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    Å   

1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2015. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 
kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 
Detaljplanen upprättas i syfte att skapa möjligheter för nya byggrätter för idrotts- och skolän-
damål.  

1.2 Sammanfattning 
Planeringen av området har föregåtts av ett dialogarbete för ett större område i centrala Ryde-
bäck som omfattar föreliggande detaljplan samt detaljplanen för Katslösa 18:1 m.fl., Månsgård. 
Dialogen genomfördes under vintern 2015 och våren 2016 med verksamma i området kring 
Rydebäcks centrum samt föreningar och skolelever i Rydebäck. Resultatet av dialogarbetet har 
skapat underlag till föreliggande detaljplan. Dialogarbetet har byggt på att skapa en helhetslös-
ning för Rydebäcks centrala delar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbart 
perspektiv. 

Under planprocessen har detaljplanen omfattat större delen av Rydebäcks centrum. Efter 
granskningsskedet, under hösten 2017, har planområdets omfattning avgränsats för att enbart 
omfatta område för skol- och idrottsändamål. Förändringen är så pass omfattande att stads-
byggnadsförvaltningen beslutat att låta detaljplanen genomgå ytterligare en granskning.   

Förändringen genomförs för att möjliggöra genomförande av idrottshallen då frågeställningarna 
kring främst lantmäterifrågorna i den södra delen av detaljplanen kräver ytterligare bearbet-
ning. 

Planförslaget innebär att området norr om Rydebäcks centrum planläggs för skola, idrottsan-
läggning, kultur- och fritidsverksamhet samt bostäder. Byggrätterna placeras för att skapa god 
kontakt med både den befintliga skolan och idrottshallen samt med rekreationsområdet norr 
och öster om området. 

Förslag 
Detaljplanen möjliggör för: 

• skoländamål, idrottsanläggning, kultur- och fritidsverksamhet samt bostäder i planom-
rådets norra del vid den befintliga idrottshallen. 

Konsekvenser 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken.  

Förslaget är förenligt med Helsingborgs stads översiktsplan (ÖP 2010) och ingen risk för över-
skridande av miljökvalitetsnormernas värden för vatten i närheten av planområdet föreligger.  

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget inte innebär någon försämring av 
luftkvaliteten.  
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    Å   Riksintresset för kustzonen bedöms inte påverkas negativt av detaljplaneförslaget då det inte 

hindrar allmänhetens tillgänglighet till strandområdet samt möjliggör för bebyggelse i ett redan 
ianspråktaget centrum. 

Planeringsförutsättningar 
Planområdet ligger centralt i Rydebäck nära stationen intill betydelsefulla infrastrukturstråk. 
Området består av ett område för idrottsändamål med en idrottshall beläget norr om Rydebäcks 
centrum. 

 

 

Planstatistik  
Planområdets area: Planområdet omfattar cirka 10 500 m2. 
Antal bostäder: cirka 30 - 40 bostäder  
BTA offentlig service: cirka 1500 m2   

för skol-, idrotts-, kultur- och fritidsändamål 
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    Å   

2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Förslaget innebär planläggning för skol-, idrotts-, kultur- och fritidsändamål öster om Ryde-
bäcks skola. Syftet med den dubbla användningen är att ytor och byggnader ska kunna samnytt-
jas. Även bostäder tillåts i den södra delen. 

 

Planförslag. Illustration. 

 

Kartan visar föreslagen markanvändning inom planområdet.  
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    Å   Bebyggelse 

Bostäder 
Intentionen med detaljplanen är att området norr om centrum ska innehålla skol- och idrotts-
ändamål. För att göra detaljplanen långsiktigt hållbar medges även bostäder i detta område. 
Bebyggelsen tillåts i en högsta totalhöjd om 16, 0 meter i den västra delen och 13, 0 meter i den 
östra. Höjden motsvarar bebyggelse i högst fem våningar. Antalet bostäder uppgår till cirka 30 - 
40 stycken lägenheter.  

Lokaliseringen vid torget i Rydebäck ställer krav på utformningen av tillkommande byggnader. 

Offentlig service, skol- och idrottsändamål 
Området för skol-, idrotts-, kultur- och fritidsändamål medger bebyggelse som exempelvis 
sporthall, fritidsgård och byggnader och lokaler för skolans ändamål. Naturstråket norr om 
planområdet är viktigt för Rydebäcks övergripande grönstruktur och beaktas i planarbetet. 
Byggrätten är placerad för att stödja kopplingen till centrum liksom för att skapa utemiljö kopp-
lad till byggnadernas funktioner.  Intentionen är att tillkommande byggrätter och utemiljöer 
skall integreras med skol- och parkområden samt publika rum för att möjliggöra för generat-
ionsöverskridande möten. 

Detaljplanen medger bebyggelse med en högsta byggnadsarea på 3500 m2 och till en högsta 
totalhöjd om 16,0 respektive 13, 0 meter vilket motsvarar cirka fyra till fem våningar. Placering-
en i Rydebäcks centrala delar och kopplingen till parkstråket ställer krav på tillkommande 
byggnaders utformning. Och regleras avseende fasadmaterial samt entré- och fönsterplacering.  

Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  

 

 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 
 

S R1 

 
Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet 

 
5 § 3 

S R1B 

 
Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet. 
Mindre butiker, restauranger och verkstäder för deltagarnas 
och publikens behov får finnas. Bostäder. 
 

5 § 3 

 
 
Högsta totalhöjd i meter. 
 

11 § 1 

e Högsta byggnadsarea är 50 m2  
f1 Entré ska finnas mot prickad mark i öster 16 § 
f2 Fönster ska finnas mot söder 16 § 
f3 Fasad ska utföras i tegel till minst 50 % 16§ 

 

 
Byggnad får ej uppföras 
 

11 § 1 
 
 

 Marken får endast förses med komplementbyggnad 16 § 1 
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    Å   2.2 Platser och stråk 

 

Grönområden, parker och natur 
Utformningen av utemiljön norr om den nya idrottshallen ska integreras med befintliga publika 
platser och rum. Miljön ska innehålla en naturlig koppling till grönområdet norr om planområ-
det och uppmuntra till rörelse och möten mellan olika människor och generationer. Trygghet 
och säkerhet ska också beaktas i utformningen. 

Intentionen är att tillkommande stråk och miljöer såsom skola, idrottshall, skolgård och torg 
skall integreras och kopplas samman med befintlig grönstruktur. 

 

Kartan visar viktiga kopplingar för gående och cyklister runt den befintliga och planerade idrottshallen. 

 
 
 
 

Planbestämmelser som reglerar platser och stråk PBL 4 kap 
   
n2   Stråk eller passage ska finnas 5 § 2 
   
b1 Marken får byggas under med körbart bjälklag   
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    Å   2.3 Trafik 

Med cykel eller till fots nås planområdet från söder och öster via Frösögatan.  Från norr och 
väster nås området via trafikseparerade gång- och cykelvägar. 

Rydebäck har goda kollektivtrafikförbindelser och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät.  

Kartan visar trafikstrukturen kring Rydebäcks centrum. Rosa visar gator och vägar för biltrafik. Grön heldra-
gen linje visar befintliga gång- och cykelstråk (prickad grön visar blandtrafik). Mörkare grön prickad linje 
visar planerade gång- och cykelkopplingar. Planområdet markerat i blått. 

Biltrafik 
Frösögatan och Rydebäcks stationsgata behåller sin funktion som in- och utfart för fordonstrafik 
mot området norr om Ytterövägen.   

Parkering 
Behovet av parkeringsplatser baseras på gällande parkeringsnorm för Helsingborgs stad. 

Behov av parkeringsplatser för tillkommande bostäder 
I planområdets södra del tillåts ändamål för bostäder. Parkeringsplatser för de framtida bostä-
derna ska lösas i samband med bygglov inom den egna fastigheten i enlighet med stadens par-
keringsnorm. 
 
Behov av parkeringsplatser till idrottsanläggningen och skolan (tabell 1) 
Inom fastigheten Aleskär 1, Rydebäcks skola, väster om planområdet, finns en parkeringsyta för 
39 bilar. Infart sker från Storövägen som löper väster om skolan. Parkeringsytan är inte effektivt 
utnyttjad och skulle vid behov kunna rymma ytterligare cirka 14 platser.  
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    Å   Skolan har inte uttryckt önskemål om fler platser för den egna verksamheten och behovet be-

döms tillgodosett. I bygglovet för den befintliga idrottshallen finns ett uppskattat behov om 25 
parkeringsplatser. Det utökade parkeringsbehovet för idrottsaktiviteterna som genereras av 
den utökade idrottshallen bedöms uppgå till som mest 10 platser. Idrottshallen vänder sig i 
huvudsak till lokala grupper och vid de tillfällen som genererar störst parkeringsbehov, då 
match spelas, rör det sig om 10-20 tillresta spelare.  

För att idrottsverksamheten ska kunna utnyttja parkeringsplatsen vid skolan krävs att kopp-
lingen mellan parkeringen och idrottshallen förstärks genom ett gent stråk mellan parkeringen 
och befintligt gångstråk, även vägvisning till parkeringsplatsen samt vägvisning för gående från 
parkeringen till idrottsplatsen behövs. Utredningen bedömer att parkeringsbehovet för idrotts- 
och skolverksamheten ryms inom skolans parkeringsplats och de tillkommande parkeringsplat-
serna vid den nya idrottshallen, inom planområdet. 

Sammantaget uppgår det totala parkeringsbehovet till 74 parkeringsplatser (Tabell 1). Behovet 
kan tillgodoses inom planområdet och vid skolan (Tabell 2) 

Tabell 1 
Behov av parkeringsplatser till idrottsanläggningen och skolverksamhet. 

Verksamhet Antal platser 

Rydebäck skola 39 

Befintlig  
Idrottsanläggning 25 

Utökad  
Idrottsanläggning 10 

Totalt: 74 

 
Tabell 2 
Antal parkeringsplatser som kan anordnas för skola och idrottshall i Rydebäcks centrum 

Område Beskrivning Antal parkeringsplatser 

A Skolans parkering 53 

B Vid idrottshallen 21 

Summa 74 
 

 

Planerade parkeringsytor. Siffrorna i rutorna anger antalet parkeringsplatser som ryms inom respektive yta. 
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    Å   2.4 Teknisk försörjning 

Planområdet ansluter till befintliga ledningar för vatten, spillvatten, el och gas.  

En gasledning är förlagd i planområdets ytterkant i öster.  

Energiförsörjning och telekommunikation 
Den tekniska infrastrukturen är utbyggd i området och ny bebyggelse kan anslutas. 

Vatten och spillvatten 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt Va-nät. 

Dagvattenhantering 
Om marken hårdgörs kan möjligheten att leda dagvatten norrut och säkerställa att fördröjning 
kan ordnas i befintligt dagvattenmagasin i parken undersökas. 

Dagvatten ska hanteras i enlighet med Helsingborgs stads dagvattenpolicy. I samband med 
kommande bygglov ska lösningar för omhändertagande av dagvatten undersökas och utformas i 
samråd med NSVA.  

Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras 
ska lösningen för brandvattenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret.  

Avfallshantering 
Avfallsutrymmen för fastigheter bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg som ska 
vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningarna förekommer. Storleken på avfallsutrym-
mena ska motsvara de behov som föreligger och underlätta för källsortering. 
 
Avfallshantering för tillkommande bostäder och verksamheter anordnas enligt aktuell renhåll-
ningsordning för Helsingborgs stad. 

 

 

 

 

 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 

n3 

 
Transformatorstation med en högsta byggnadsarea  
om 50 kvm får finnas. 
 

10 § 1 
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    Å   2.5 Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

 

3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåver-
kan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. Kon-
sekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

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 

Planförslaget möjliggör för ett utökat utbud av skol-, idrotts- och kulturaktiviteter samt bostä-
der norr om Rydebäcks centrum. Placeringen av byggrätten i denna del säkerställer att öppna 
rekreativa utomhusytor norr om området för bebyggelse säkerställs som fria ytor för barn och 
unga. Möjligheten till en ny sporthall centralt placerad vid skolan, centrum och utökade ytor för 
lek, samvaro och idrott bedöms som positiva för barn- och skolungdomar i Rydebäck. Området 
nås av trafikseparerade gång- och cykelvägar i alla väderstreck vilket bidrar till att barn kan 
transportera sig trafiksäkert mellan de olika funktionerna och bostaden. Antalet bostäder upp-
går till cirka 40 stycken vilket innebär cirka 100 nya invånare. 

De möjligheter som planförslaget ger servar den befintliga och ökande befolkningen och ger 
möjlighet att höja boendekvaliteten i Rydebäck.  

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan 

Administrativa bestämmelser                         PBL 4 kap 
 

SR1 Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet. 
 
5 § 3 
 

SR1B 
Skola. Idrottsanläggning samt kultur- och fritidsverksamhet. 
Mindre butiker, restauranger och verkstäder för deltagarnas 
och publikens behov får finnas. Bostäder. 

5 § 3 

   
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 21 § 
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    Å   3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kustzonen 
Området omfattas av riksintresse för kustzonen. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget. Planområdet är en del av Rydebäcks stationsområde och är redan exploaterat.  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Gällande miljökvalitetsnormer för luft enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kol-
monoxid (CO), bensen och ozon (O3). 

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, föreligger ingen risk för överskridande av miljö-
kvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet. Stadsbyggnadsförvaltningens bedöm-
ning är att planförslaget inte innebär någon försämring av luftkvaliteten. 

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. 
 
Konsekvenser på vattenkvaliteten  
Förslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster negativt, då om-
rådet redan är bebyggt. Planförslaget medger inte heller någon miljöfarlig verksamhet som kan 
göra negativ inverkan på grundvatten och vattendrag.  

Trafikflöden 
Stadsbyggnadsförvaltningen genomförde en trafikmätning av Ytterövägen under hösten 2014. 
Mätningen visade att vägen trafikerades av 2630 fordon/vardagsdygn varav 80 fordon utgjor-
des av tung trafik. Frösögatan bedöms trafikeras av cirka 600 fordon/vardagsdygn. 

Idrottsanläggningens och en framtida bostadsutbyggnad i planområdets norra del antas kunna 
generera cirka 200 fordonsrörelser per vardagsdygn. Antagandet bygger på att 3 personer bor i 
varje bostad och att varje person gör 1,8 bilresor/dag, samt att idrottsanläggningen vänder sig 
mot en lokal målgrupp som huvudsakligen transporterar sig till fots eller med cykel. 

Den tillkommande trafiken antas fördelas genom att cirka hälften av fordonen kör österut och 
hälften kör västerut, d.v.s. cirka 100 fordon i vardera riktningen vid en full utbyggnad. Stads-
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    Å   byggnadsförvaltningen bedömer den tillkommande trafiken som försumbar då trafiken på Frös-

ögatan är låg och trafikslagen i området är separerade och förhållandevis trafiksäkra.   

Buller från skol- och idrottsverksamhet 
Aktiviteterna kring skolgårdar och idrottsanläggningar genererar ljud och läten. Det kan vara 
skrik, höga röster och till exempel ljud från skateboards och bollspel. Dessa ljud är svåra att 
skärma av och kan upplevas som störande för boende i närområdet. Emellertid rör det sig över-
vägande om ljud som förekommer dagtid. 

Idag ligger det bostäder söder och öster om den befintliga idrottshallen och asfalts- och grus-
planen norr om denna. Bedömningen är att en tillkommande idrottshall inte kommer att för-
sämra upplevelsen avseende ljudalstring från idrottsaktiviteterna. Istället kommer uppförandet 
av en ny idrottshall troligtvis att kunna bidra till att ljud från skolgården dämpas och att till-
kommande byggnad får en ljuddämpande effekt för bostäderna.   

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Stads- och landskapsbild  
Detaljplanen säkerställer öppna utomhusytor för lek och rekreation norr om idrottshallen. 
Högre exploatering norr om Rydebäcks centrum förändrar upplevelsen av området och kopp-
lingen till grönområdet i norr.  Huvudtanken är att möjliggöra för platsbildningar och koppling-
ar genom området för att integrera området med torget, centrum, den befintliga skolverksam-
heten och grönområdet i norr. Områdets centrala placering i Rydebäck ställer även krav på till-
kommande byggnaders utformning. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Planförslaget möjliggör ett utökat utbud av service och skol- och idrottsaktiviteter samt bostä-
der i anslutning till Rydebäcks centrum. Utbyggnaden servar den befintliga och ökande befolk-
ningen och höjer boendekvaliteten i Rydebäck. Antalet nya bostäder i planförslaget uppgår till 
cirka 30 - 40 stycken vilket innebär cirka 100 nya invånare. 

Konsekvenser för barn 
Planförslagets innehåll bedöms positivt för barn- och skolungdomar i Rydebäck. En ny sporthall 
centralt placerad i anslutning till skolan, centrum och grönområdet i norr innebär utökade ytor 
för lek, samvaro och idrott och korta och säkra vägar mellan de olika funktionerna. Området nås 
av trafikseparerade gång- och cykelvägar i alla väderstreck. 

Tillgång till parker 
Norr om planområdet finns ett grönområde/grönstråk som beskrivs i stadens Grönstrukturpro-
gram, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014. Området innehåller gröna dungar, gräsmat-
tor, dagvattendammar, fotbollsplaner och stråk för gång- och cykeltrafik. 
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Grönstruktur i Rydebäck. Beskuren karta. Utdrag ur stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommunfull-
mäktige i mars 2014. 

Grönområdet sträcker sig genom Rydebäck i öst-västlig riktning och planeras förlängas österut i 
detaljplanen för Katslösa 18:1. Huvudidén är att publika funktioner och platser kopplas och 
integreras med grönområdet från både norr och söder.  

Grönstråket ger boende ett tryggt område att mötas på där man kan träffas och umgås, leka eller 
rasta hunden. 

Tillgänglighet 
Platser inom planområdet såsom gång- och cykelvägar samt gatumark, kommer att utformas så 
att området är tillgängligt för alla.  

Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.  

Solförhållanden  
Det föreligger en risk för att skuggpåverkan från den nya bebyggelsen på fastigheten Gåsskär 1, 
belägen strax öster om planområdet. Solstudier har genomförts för att undersöka skuggpåver-
kan. Solstudierna är utförda med en högsta totalhöjd om 13 meter i den östra delen av byggrät-
ten. 

 

Bilden till vänster visar den nya bebyggelsen i relation till bostadshuset på fastigheten Gåsskär 1.                
Bilden till höger visar bostadsbebyggelse som tillhör fastigheten Gåsskär 1. Den föreslagna byggrätten plane-
ras väster om fastigheten som därmed kommer att påverkas av skuggor från den planerade nya bebyggelsen. 
Bilden är tagen från torget i väster. Till höger i bild skymtar radhusbebyggelse som tillhör fastigheterna inom 
kvarteret Alhällan.  
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    Å   Efter samrådet har byggnadens placering modifierats för att minimera påverkan av skuggning. 

Och byggrätten har flyttats cirka 15 meter västerut.  

Studien är gjord utifrån dessa förhållanden vid vår- och höstdagjämning samt vid midsommar 
och visar att påverkan sker på eftermiddagen efter klockan 16:00, vid höst- och vårdagjämning, 
vilket redovisas i bilderna nedan. Vid sommarsolståndet påverkas inte kringliggande fastigheter 
av den nya bebyggelsen.  

Den samlade bedömningen är att påverkan på omgivningen avseende skuggning är rimlig för 
centrumnära bebyggelse. Avvägningen har skett mellan skuggpåverkan, byggrättens storlek 
samt behovet av att värna skolgården i norr och      

 

  

Vårdagjämning, kl. 12.00                       Höstdagjämning, kl. 12.00 

Vårdagjämning, kl. 16.00 
  

 

 

 

 

 

 

Höstdagjämning, kl. 16.00 
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    Å   3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Planändringen innebär inga fastighetsjusteringar 

Avtal 

Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat  
 
Markanvisningsavtal 
Vid bostadsexploatering på fastigheten Rya 14:21 ska markanvisningsavtal som reglerar ge-
nomförande upprättas mellan Helsingborg stad och exploatören. Markanvisningsavtalet före-
slås klargöra fördelningen av ansvar och kostnader mellan inblandade parter. I avtalet regleras 
fastighetsbildning samt övriga åtaganden. 
 
Ledningsrätt 
Inom planområdets sydvästra del finns en nätstation som omfattas av en ledningsrätt för stark-
ström (13776.1).  Området planläggs som område med byggrätt. Skall byggrätten utnyttjas och 
nätstationen flyttas kan ledningsrätten behöva omprövas. Kostnader för eventuell flytt samt 
omprövning av ledningsrätt bekostas av exploatören.  

Ekonomi 
Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. För Helsingborgs stad kan det 
betyda både exploateringsintäkter och utgifter såsom investeringar vid utbyggnad och långsik-
tiga kostnader för drift och underhåll.  

I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterli-
gare oförutsedda utgifter kan tillkomma. 
 

 
 
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, SFF –skol- och fritidsförvaltningen, FF – fastighetsförvaltningen. 

Tekniska utredningar 
Geo- och miljöteknik  
Marken består av ytligt liggande berg och jord med låg eller normal uranhalt. 

De geotekniska förhållandena bedöms som gynnsamma med avseende på bärighet och sätt-
ningsförhållande.  Nya byggnader bedöms kunna grundläggas på sedvanligt sätt.  

 
 

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 
Parkeringsytor FF/SFF 
  
 

Genomförandekostnader för staden – utanför planområdet Ansvar* 
Gångstråk mellan skolans parkering och idrottsanläggningen FF/SBF 
Parkeringsytor  
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Parkering/ gångstråk 
Parkeringsbehov för skol- och idrottsverksamheten inom fastigheten Rya 14:21 m.fl. ska tillgo-
doses genom omdisponering av nuvarande parkering vid Rydebäcks skola. Användningen ska 
säkerställas genom ett gångstråk från nämnda parkering till idrottsområdet. 
 
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 di-
mensioneras 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. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
För att åstadkomma en helhetslösning och kunna göra korrekta avvägningar mellan skilda 
funktioner såsom service, fotbollsplaner, idrottsytor, bostäder och parkeringsbehov gjorde 
stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att flera ansökningar om planändring i Rydebäck 
skulle ingå i en och samma detaljplan. Planförslaget hade ursprungligen sin grund i tre ansök-
ningar som inkommit vid olika tidpunkter, vilka redovisas nedan. Efter granskningen har plan-
området reviderats och omfattar nu endast området för skol- och fritidsändamål. 

Samtliga följande ansökningar ligger till grund för detaljplanens omfattning fram till och med 
granskningsskedet. Inför granskning 2 ligger endast Ansökan 3 till grund för planförslaget. 

Ansökan 1- Planändring för delar av fastigheten Arholma 1 
Inkom från mark – och exploateringsenheten den 3 september 2009 i syfte att planlägga Ryde-
bäcks 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 bo-
städer på nuvarande parkeringsplats i planområdets sydöstra del. Stadsbyggnadsnämnden tog 
beslut om planuppdrag för ansökningen den 15 december 2011, (dnr 2335/2008). Ärendet 
avslutades i stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2015. 
 
Ansökan 3 - Planändring för delar av fastigheten Rya 14:21 m.fl. 
Inkom från Fastighetsförvaltningen (dåvarande Kärnfastigheter) den 27 december 2013 i syfte 
att bygga ny, alternativt utöka befintlig, idrottshall.  
 
Detaljplan för den angränsande fastigheten Katslösa 18:1 upprättas för att pröva bostadsbebyg-
gelse runt Månsgård i Rydebäck. Detaljplanerna har prövats och stämts av parallellt till och med 
granskningsskedet.  

Beslut i ärendet 
Beslut om planuppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2015.  Planprogram 
för området godkändes i stadsbyggnadsnämnden (dåvarande Byggnadsnämnden) den 15 no-
vember 2001. Programförslaget innehöll en utbyggnad av cirka 600 bostäder, verksamhetsytor 
samt park och grönytor uppbyggt kring ett centrumstråk mellan centrum och Pågatågstationen. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger i Rydebäck cirka en halv mil söder om Helsingborgs tätort nära gränsen till 
Landskrona kommun. 

Området avgränsas i söder av en leveransgata som vetter mot Rydebäcks centrum. I norr av-
gränsas planområdet av grönområden. I öster angränsar bostadsbebyggelse och i väster ligger 
Rydebäcks skola.  

Planområdet används för idrottsändamål. I den södra delen ligger en idrottshall. Den sydöstra 
delen används i huvudsak som parkeringsplats.  
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    Å   Området har en tydlig centrumkaraktär, ligger nära stationen och har funktion som mötesplats 

för boende i Rydebäck. 

Planområdet omfattar delar av fastigheten Rya 14:21 och omfattar ca 10 500 m2 markyta.  

 

Översikt över nuvarande markanvändning inom planområdet och dess direkta närhet. Planområdet markerat 
i röd ram.  

Markägoförhållanden 
Planområdet utgörs av del av fastigheten Rya 14:2 som ägs av Helsingborgs stad. 

Markanvändning 
Området ingår i Rydebäcks stationsområde. I den norra delen av planområdet ligger en grusplan 
för bollspel och söder om denna är marken asfalterad och utnyttjas för skateboardramper. Om-
rådet är tillgängligt för allmänheten. Bollplanen öster om ramperna är inhägnad med höga sta-
ket och används av fotbollsföreningen Fortuna FF. 

Söder om idrottsytorna ligger Rydebäcks idrottshall samt en parkeringsplats. 

Idrottshallen avgränsas mot Rydebäcks centrum av en återvändsgata. Gatan används för leve-
ranser till butikerna samt som en plats där föräldrar släpper av sina barn till skolan. I områdets 
sydöstra del finns en parkeringsyta med plats för ett 50-tal fordon. 
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Rydebäck har sitt ursprung från 1600-talet då tegelbruket anlades. Under 1800-talet var teglets 
blomstringstid och trakten kring Rydebäck utvecklades till ett dynamiskt område med tre tegel-
bruk, bruksbyggnader och kvarnar. Vid slutet på 1800-talet var denna epok över. men godset 
Rydebäcks bruk utvecklades till en produktiv jordbruksenhet till in på mitten av 1900-talet. 
Under 1960-talet ägdes bruket av tre stora byggbolag som ämnade förvandla egendomen till ett 
nytt stort villaområde med kort avstånd till Helsingborg och Landskrona. Den första byggnadse-
tappen avgränsades av Ryabäcken i norr och Ytterövägen i söder. Den andra etappen byggdes 
öster om Storövägen och den tredje etappen söder om Ytterövägen tillkom under åren 1973-
1980. Under de första åren saknades så gott som all service i Rydebäck. Under första halvan 
av1980-talet byggdes centrum och Rydebäcks skola ut. Sedan Västkustbanan med station i Ry-
debäck blev klar år 2000 har stora satsningar gjorts på centrumområdet med modernisering 
och utbyggnad av nya bostäder med syfte att sammankoppla området med stationen och skapa 
variation av boendetyper i Rydebäck. Centrumområdet utgörs av flerfamiljshus och tätare lägre 
småhusbebyggelse. 

Bebyggelse 
Rydebäck kan delas in i tre huvudområden med olika struktur: Rydebäcks gård och Fortuna från 
1800-talet med Rydebäcks allé upp till Landskronavägen, villabebyggelsen från 1960 - 80-talet 
och den nya utbyggnaden av centrum. 

Villabebyggelsen från 1960 - 80-talen delar in Rydebäck i kvarter där varje enklav innehåller en 
hustyp. Detta koncept skapar en struktur som bryts vid Hammarögatan och i centrum där bygg-
nadstyperna är mer varierade. Planområdet ligger i Rydebäcks nya centrala delar. 

I planområdets norra del ligger Rydebäckshallen. Hallen är uppförd i gult fasadtegel med flackt 
tak och uppfördes år 1980. Rydebäckshallen omfattar ca 850 kvadratmeter och innehåller en 
handbollsplan på 38×18 meter. 

Idrottshallen. Sedd från sydöst. SBF juni 2015. 
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    Å   I den sydvästra delen ligger ett torg kopplat till en kyrka, livsmedelshandel, vårdcentral, pizze-

ria, kiosk samt annan service och mötesplatser såsom träffpunkt Rydebäck. 

Kyrkan  
Rydebäcks kyrka ritades av arkitekt Bertil Mernsten och invigdes 1995. Den nästan helt cirkel-
formade byggnaden är uppförd i tegel i en ljust brun varm kulör. 
 
Bostadshus 
Flerbostadshusen runt centrumtorget är uppförda i 3 till 7 våningar. Vid stationsområdet öster 
om planområdet finns både lägre radhusbebyggelse i 1 – 2 våningar och flerbostadshus i 2 – 9 
våningar. Radhusbebyggelsen är uppförd på 1980-talet och den högre bebyggelsen i början på 
2000 – talet. 
 
Rydebäcksskolan 
Strax väster om planområdet ligger Rydebäcks största skola. Den byggdes 1972 och har därefter 
byggts om och utökats i flera omgångar. Rydebäcksskolan är en F-9 skola med 668 elever. Sko-
lan samarbetar med Blidögatans förskola och Vindögatans förskola samt fritidshem.  
 

 

Rydebäcks torg med omgivande bostadsbebyggelse och kyrkan till höger i bild. Sett från väster. SBF juni 2015. 

Leveransgatan mellan centrum och idrottshallen 
På leveransgatan norr om centrum råder blandtrafik. Gaturummet har varierande storlek och 
upplevs inte som trafiksäkert. Trafiken utgörs av leveranser till livsmedelshandeln med lastbilar 
och bilar samt av cyklister och bilister till- och från skolan.   
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Bilden visar leveransgatan och asfalterade ytor norr om centrum sett från skolan i väster. Flerbostadshusen 
till höger tillhör fastigheterna Arholma och ligger vid Rydebäcks torg. Till vänster syns idrottshallens södra 
fasad.  

Rekreationsytor, grönområden och parker 
Vid idrottshallen finns ett område som används av allmänheten för skateboard och spontanid-
rott. Området utgörs av asfalterade ytor och en grusplan omgärdade av vegetation. I den östra 
delen av området ligger en inhägnad fotbollsplan. 

Strax norr om planområdet ligger ett grönstråk som sträcker sig i östvästlig riktning genom 
Rydebäck mot havet. Väster om planområdet, vid skolan ligger en skolgård med träd och kullar.  

 

Idrottsytan i norr, asfalts- och grusplaner.  Den inhägnade fotbollsplanen i bakgrunden. Sett från söder. SBF 
juni 2015. 
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Grönstråket norr om planområdet. Sett från öster. SBF juni 2015. 

Trafik 
Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Västkustbanan passerar Rydebäck med up-
pehåll vid stationen cirka 400 meter öster om planområdet. Även buss 219 stannar vid station-
en. En busshållplats för linje 219 finns även på Storövägen väster om Rydebäcks skola cirka 200 
meter från torget. Pågatåget stannar i Rydebäck två gånger i timmen i vardera riktningen under 
högtrafik och buss 219 trafikerar 3 gånger i timmen.  

Rydebäck har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som är separerat från gatu- och vägnätet. 
Till fots och med cykel kan man nå området från alla väderstreck. 
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Cykelkarta över Rydebäck. SBF juni 2015. Orangelinje visar cykelvägar och stråk. Blå stråket är en länk i 
cykelns ”Blå band” mellan Halmstad och Skanör/Falsterbo. Brun linje är ett rekreativt cykelstråk utsett av 
cykelfrämjandet.  

Fordonstrafik 
Rydebäck byggdes till största delen under 1960- och 1970-talet då så kallad SCAFT-planering 
tillämpades.  SCAFT står för Stadsbyggnad Chalmers: Arbetsgruppen För Trafiksäkerhet och var 
en handbok med riktlinjer för trafiksäkerhet. Planeringen innebar separering av de olika tra-
fikslagen genom att mata bostadsområdet via en ringled utifrån eller via matarled från vilken 
återvändsgator går in i området. I mitten av området går gång- och cykelvägar som förbinder de 
olika kvarteren i en helt bilfri miljö. I detta stråk placerades skolor, dagis, lekplatser med mera 
så att barn själva kan färdas dit på ett säkert sätt. Trafiksepareringen skapar emellertid ett bil-
beroende och matarlederna inbjuder till att köra fort.  De planeringsprinciper som råder i dag 
baseras på att skapa en bostadsmiljö där man försöker blanda funktioner och trafikslag på ett 
trafiksäkert sätt.  
 
Det aktuella planområdet nås med bil från söder och öster via Ytterövägen och Rydebäcks stat-
ionsområde. Ytterövägen utgör en av huvudgatorna i Rydebäck. 

Inom planområdet finns en parkeringsyta för sammanlagt 58 bilar vid skolan finns 39 parke-
ringsplatser. 
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Kartan visar parkeringsytor med antalet parkeringsplatser vid idrottshallen och skolan.  

Enligt en trafikanalys som har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen för prognosår 2030, 
kommer Ytterövägen att trafikeras av 6850 fordon vardagsdygn, varav 290 fordon utgörs av 
tung trafik. Utbyggnadsplanerna för området norr om stationsområdet kring Månsgård bedöms 
inte påverka framräknade värden då det i detta förslag föreslås en ny intern anslutande gata till 
Landskronavägen. 

Teknisk försörjning  
Planområdet ansluter till befintliga ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och gas.  

Ett ledningsstråk ligger i gång- och cykelstråket mellan Rydebäcks skola och idrottshallen samt i 
leveransgatan söder om idrottshallen. 

En gasledning är förlagd inom planområdets i sydöstra del.  

 

Kartan visar gasledningens placering i och utanför planområdet. 
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Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

Geotekniska förhållanden 
Marken består av ytligt liggande berg och jord med låg eller normal uranhalt..  

4.3 Service 

Offentlig service 
Området är väl försett med offentlig service. I anslutning till torget finns en vårdcentral, ett 
bibliotek som även innehåller en träffpunkt för boende i området. 

Ett trygghetsboende finns i ett av flerbostadshusen mellan planområdet och Rydebäcks station. 

Skola och förskola 
Rydebäcks skola omfattar skolår 1-9 och ligger strax väster om Rydebäcks centrum. Närmaste 
förskola ligger söder om Rydebäcks centrum, vid Blidögatan. Förskolan har åtta avdelningar. 

Ytterligare en skola är under uppförande i anslutning till Rydebäcks station. 

Kommersiell service 
I Rydebäcks centrum finns service i form av bland annat livsmedelsbutik, café, frisör, kiosk och 
pizzeria. 

4.4 Riksintressen  
Ett riksintresse är ett område eller en funktion med värden som är intressanta ur ett nationellt 
perspektiv. Riksintressena bevakas av länsstyrelsen. 

Riksintresse för kustzonen 
Planområdet ligger inom Riksintresset för Kustzonen vilket regleras i Miljöbalken 4 kap 4. Riks-
intresset syftar till att skydda den hårt exploaterade kusten och värna de natur- och kulturvär-
den som finns längs med kusten framförallt för att främja det rörliga friluftslivet. Bestämmel-
serna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

4.5 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 kommer-
siell service bör finnas i anknytning till bostaden för att skapa förutsättningar för en bra vardag, 
minska resandet och spara jordbruksmark och natur.  

Planförslaget ligger i linje med intentionerna i ÖP 2010. 
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    Å   Detaljplaner 

Inom planområdet 
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.  
 
I direkt anslutning till planområdet 
Väster om planområdet gäller detaljplan för fastigheten Aleskär 1(dp 12913) som reglerar om-
råde för skoländamål samt ett tillägg (dp 169 63) till gällande detaljplan som vann lagakraft 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 botten-
våningen. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

För Rydebäcks torg gäller delar av detaljplanen för del av fastigheten Arholma 1 m fl., Ryde-
bäcks centrum (dp15441) som vann laga kraft 2002. Området är planlagt som kvartersmark för 
centrumändamål beläget på mark som inte får bebyggas samt lokalgata. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner i har gått ut. 

Program till detaljplan 
Planområdet ingår i Rydebäcks stationsområde och omfattas av ett planprogram som godkän-
des i stadsbyggnadsnämnden (dåvarande Byggnadsnämnden) den 15 november 2001.   

Planprogramförslaget innehåller en total utbyggnad om cirka 600 bostäder, 1 hektar verksam-
hetsyta samt 8 hektar park och grönyta (inklusive fotbollsplaner). Förslaget är uppbyggt kring 
ett centrumstråk som går mellan centrum och Pågatågstationen i öster. Gatunätet utgörs av 
traditionell, stadsmässig rutnätsstruktur. Det sammanhängande gatunätet fördelar trafiken 
genom så kallad genomsilningstrafik.  

Stråket gavs en stadsmässig karaktär med bostadsbebyggelse i varierade våningsantal och möj-
lighet till handel och service i bottenvåningarna. Torg eller platsbildningar föreslogs vid kyrkan 
och centrum, vid Pågatågstationen samt i anslutning till den östra infarten från Ytterövägen.  

Flera detaljplaner har upprättats och genomförts med stöd i planprogrammet.  

Program – Kvalitetsprogram 

För att tydliggöra intentionerna i ovan nämnda planprogram togs ett kvalitetsprogram fram den 
11 november 2003. Syftet var att lägga fast kvalitetsnivån för gestaltningen av den yttre miljön 
och bebyggelsen. 

Förslaget är förenligt med intentionerna i planprogrammet och tillhörande kvalitetsprogram. 
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Ortsanalys 

En ortsanalys har genomförts av Ramböll i februari 2007. Analysen anger att kopplingen mellan 
Rydebäcks stationsområde och den äldre delen av Rydebäck behöver lösas. En viktig del av 
denna koppling är det befintliga skolområdet vid Rydebäcks skola och centrum.  

Parkeringsnorm 
Behovet av bil- och cykelparkering beräknas med utgångspunkt i Helsingborg stads parkerings-
norm från 2016.  

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

Enligt en parkeringsutredning som har gjorts av stadsbyggnadsförvaltningen ligger bilinnehavet 
i Rydebäcks stationsområde på 0,87 bilar per hushåll, inklusive parkering för besökare. Det 
nuvarande bilinnehavet ligger till grund för kommande bedömning av parkeringsbehovet. 

 

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 
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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 Helena Taps 
planchef planarkitekt 
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