomterna görs om för fritt liggande hus så att det blir mer luft mellan husen. 

Befintliga hus har idag direkt anslutning till åkern och denna öppna vy bidrar till värdet på  

huset. Föreslagen detaljplan kan innebära en värdesänkning på husen, vilket fastighetsägaren 

såklart inte tycker är okej.  

Kommentar: Planhandlingarna har justerats i områdets södra del så att ett grönt parkstråk med 

en bredd på cirka 20 meter kan etableras mellan befintlig och nytillkommande bebyggelse för att 

öka avståndet mellan fastigheterna och minska risk för insyn etcetera. Maximalt tillåtna höjd på 

de närmast liggande radhusen i förslaget är 9 meter samt 16 meter för den byggrätt som  

möjliggör skola eller idrottshall.  

 

Fastigheten Utholmen 9, Djurögatan 9, 3 mars 2017 
Fastighetsägaren framför i skrivelsen att när Rydebäcks popularitet ökade började höghusen 

smyga sig in. I skrivelsen framförs att det är olämpligt med en 16 meter hög fastighet direkt norr 

om en pytteliten park som i planförslaget angränsar till aktuell fastighet. Fastighetsägaren 

framhåller att folk i så fall kommer att kunna stirra rakt ner på tomtens framsida och att fastig-

hetsägaren ska ha rätt till bevarad avskildhet.   

I skrivelsen framförs vidare att trafiksäkerheten kring Dalarögatan redan i dagsläget är dålig;  

att husen separeras och isoleras från resten av Rydebäck av Dalarögatan. Barn i området måste 

korsa gatan för att kunna ta sig till kompisar. Att dra trafiken till det nya bostadsområdet via 

Dalarögatan är därför enligt skriftställaren ett dåligt förslag.  

Det framförs i yttrandet att om Dalarögatan ansluts till det nya området så kommer folk att 

börja parkera på den, det sker idag på parallellgatan Visingsögatan trots att det finns garage 

(hänvisning till bifogade foton). Detta innebär att man bara kommer att kunna köra i en färd-

riktning åt gången, vilket i sin tur innebär att bilar blockerar varandra och blir tvungna att backa 

för att lämna plats vilket inte är trafiksäkert. Detta kommer att leda till att folk stressar för att 

inte bli blockerade och därför kör snabbare och mer aggressivt. 

Vidare framförs att det inte finns några sopkärl på Dalarögatan, vilket innebär att sopbilen 

kommer att dundra upp och ner för Dalarögatan flera gånger i veckan. 

Djurögatan är inte byggd för att mynna ut i en trafikerad Dalarögata. Sikten är för dålig och man 

måste köra helt ut på trottoaren (vilket blir farligt för cyklister då de tvingas upp på trottoaren 

om vägen är trafikerad och bilar står parkerade där) och står det bilar parkerade så har man 

inte fri sikt förens man har kört ut på Dalarögatan.  

Skriftställaren framför att stadsbyggnadsförvaltningen har skyldighet att upprätta säker  
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förbindelse, liksom entreprenören har skyldighet att upprätta parkeringsplatser för att  

tillgodose parkeringsbehovet.  

Vidare framförs att det planeras för tätt i Rydebäck, om man bygger ett villaområde 15 km  

utanför Helsingborg ska det inte tillåtas att entreprenörer bygger kompakt, på höjden och med  

dåliga förbindelser. Sådana kompromisser hör inte hemma på landsbygden. 

Kommentar: I översiktsplanen för Helsingborgs stad från 2010 redovisas Rydebäck inklusive  

aktuellt planområde som område för komplement i befintlig bebyggelse som kan utvecklas till 

blandad stad. Rydebäck utgör idag en stationsort med god kollektivtrafikförsörjning och betraktas 

ur ett planeringsperspektiv inte som landsbygd. 

Stadbyggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att pröva planens genomförande, och för 

det här stationsnära området är bedömningen att bostadsbyggande har högre prioritet än  

odlings- och betesmarker. Stadsbyggnadsförvaltningen strävar efter att utnyttja marken så  

effektivt som möjligt och samtidigt skapa förutsättningar för en god gestaltad livsmiljö.  

Förslaget syftar till att möjliggöra för olika typer av bostäder i en struktur som knyter an till  

befintliga bostadsområden och i en skala som sedan tidigare är etablerad i Rydebäck.  

Avståndet mellan föreslagen, ny bebyggrätt och aktuell befintlig bostadsfastighet är cirka 25  

meter och utgörs i huvudsak av parkmark. Här finns goda förutsättningar för trädplantering som 

kan skapa insynsskydd mellan fastigheterna. 

Gatustrukturen i området är tänkt att trafikförsörja tillkommande bebyggelse på mest effektiva 

sätt men med minst möjliga (negativa) påverkan på omgivningen. Det är förstås många olika  

avväganden som ligger till grund för förslaget, men en avgörande faktor har varit att skapa en 

säker miljö för barn och unga i området. Därför finns inga kopplingar för biltrafik in till området 

som korsar de centrala, rekreativa grönstråken. Den enda koppling för biltrafik förutom in- och 

utfart via Landskronavägen sker via Dalarögatan.  

Planförslaget har reviderats med möjlighet till en vändzon med trafiksäkerhetshöjande åtgärd i 

parkstråket mellan det nya planområdet och Dalarögatan. I vändzonen skulle sopbilen, och  

eventuellt även annan trafik, kunna vända för att köra tillbaka norrut. Vändzonen kan ge  

förutsättningar för viss trafikreglering och därmed mindre belastning på Dalarögatan.   

Det är naturligtvis problematiskt att gatan idag upplevs som otrygg och till viss del handlar det 

förmodligen om att området kring Dalarögatan i längre tid har varit under utbyggnad.  

Kvarstår de upplevda problemen i gatan så behövs en utredning göras kring rådande trafik-

situation och möjliga åtgärder.  

 

Fastigheten Lörudden 4, Styrsögatan 10, 3 mars 2017 
Fastighetsägaren har under samrådet yttrat sig angående GC-väg öster om fastigheterna med 

adress Styrsögatan och Degerögatan; 

Då ovanstående väg är tänkt att gå mellan våra häckar och befintlig trädridå (troligen) är vår 

åsikt att denna istället ska placeras öster om trädridån då det finns nedgrävt vatten- och fjärr-

värmeledningar som inte får överbyggas men som kan användas som GC-väg. 

Idag används utrymmet mellan häckarna och trädridån i många fall som mopedväg för  

EU-moped som körs av ungdomar i 40-50 km/tim. Vi är rädda om våra barn och barnbarn och 

vill inte att någon olycka ska inträffa. Utrymmet används också som ridväg för hästägare med 

adress Månsgård. Att cykla här under höst, vinter och vår är omöjligt i den sörja som uppstår. 

En hårdgjord yta så nära våra häckar kan vid skyfall ge översvämningar i våra trädgårdar,  

vilket har hänt senast år 2007. 

Ett alternativt förslag är att jämna till stigen och så gräs, det blir billigt för kommunen och bra 

för gångtrafikanter samt anlägga cykelvägen på östra sidan av trädridån. 
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Trädridån är vi mycket rädda om och den får absolut inte avverkas, men lite uppröjning längs 

marken skulle inte skada och eventuellt toppa de högsta träden. 

Kommentar: En gång- och cykelväg föreslås i det grönstråk som ligger mellan befintliga bostäder 

utmed Styrsögatan och det nya bostadsområdet. I gestaltningsförslaget för allmän platsmark 

(gatu- och parkmark) som finns i granskningshandlingarna ligger GC-vägen växelvis i den östra 

och den västra delen av grönstråket. Detta är dels för att göra så lite intrång som möjligt i den 

uppväxta grönskan, dels för att skapa varierande upplevelser utmed stråket. Dagvattenavrinning 

kommer att styras österut för att inte belasta befintliga fastigheter utmed Styrsögatan.  

 

Fastigheten Stenholmen 6, Svartögatan 33, 2 mars 2017 
Fastighetsägaren har under samrådet framfört följande: undertecknad kommer enligt egen  

bedömning att anses som sakägare i eventuellt kommande processer gällande aktuell detaljplan. 

Jag motsätter mig generellt exploatering av planområdet i närtid och anser att Helsingborgs stad 

istället ska förstärka och bygga ut skol-, vård- och omsorgssystemen i Rydebäck innan planer på 

ytterligare bostäder förverkligas. Dessutom bör bebyggelsen anpassas till Rydebäcks unika  

karaktär, vilket inte har skett. Blandad bebyggelse i stationsnära läge kan jag ha förståelse för.  

Men Rydebäck är ett bysamhälle med företrädesvis enfamiljsbebyggelse och området kring 

Månsgård bör ha samma utformning som resten av samhället. 

Vidare anser jag att den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas samrådsunderlag i en 

planprocess uppvisar avgörande brister och därför inte kan utgöra underlag för beslut.  

Det saknas särskilt en ordentlig genomgång av hur samverkande faktorer av olika trafikslag som 

järnväg och vägtrafik kommer att påverka närområdet. 

Utöver detta tas jordbruksmark i anspråk på ett sätt som står i direkt strid med både plan- och 

bygglagens men kanske framförallt miljöbalkens intentioner. Någon beskrivning av vad som kan 

tänkas vara det väsentliga samhällsintresset med exploateringen saknas i planbeskrivningen.  

En allmänt hållen dragning angående behov av förskola kan inte anses vara tillräckligt för att  

frågan ska vara ordentligt genomlyst. 

Jag ifrågasätter det lämpliga i att leda trafik ut från planområdet via Dalarögatan. Den bedöm-

ning som gjorts i planförslaget avseende antal fordonsrörelser per dygn samt vilken väg dessa 

kommer att ta till exempelvis Rydebäcks centrum kan ifrågasättas. 

Idag exploateras jordbruksmark utan de avvägningar och beslutsunderlag som miljöbalken och 

plan- och bygglagstiftningen kräver. Det tyder på att länsstyrelsernas tillsyn är bristfällig  

alternativt att kommunernas kunskap om jordbruksmark och de ekosystemtjänster de erbjuder 

inte är tillräckligt stor. Alldeles oavsett bör denna trend ändras. 

Jag ifrågasätter därför om en tillräcklig lokaliseringsutredning genomförts för att säkerställa att 

samhällsintresset av exploatering inte bättre tillgodoses på annan mark än den nu aktuella. 

Särskilt sett till 3 kap. 4§ 1 st. anger att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.  

Det kan därför även ifrågasättas om det kommunala planmonopolet kan ställas över ett  

nationellt intresse. 

Kommunen har i planbeskrivningen angett att det är av väsentlig betydelse att förskola byggs 

inom planområdet. Det är möjligen så. Men det finns andra planområden i Rydebäck där samma 

argumentation har använts, dock utan att den utlovade förskolan faktiskt har byggts.  

Argumentet tappar därför i min mening i tyngd även om det möjligen inte kan lämnas helt utan 

avseende.  

Exploateringen av Rydebäcks ”tomma” markområden har gått för fort de senaste fem åren.  

Skola, vård och omsorg har inte hunnit med och det vore därför önskvärt om kommunen istället  
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satsade på dessa delar av verksamheter snarare än att tillgodose privata intressen av att tjäna 

pengar på avstyckade tomter. 

Trafiksituationen i området är i dagsläget under all kritik. Det saknas bland annat övergångs-

ställe för att ta sig till och från Djurögatan som i det närmaste är isolerad. Vuxna, men framför-

allt barn, kommer alltså behöva ta sig över den tänkta tillfartsvägen till planområdet utan något 

som helst skydd. 

Området kring Svartögatan kommer att vara närmaste vägen till Rydebäcks centrum, inklusive 

skola och förskola, för de bostäder som planeras i planområdets södra del och det kan därför 

med fog antas att dessa kommer att välja vägen om Dalarögatan via Svartögatan ner till  

centrum, oavsett vad kommunens trafikutredare anser. Trafiken kommer därför att passera ett  

område med en större mängd barn. 

Dalarögatan är vidare lång och rak, vilket innebär att trafiken erfarenhetsmässigt kommer att 

accelerera efter de trafikhinder som enligt planförslaget ska placeras i planområdets utkant. 

Under accelerationsfasen kommer trafiken också att passera Djurögatans redan idag skymda 

utfart. En utfart som för övrigt kommer att vara ytterligare skymd i framtiden sett till hur  

parkeringssituationen ser ut för de redan exploaterade delarna. 

Vidare är Dalarögatan inte utformad för möte mellan två bilar om delar av gaturummet tas i 

anspråk för parkering. Om kommunen besöker området rekommenderas en kontroll av  

situationen på Visingsögatan för att på så vis erhålla en överblick över hur det kommer att se ut 

på Dalarögatan i framtiden. I sammanhanget kan påtalas att försök att få kommun och polis att 

vidta åtgärder för att komma tillrätta med trafiksituationen inte har lyckats. Eftersom det bara 

rör sig om ett tiotal bilar som är felparkerade dagligen vidtas inga åtgärder. 

Jag anser sett till ovanstående att risken för att olyckor med barn och bilar ska inträffa blir  

oacceptabelt stor om planförslaget kvarstår i nuvarande utformning och att förslaget därför ska 

justeras. Jag föreslår att planförslaget justeras så att utfart och infart till området inte får ske via 

Dalarögatan. 

Räddningstjänsten kan eventuellt ha synpunkter på antalet tillfartsvägar till planområdet om 

trafik inte tillåts via Dalarögatan. Det åtgärdas dock enkelt genom att sätta en bom eller annat 

hinder som kan låsas upp av Räddningstjänsten om behov av att använda denna väg skulle  

uppstå. På så vis kan daglig genomfart förhindras.  

Ett ytterligare alternativ kan även vara att leda trafiken via Lyrögatan/Långövägen istället för 

att tillgodose eventuella krav på alternativa vägar för Räddningstjänsten till planområdet.  

Detta alternativ är även lämpligt sett till det faktum att Långarövägen måste anses vara bättre 

lämpad för trafik från planområdet än Dalarögatan. 

Kommentar: Lantmäterimyndigheten upprättar fastighetsförteckning och avgör vem som ingår i 

den så kallade sakägarkretsen i förbindelse med detaljplanearbete.  

I översiktsplanen för Helsingborgs stad från 2010 redovisas Rydebäck inklusive aktuellt planom-

råde som område för komplement i befintlig bebyggelse som kan utvecklas till blandad stad.  

I översiktsplanen görs ställningstagandet att bostadsexploatering prioriteras framför bevarandet 

av odlings- och betesmark (även högklassig), i stationsnära lägen. Månsgårdsområdet bedöms 

ligga i ett stationsnära läge, med gångavstånd till god kollektivtrafikförsörjning. En miljö-

konsekvensbeskrivning har upprättats för att problematisera exploateringsgraden samt  

konsekvenserna för landskapsbilden. Avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen har gjorts i 

samråd med Länsstyrelsen.  

Granskningsförslaget möjliggör för mellan cirka 190 och 240 bostäder, beroende på hur byggrät-

terna utnyttjas. Planförslaget innehåller även möjlighet till en ny skola eller förskola, en idrotthall 

eller annan fritids- alternativt kulturverksamhet samt möjlighet för vårdboende.  
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Förslaget syftar till att möjliggöra för en variation av bostäder i en struktur som knyter an till 

befintliga bostadsområden, i en skala som sedan tidigare är etablerad i Rydebäck. Förslaget syftar 

vidare till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö ur flera aspekter, med plats för utomhus-

aktiviteter, lek och annan rekreation i bostadsnära lägen.   

 

Gatustrukturen i området är tänkt att trafikförsörja tillkommande bebyggelse på mest effektiva 

sätt men med minst möjliga (negativa) påverkan på omgivningen. Det är förstås många olika av-

väganden som ligger till grund för förslaget, men en avgörande faktor har varit att skapa en säker 

miljö för barn och unga i området. Därför finns inga kopplingar för biltrafik in till området som 

korsar de centrala, rekreativa grönstråken. Den enda koppling för biltrafik förutom in- och utfart 

via Landskronavägen sker via Dalarögatan. Planförslaget har reviderats med möjlighet till en 

vändzon med trafiksäkerhetshöjande åtgärd i parkstråket mellan det nya planområdet och  

Dalarögatan. I vändzonen skulle sopbilen, och eventuellt även annan trafik, kunna vända för att 

köra tillbaka norrut. Vändzonen kan ge förutsättningar för viss trafikreglering och därmed mindre 

belastning på Dalarögatan.  Det är naturligtvis problematiskt att gatan idag upplevs som otrygg 

och till viss del handlar det förmodligen om att området kring Dalarögatan i längre tid har varit 

under utbyggnad. Kvarstår de upplevda problemen i gatan så behövs en utredning göras kring 

rådande trafiksituation och möjliga åtgärder.  

 

Utholmen 1 samfällighetsförening, 3 mars 2017 
Föreningen har under samrådet framfört följande synpunkter: Föreningen förvaltar gaturum-

met på Djurögatan och består av fastighetsägarna på delar av Svartögatan och Djurögatan. De 

flesta medlemmarna flyttade in samtidigt under 2012 och valde då området bland annat på 

grund av att det låg avskilt och utan större påverkan från genomfartstrafik. Föreningens med-

lemmar har därför ingen önskan om att få en sådan stor trafikökning i närområdet som den 

föreslagna detaljplanen kommer att orsaka. 

Föreningen har även tagit del av de diskussioner som Helsingborgs stad tidigare fört med olika 

intressegrupper med anledning av föreliggande detaljplanearbete samt det planarbete som 

förevarit inom ramen för det ärende med diarienummer 5/2014 (Rydebäcks centrum).  

Föreningen kan därför konstatera att kommunen valt att frångå vissa utfästelser som gjordes i 

samband med dessa diskussioner. Föreningen är medveten om att dessa utfästelser inte varit  

juridiskt bindande, men beklagar ändå att kommunen valt att ändra inställning i frågan.  

De utfästelser som gjordes var bland annat: 

- Inte tillåta infart till planområdet via Dalarögatan och Visingsögatan. 

- Låta det grönstråk med en GC-väg som går från konstgräsplanen ner till havet fortsätta upp till 

järnvägen. 

Föreningen vill även inför framtiden hemställa om att man blir inbjuden till dylika träffar  

eftersom någon inbjudan inte gick ut inför detta planarbete samtidigt som det kan noteras att 

andra samfälligheter bjöds in. 

Föreningens inställning är att trafik från och till planområdet inte bör tillåtas via Dalarögatan. 

Föreningen kan konstatera att den extrema exploatering av närområdet (Svartögatans västra 

del, Dalarögatan/Fårögatan samt Rydebäcks stationsgata) som skett de senaste fem åren har 

lett till en oerhört ansträngd trafiksituation i området.  

Exploateringen är främst i form av bostäder där det vidare kan konstateras att kommunen inte 

har planerat för det behov av parkeringsplatser som nyinflyttningen har fört med sig.  

Som ett resultat står bilar, i strid mot parkeringsföreskrifter och ordningsföreskrifter,  
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parkerade i korsningar, på trottoarer och på parkeringar som inte tillhör aktuella bostäder.  

Det problemet finns visserligen inte i föreningens närområde, men i och med den planerade 

exploateringen kommer dessa fenomen erfarenhetsmässigt att uppträda även där. 

Att ytterligare trafik nu ska ledas genom området ser föreningens därför som problematiskt. 

Vidare anser föreningen inte att planbeskrivningen har tagit upp frågan överhuvudtaget.  

Av planbeskrivningen antas nämligen, som föreningen förstår det, all trafik från planområdet gå 

via Landskronavägen. Det är helt enkelt inte med verkligheten överensstämmande. 

Alternativt omfattas Dalarögatan av den trafik som i planförslaget anges gå via Ytterövägen, 

vilket då skulle vara 480 resor. Det skulle i så fall innebära en ökning av trafiken på Dalarögatan 

med ca 400-500 % om antalet resor per bostad räknas till fem per dag för de idag befintliga 

bostäderna. Vidare är då inte den trafik som blir en följd av exploateringen av de två tomterna 

på Dalarögatan/Fårögatan inräknad. 

Föreningen består av medlemmar som är nyinflyttade i området. Gruppen är relativt homogen 

och består av barnfamiljer, vilket gör att mängden barn i förskoleåldern eller under är stor.  

I området finns även lekplats och andra områden som dessa barn rör sig kring.  

Framförallt Djurögatan är isolerad rent gång- och cykelmässigt och det finns inget övergångs-

ställe, bro eller tunnel som barn och vuxna kan använda för att ta sig till skola, förskola eller 

kompisar. Samtliga gång- och cykeltransporter kommer alltså att gå över Dalarögatan där  

trafiken planeras att öka anmärkningsvärt. 

Området kommer att vara närmaste vägen till Rydebäcks centrum, inklusive skola och förskola, 

för de bostäder som planeras i planområdets södra del och det kan därför med fog antas att 

dessa kommer att välja vägen om Dalarögatan via Svartögatan ner till centrum, oavsett vad 

kommunens trafikutredare anser. Trafiken kommer därför att passera ett område med en större 

mängd barn. 

Dalarögatan är vidare lång och rak, vilket innebär att trafiken erfarenhetsmässigt kommer att 

accelerera efter de trafikhinder som enligt planförslaget ska placeras i områdets utkant.  

Under accelerationsfasen kommer trafiken att passera Djurögatans redan idag skymda utfart. 

En utfart som för övrigt kommer att vara ytterligare skymd i framtiden sett till hur parkerings-

situationen ser ut för de redan exploaterade delarna (se beskrivning ovan). 

Vidare är Dalarögatan inte utformad för möte mellan två bilar om delar av gaturummet tas i 

anspråk för parkering. Om kommunen besöker området rekommenderas en kontroll av  

situationen på Visingsögatan för att på så vis erhålla en överblick över hur det kommer att se ut 

på Dalarögatan i framtiden. I sammanhanget kan påtalas att försök att få kommun och polis att 

vidta åtgärder för att komma tillrätta med trafiksituationen inte har lyckats. Eftersom det bara 

rör sig om ett tiotal bilar som är felparkerade dagligen, vidtas inga åtgärder. 

Föreningen anser sett till ovanstående att risken för att olyckor med barn och bilar ska inträffa 

blir oacceptabelt stor om planförslaget kvarstår i nuvarande utformning och att förslaget därför 

ska justeras. 

Föreningen föreslår sett till ovanstående resonemang att planförslaget justeras så att utfart och 

infart till planområdet inte får ske via Dalarögatan. Föreningen räknar med att det kan ske utan 

större men för exploatören då beräkningarna eventuellt ändå är baserade på att all trafik ska 

ledas via Landskronavägen. 

Möjligen kan Räddningstjänsten ha synpunkter på antalet tillfartsvägar till planområdet om 

trafik inte tillåts via Dalarögatan. Det åtgärdas dock enkelt genom att sätta en bom eller annat 

hinder som kan låsas upp av Räddningstjänsten om behov av att använda denna väg skulle  

uppstå. På så vis kan daglig genomfart förhindras. 

Ett ytterligare alternativ kan även vara att leda trafiken via Lyrögatan/Långövägen istället för 
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att tillgodose eventuella krav på alternativa vägar för Räddningstjänsten till planområdet.  

Detta alternativ är även lämpligt sett till det faktum att Långövägen måste anses vara bättre 

lämpad för trafik från planområdet än Dalarögatan. 

Kommentar: Planeringen för området inleddes av ett dialogarbete för ett större område i centrala 

Rydebäck som omfattar denna detaljplan samt detaljplanen för Rya 14:21(Rydebäcks centrum). 

Syftet var att kunna planera kommande utveckling ur ett helhetsperspektiv och göra avvägningar  

i ett större perspektiv än inom den specifika detaljplanen.  Dialogträffar genomfördes med verk-

samma i området kring Rydebäcks centrum samt föreningar och skolelever i Rydebäck. De sam-

fällighetsföreningar som bjöds in till dialogträffarna har direkt koppling till underhåll av torget 

samt parkeringsfrågorna vid Rydebäcks centrum, och var därför en självklar samtalspart i det 

inledande arbetet. Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att utveckla och för-

bättra dialogen med stadens invånare kring stadsbyggnadsprocesserna och Helsingborgs  

utveckling. Därför är det roligt och uppskattat att er förening gärna vill bjudas in till framtida  

diskussioner och samtal som rör ert närområde – önskemålet noteras.  

Resultatet av dialogarbetet har fungerat som del av underlaget till aktuellt planförslag.  

Flera andra aspekter, perspektiv och avvägningar har därefter påverkat förslagets utformning, 

däribland en trafikkoppling till området via Dalarögatan. Ett grönstråk mellan det nya plan-

området och befintligt bostadsområde finns nu åter i förslaget efter samrådsskedet.  

Gatustrukturen i planförslaget är tänkt att trafikförsörja tillkommande bebyggelse på mest  

effektiva sätt men med minst möjliga (negativa) påverkan på omkringliggande områden.  

Många olika avväganden ligger till grund för förslaget, och en avgörande faktor har varit att 

skapa en säker miljö för barn och unga i området. Därför har intentionen varit att minimera  

antalet kopplingar för biltrafik in till området som korsar de centrala, gröna rekreativa park-

stråken. Emellertid har bedömningen gjorts att en koppling mellan det nya området och det  

befintliga Rydebäck behövs för biltrafik och den mest lämpliga platsen anses vara via Dalarögatan. 

Planförslaget har reviderats med möjlighet till en vändzon eller annan trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd i parkstråket mellan det nya planområdet och Dalarögatan. I vändzonen skulle sopbilen, 

och eventuellt även annan trafik, kunna vända för att köra tillbaka norrut. Vändzonen kan ge  

förutsättningar för viss trafikreglering och därmed mindre belastning på Dalarögatan. 

Det är naturligtvis problematiskt att gatan idag upplevs som otrygg och till viss del handlar det 

förmodligen om att området kring Dalarögatan i längre tid har varit under utbyggnad. Kvarstår 

de upplevda problemen i gatan så behövs en utredning göras angående rådande trafiksituation 

kring Dalarögatan, Djurögatan, Svartögatan, Visingsögatan och Ingarögatan.  

Trafikflödena om cirka 480 resor per dag (Ytterövägen/Dalarögatan) har beräknats utifrån ett 

maximalt utnyttjande av planförslaget. Siffrorna visar att planförslaget innebär en kraftig ökning 

av trafiken i Dalarögatan. Det är dock angeläget att lyfta fram att den höga procentuella ökningen 

beror på att den norra delen av gatan hittills endast har fungerat som tillfartgata för de 8 fastig-

heter som ligger utmed Djurögatan samt uppskattningsvis cirka 15 fastigheter utmed Hemsögatan 

och Svartögatan.  Dimensioneringen av gatan är gjord utifrån avsevärt högre användande och ur 

ett hållbarhetsperspektiv bör gemensamma resurser som exempelvis befintlig gatustruktur  

utnyttjas så effektivt som möjligt. Därtill ska nämnas att den trafikplanering som ligger till grund 

för befintligt bostadsområde (kring nämnda gator) utgår ifrån stadens gällande parkeringsnorm 

och all parkering ska ske inom de enskilda fastigheterna.  

 

Intresserad medborgare, 24 februari 2017 
Avsändaren uttrycker oro över att ett förhållandevis stort bostadsområde endast har två till-

tänkta in-/utfarter. Den ena via Landskronavägen, strax norr om Månsgård och den andra via 
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Dalarögatan i söder. 

Då Landskronavägen idag är oerhört trafikerad och Dalarögatan inte är någon naturlig infart till 

området, föreslår avsändaren att man borde överväga en tredje infart till området via Öckerö-

gatan i väst. Det som kan ställa till det är att denna infart skulle behöva korsa den nya, tilltänkta 

gång- och cykelstigen som löper i nord-sydlig riktning parallellt med Styrsö- och Degerögatan.  

Något som eventuellt skulle kunna lösas med till exempel farthinder eller att endast en bil har 

möjlighet att korsa gång- och cykelvägen åt gången. 

Avsändaren beskriver följande scenario: 

Person X kommer hem från jobbet och stannar vid affären i Rydebäcks centrum för att handla. 

Den mest naturliga vägen för X är då att köra via smågatorna Rydebäcks stationsgata, Visingsö-

gatan, Holmögatan, Dalarögatan för att komma in i området söderifrån. Något som garanterat 

inte kommer att uppskattas av de nuvarande boende på dessa gator. 

Alternativt köra tillbaka ut på Landskronavägen och in i området via den tilltänkta ”tätorts-

porten”. En tredje in-/utfart i väst skulle kunna avlasta dessa smågator avsevärt om man kunde 

välja att ta vägen in till Månsgårdsområdet via Ytterövägen, Storövägen, Öckerögatan istället.  

En väg som definitivt inte skulle bli längre till de centrala, västra och norra delarna av området 

om man kommer från centrum. 

Det finns dessutom säkert en hel del i andra delar av Rydebäck som kommer att lämna sina barn 

på den blivande förskolan som då hellre hade använt en tredje, västlig infart till Månsgårds-

området. Antagligen främst de som bor i västra och norra delarna av Rydebäck. 

Den andra synpunkten gäller den tilltänkta ”tätortsentrén/porten”: 

Idag när Landskronavägen redan är tungt belastad och med de ökande antal olyckor på motor-

vägen utanför Rydebäck (som leder till att ytterligare trafik dirigeras in till Landskronavägen)  

så uppstår ett stort problem med långa köer för att ta sig ut på Landskronavägen i morgon-

rusningen. Detta problem är redan synligt för de som vi ta sig ut på Landskronavägen via  

Långövägen i norr. Där borde för övrigt finnas en trafikljus-korsning. 

Avsändaren föreslår en rondell, likt den vid Plantagen-området, vid ”tätortsentrén” för att  

trafiken på smidigaste sätt ska kunna ta sig in- och ut ur området.  

Kommentar: I översiktsplanen för Helsingborgs stad från 2010 redovisas Rydebäck inklusive  

aktuellt planområde som område för komplement i befintlig bebyggelse som kan utvecklas till 

blandad stad. Översiktsplanen anger planerna för stadens utveckling på lång sikt. 

Stadbyggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att pröva planens genomförande, och för 

det här stationsnära området är bedömningen att bostäder har högre prioritet än både odlings- 

och betesmarker. Anledningen till att bostadsbyggande har så hög prioritet i stationsnära lägen är 

att planeringen ska främja en hållbar utveckling genom att underlätta för människor att pendla 

med kollektivtrafiken och att på olika vis få människor att välja bort välja bort vardagstransporter 

med bil. Därför prioriterar också planförslaget goda och säkra stråk för gång- och cykeltrafik för 

att människor enkelt ska kunna cykla eller gå till affären, förskolan, skolan, träningen, biblioteket, 

vårdcentralen, tågstationen etcetera. Gatustrukturen (för biltransporter)i planförslaget är tänkt 

att trafikförsörja tillkommande bebyggelse med minst möjliga (negativa) påverkan på  

befintliga, omkringliggande områden. Många olika avväganden ligger till grund för förslaget, men 

en avgörande faktor har varit att skapa en säker miljö för barn och unga i området.  

Därför finns inga kopplingar för biltrafik in till området som korsar de centrala, gröna rekreativa 

parkstråken. Den enda koppling för biltrafik förutom in- och utfart via Landskronavägen föreslås 

via Dalarögatan, som har en väl tilltagen dimensionering och är planerad utifrån avsevärt högre 

användande än vad som sker idag. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv ska gemensam, redan  

etablerad  gatu-struktur utnyttjas och användas så effektivt som möjligt. 
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Avseende utformning av en rondell eller ”tätortsentré” vid in- och utfart till Landskronavägen,  

så noteras ytrandet och vidarebefordras till stadsbyggnadsförvaltningens trafik- respektive  

projektenhet.  

 

Boende i närområdet, 20 februari 2017 
En boende framför i skrivelse att den planerade cykel- och gångvägen måste beakta befintliga 

hus på Styrsögatan. Avstånd och insynsskydd måste respekteras. Men även ljud ifrån många 

passerande människor kommer att försämra för de som redan bor här. Det bör även funderas 

över ljus – om man bygger en GC-väg kommer det säkerligen att medföra att man sätter upp 

många lyktstolpar vilket kan medföra att många får in ljus i bostäderna, på tider när man önskar 

ha det mörkt.  

Kommentar: En gång- och cykelväg föreslås i det grönstråk som ligger mellan befintliga bostäder 

utmed Styrsögatan och det nya bostadsområdet. I gestaltningsförslaget för allmän platsmark 

(gatu- och parkmark) som finns i granskningshandlingarna ligger GC-vägen växelvis i den östra 

och den västra delen av grönstråket. Detta är dels för att göra så lite intrång som möjligt i den 

uppväxta grönskan, dels för att skapa varierande upplevelser utmed stråket. Ljussättning av GC-

stråket bör ske med hänsyn tagen både till trygghet och säkerhet för de som färdas i stråket, men 

naturligtvis också med hänsyn till omkringliggande bostäder. Yttrandet noteras och vidare-

befordras till stadsbyggnadsförvaltningens projektenhet. 

 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

 Effektivt markutnyttjande i ett stationsnära läge. Synpunkter har framkommit om att 

området inte borde bebyggas överhuvudtaget, utan att det istället borde planeras för fler  

fotbollsplaner. Andra synpunkter har handlat om att planförslaget borde innehålla fler 

bostäder för att optimera markanvändningen när värdefull jordbruksmark tas i anspråk. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör i aktuellt planförslag en balanserad avvägning mellan 

effektivt markutnyttjande och att skapa förutsättningar för kompletterande bostäder i 

befintlig bebyggd miljö i syfte att skapa goda boendemiljöer för redan etablerade och  

nytillkommande Rydebäcksbor. 

 Bullervärden för området och gällande riktvärden.  

Bullerutredningen för området har reviderats och planhandlingarna har kompletterats 

med krav på bullerskydd ut mot Landskronavägen samt i området som ligger i  

anslutning till Västkustbanan.   

 Trafikkoppling till området via Dalarögatan. Flera boende i angränsande fastigheter 

söder om planområdet har utryckt oro och missnöje över ökade trafikmängder i  

Dalarögatan som följd av planförslaget.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en koppling för biltrafik till aktuellt område 

via Dalarögatan, som ett komplement till in- och utfart via Landskronavägen, behövs för 

att tillgängliggöra området på ett tillfredställande vis. Dalarögatan är  

dimensionerad för den ökade trafikmängd som förslaget beräknas medföra och bedöms 

som den mest lämpliga kopplingen.  
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Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet:  

 Plankartan har ändrats gällande disposition och typ av bostäder, framförallt i den södra 

delen av planområdet. Gemensamhetsanläggningar för passager och miljöhus har tagits 

bort. Plankartan har kompletterats med områden för tekniska anläggningar. 

 Planbestämmelserna har justerats avseende vårdboende (bestämmelsen D1 saknades på 

samrådshandlingen) och höjd på byggrätten för en tänkt idrottshall. En bestämmelse om 

lägsta antal våningar har lagts till flerbostadshusen i planområdets södra del. Bestämmelse 

om skydd har lagts till allén i områdets norra del.  

 Planbeskrivningen har kompletterats med text och illustrationer som beskriver det juste-

rade planförslaget, avsnitt 2.2 och 2.3. 

Planbeskrivningen har kompletterats i stycket om dagvattenhantering, avsnitt 2.4.  

Planbeskrivningen har justerats avseende avfallshantering, avsnitt 2.4. 

Planbeskrivningen har justerats avseende gemensamhetsanläggningar, avsnitt 2.5. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ny formulering avseende buller i avsnittet 3.4 

Miljö, hälsa och säkerhet. 

Planbeskrivningen har justerats avseende planens genomförande, avsnitt 3.7. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om de gällande planer som  

påverkas av aktuellt planförslag, avsnitt 4.5. 

 Illustrationsplanen har uppdaterats i enlighet med plankartan.  

 

Kvarstående synpunkter 
Kvarstående invändningar från samrådet finns angående exploatering av området, för lågt  

markutnyttjande / graden av exploatering, trafikkoppling via Dalarögatan samt placeringen av 

GC-vägen i planområdets västra del.  

Sakägare enligt fastighetsförteckningen med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
 ägaren till fastigheten Norrholmen 6 

 ägaren till fastigheten Utholmen 9 

 ägaren till fastigheten Lörudden 4 

 

Övriga med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
 Utholmen 1 samfällighetsförening 

 ägaren till fastigheten Stenholmen 6 

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Björn Bensdorp Redestam  Katarina Carlsson 

planchef   planarkitekt 


