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Planuppdrag
Dnr: 5/2014  

Upprättad den 7 juli 2015 

Detaljplan för del av fastigheten 

Rya 14:21m fl, Rydebäck 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen upprättas i flera syften och kommer att innebära avvägningar mellan olika funkt-
ioner och behov för att kunna planlägga för lämpligaste markanvändning. Behov och lösningar 
av parkeringsplatser behöver särskilt beaktas. 

Dels ska detaljplanen pröva möjligheten för nya byggrätter för idrotts-, skol- och centrum-
ändamål i planområdets norra del och dels pröva möjlighet för parkering i planområdets syd-
östra del samt bostadsändamål på del av ytan. Detaljplanen ska pröva omfattning, placering 
och utformning av bostadsbebyggelsen samt avväga mot andra funktioner såsom till exempel 
parkeringsbehov. 

Vidare ska detaljplanen pröva möjligheten för att planlägga torgytor (delar av fastigheten Ar-
holma1) på nuvarande kvartersmark som område för allmän plats. 

Avgränsning 
Planområdet ligger i Rydebäck, cirka en halv mil söder om Helsingborgs tätort. Rydebäck lig-
ger nära gränsen till Landskrona kommun. 

 

 Kartan visar Rydebäck (rosa prick) i förhållande till Helsingborgs tätort. 
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Kartan visar var planområdet ligger i Rydebäck (planområdet i rosa raster). 

Det aktuella området ligger centralt i Rydebäck cirka 500 meter från pågatågsstationen. Plan-
området nås från Rydebäcks stationsgata från öster eller från Ytterövägen söderifrån via Frösö-
gatan. I norr angränsar ett viktigt naturområde med stråk och stigar och i öster ligger en fot-
bollsplan och bostadsbebyggelse. I väster löper en gång- och cykelväg och skiljer planområdet 
från Rydebäcks skola.  Öster om planområdet ligger bostadsbebyggelse i rad- och flerbostads-
hus. Söder om planområdet ligger Ytterövägen. 

Delar av fastigheterna Rya 14:21, Rya 1:30 och Arholma 1 ingår i planområdet som omfattar 
ca 30 000 m2 markyta. Båda fastigheterna ägs av Helsingborgs stad. 

Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med utökat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under fjärde kvartalet år 2015, och färdigställas under 
fjärde kvartalet år 2016. 

Planförslag 
Förslaget innebär en större idrottshall och kompletterande byggrätter till Rydebäcks skola i den 
norra delen av planområdet. Det är önskvärt med ytor som kan samutnyttjas mellan skolan, 
fritidsverksamheterna samt med boende i Rydebäck. Naturstråket norr om planområdet är 
viktigt för Rydebäcks övergripande grönstruktur och beaktas i planarbetet. 
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Bostadsbebyggelse föreslås på nuvarande parkeringsplats öster om Rydebäcks centrum. Bebyg-
gelsens omfattning bedöms efter avvägningar av parkeringsbehov för bostäder, service och 
handel.  

Vidare föreslås att Rydebäcks torg och ytor som bedöms vara lämpliga för allmänt utnyttjande 
planläggs som allmän plats. 

Planförslaget möjliggör för utökat utbud av skol- och fritidsaktiviteter i anslutning till Ryde-
bäcks centrum. Utbyggnaden servar den ökade befolkningen och höjer boendekvaliteten i Ry-
debäck.  

 

 

Kartan visar planområdet och föreslagna huvudändamål: rött för idrott, blått för allmän plats/torg 
och gult visar område för planläggning av bostadsändamål och parkering. 
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Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genom-
föras. 

Förslaget är förenligt med stadens översiktsplan (ÖP 2010) och ingen risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet föreligger.  

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget inte innebär någon försämring av 
luftkvaliteten.  

Riksintresset för kustzonen bedöms inte påverkas negativt av detaljplaneförslaget då det inte 
hindrar allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och förtätar bebyggelse i ett redan ian-
språktaget centrum. 

Platsen 
Planområdet ligger i Rydebäck. I planområdets norra del nyttjas marken i dag för idrottsända-
mål. Planområdets södra del består idag av ett torg omgivet av en kyrka och flerbostadshus 
med servicefunktioner i bottenplanen. Den östra delen används som parkeringsplats. I söder 
avgränsar Ytterövägen och i norr grönområden och naturstråk. I öster angränsar bostadsbebyg-
gelse och i väster ligger Rydebäcks skola. Området har en tydlig centrumkaraktär och har 
funktion som mötesplats för boende i olika åldrar. 
 
Planen 
Förslaget innebär utökad idrottshall, ny bostadsbebyggelse samt att torgytor planlagda på kvar-
tersmark ändras till att planläggas på allmän plats. 
 
Påverkan 
Detaljplanen föreslår en utbyggd eller nybyggd idrottshall. Förändringen innebär att större del 
av området blir bebyggt och att rekreativa utomhusytor, såsom bollplaner, går förlorade. 
 
Detaljplanen innebär att uppförande av bostäder eventuellt möjliggörs på parkeringsplatsen i 
öster. Påverkan innebär ny bebyggelse och att parkeringsplatser tas bort. Möjligheten, omfatt-
ningen samt utformningen av den nya bostadsbebyggelsen kommer att beaktas och avvägas 
mot behov av parkeringar, trafikbuller och den befintliga bebyggelsen.  
 
Avseende torgytan innebär planändringen endast administrativ ändring avseende vem som 
ansvarar för driften av ytorna. Ändringen innebär att torgytorna ändras från kvartersmark till 
allmän plats mark/torg och att staden därmed blir huvudman. 
 
Sammantaget möjliggör detaljplanen att mer ytor, främst i den norra delen, hårdgörs vilket 
innebär sämre möjligheter för dagvatten att infiltrera. 
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Utredningar 
Fördjupningar eller utredningar avseende följande frågeställningar bedöms som nödvändiga 
under kommande planprocess: 

 Dagvattenhantering och geoteknik 
 Ytor för utevistelse och bollplaner   
 Parkeringsbehov 
 Trafikbuller invid nya bostäder 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
För att möjliggöra en helhetslösning och kunna göra korrekta avvägningar mellan olika funkt-
ioner såsom parkeringsbehov, service, bollplaner, idrottsytor och bostäder är stadsbyggnadsför-
valtningens bedömning att ansökningarna om planändring vid Rydebäcks centrum ska ingå i en 
gemensam detaljplan. Planändringen har sin grund i tre ansökningar som inkommit vid olika 
tidpunkter, vilka redovisas nedan. 

Ytterligare två detaljplaner i närområdet är under arbete, detaljplan för fastigheten Rya 1:30 
m.fl. samt detaljplan för fastigheten Katslösa 18:1. 

 

Kartan visar ansökningar och frågeställningar som ligger till grund för planområdets omfattning (i 
rosa) samt två pågående detaljplaner (markerade i blått) i det aktuella planområdets närhet som 
avvägs och samråds med planprocessen till föreliggande detaljplan.  
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Följande ansökningar ligger till grund för detaljplanens omfattning: 

 Ansökan 1 (Planändring för delar av fastigheten Arholma 1) inkom från mark – och 
exploateringsenheten den 3 september 2009 i syfte att planlägga Rydebäcks torg samt 
Fårögatan som allmän plats (idag kvartersmark).  

 Ansökan 2 (Komplettering till planändring för delar av fastigheten Arholma 1) inkom 
från mark – och exploateringsenheten den 28 oktober 2011 i syfte att planlägga för 
bostäder på nuvarande parkeringsplats i planområdets sydöstra del. 

 Ansökan 3 (Planändring för delar av fastigheten Rya 14:21 m.fl.) inkom från Fastig-
hetsförvaltningen (dåvarande Kärnfastigheter) den 27 december 2013 i syfte att bygga 
ny alternativt utöka befintlig idrottshall.  

 Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag för ansökningen avseende 
bostäder på delar av fastigheten Arholma 1 den 15 december 2011, (dnr 2335/2008). 
Ärendet avslutas härmed och ingår i föreliggande planuppdrag för fastigheten Rya 
14:21 m.fl.). 

Nedanstående detaljplaner är under arbetet i planområdets närområde och kommer att samrå-
das och synkroniseras med planprocessen till föreliggande detaljplan. 

 Detaljplan för fastigheten Rya 1:30 m.fl.  

Samråd under sommaren 2015 

Syftet är att pröva möjligheten att uppföra en skola inom Rydebäcks stationsområde 
samt att pröva omfattning och utformning av bostadsbebyggelse vid Färingsögatan, i 
anslutning till stationsrondellen. Möjligheten att uppföra ett parkeringshus innehål-
lande även centrumändamål prövas också i planen.  

 Detaljplan för fastigheten Katslösa 18:1 

Detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse runt Månsgård i Rydebäck 

Planområdet 
Planområdet omfattar Rydebäcks centrum och ligger nära stationen. Inom planområdet finns 
flera servicefunktioner. I den norra delen ligger en idrottsanläggning med en idrottshall. Id-
rottshallen är uppförd i gult fasadtegel med flackt tak.  

I den sydvästra delen ligger ett torg kopplat till en kyrka, livsmedelshandel, vårdcentral, pizze-
ria, kiosk samt annan service och mötesplatser såsom träffpunkt Rydebäck. 

I den sydöstra delen finns en större parkeringsplats. 
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Kartan visar planområdet markerat i röd ram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna visar; 1. Rydebäcks idrottshall 2. Delar av Rydebäcks centrum 3. Parkeringsplatsen i den 
östra delen av planområdet. 
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Riksintressen  
Planområdet ligger inom Riksintresset för Kustzonen vilket regleras i Miljöbalken 4 kap 4 §. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område utpekat som 
komplement i befintlig stadsbebyggelse och utveckling till blandad stad. Offentlig och kom-
mersiell service bör finnas i anknytning till bostaden för att skapa förutsättningar för en bra 
vardag, minska resandet och spara jordbruksmark och natur.  

Förslaget ligger i linje med intentionerna i ÖP 2010. 

Detaljplaner 

 

Kartan visar planområdet och gällande detaljplaner.  

För planområdet gäller delar av flera detaljplaner. För den norra delen gäller en del av detalj-
plan för fastigheten Rya 14:21, Idrottsanläggning, Rydebäck; Helsingborgs stad (Dp 16152), 
vilken i huvudsak reglerar idrottsanläggning och parkeringsändamål. I idrottsområdets syd-
västra del regleras för idrottshallen, i övrigt utgörs planområdet av mark som inte får bebyggas.  

För Rydebäcks torg gäller delar av detaljplanen för del av fastigheten Arholma 1 m fl, Ryde-
bäcks centrum (15441) som vann laga kraft 2002. Området är planlagt som kvartersmark för 
centrumändamål beläget på mark som inte får bebyggas.  

För planområdets östra del (nuvarande parkeringsytan) gäller delar av detaljplanen för del av 
kvarteret Aleskär m fl, Rydebäck,(Dp 12913). Området regeleras som område för centrum-
verksamhet och handel. Det aktuella området är planlagt som område som ej får bebyggas.  
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Genomförandetiden för gällande detaljplaner har gått ut. 

Väster om planområdet gäller detaljplan för fastigheten Aleskär 1(Dp 12913) som reglerar 
område för skoländamål samt ett tillägg (Dp 169 63) till gällande detaljplan som vann laga-
kraft den 28 september 2011. Tillägget har upprättas för att skapa en beredskap för att kunna 
bygga ut skolan vid behov.  

En del av planområdet i öster gränsar mot detaljplan för fastigheten Rya 1:30 m.fl., norr om 
stationsgatan (Dp 16290) som reglerar område för bostäder med möjlighet till handel i bot-
tenvåningen. 

Grönstrukturprogram 

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 erbju-
der gott om promenadslingor inom tätorten och i själva tätorten finns en idrottsplats samt en 
konstgräsplan som kan användas av alla. 
 

Ortsanalys 

En ortsanalys har tagits fram för Rydebäck 2007. Analysen poängterar vikten av att knyta 
samman centrum med villasamhället. Även Ytterövägen anges som viktig för samhället och 
föreslås utformas som en välkomnande entréväg med gång- och cykelbanor och målpunkter 
längs vägen som ett genare alternativ att nå stranden och Rydebäcks gård. 

Planprogram 

Planområdet ingår i Rydebäcks stationsområde som omfattas av ett planprogram som upprät-
tats och godkänts i stadsbyggnadsnämnden (dåvarande Byggnadsnämnden) den 15 november 
2001.   

Programförslaget innebar en total utbyggnad om cirka 600 bostäder, 1 hektar verksamhetsyta 
samt 8 hektar park och grönyta (inklusive fotbollsplaner). Två stora och två mindre fotbolls-
planer i närheten av skolan och idrottshallen ingick också i planprogrammet. Förslaget är upp-
byggt kring ett stråk mellan centrum och pågatågsstationen, kopplat till Ytterövägen i söder. 
Gatunätet utgörs av traditionellt, stadsmässigt rutnät med varierad gestaltning beroende på 
gatutyp. Ett sammanhängande gatunät fördelar trafiken genom så kallad genomsilningstrafik.  

Centrumstråket föreslogs ha en stadsmässig karaktär med bostadsbebyggelse i varierade vå-
ningsantal och möjlighet till handel och service i bottenvåningarna. Torg eller platsbildningar 
föreslogs vid kyrkan och centrum, vid pågatågsstationen samt i anslutning till den östra infar-
ten från Ytterövägen.  

Bostadsbebyggelse på delar av fastigheten Arholma 1 (parkeringsplatsen) ligger i linje med de 
ursprungliga planerna i planprogrammet om förtätning av Rydebäcks stationsområde. 



 

10 (10) 

Planuppdrag
Dnr: 5/2014  

Upprättad den 7 juli 2015 

 
Kartan visar planområdets utbredning på illustrationskartan till planprogrammet. 

Förslaget är förenligt med intentionerna i planprogrammet och tillhörande kvalitetsprogram.  

Program - Kvalitetsprogram 

För att tydliggöra intentionerna i planprogrammet togs ett kvalitetsprogram fram den 11 no-
vember 2003. Syftet var att lägga fast kvalitetsnivån för gestaltningen av den yttre miljön och 
bebyggelsen. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp-Redestam  Helena Taps 
planchef   planarkitekt 


