
  

 

Samrådshandling 

Dnr:368/2013 
Upprättad 15 november 2016 

 

 

Detaljplan för del av fastigheterna 

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

 
Planområdets läge 

Planbeskrivning 
Upprättad den 1 november 2016 
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  

Samrådshandling 
Dnr:368/2013 

Upprättad 15 november 2016 
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 
• Dagvattenutredning, AquaP 19 september 2016 
• Miljökonsekvensbeskrivning, Stadsbyggnadsförvaltningen 1 november 2016 
• Geoteknisk undersökning, Sweco 11 november 2016 

 

 

 

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 .................................... 17 

3 KONSEKVENSER ......................................................................................................... 18 
3.1 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN ............................................................................... 18 
3.2 SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING .............................................. 18 
3.3 PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN .................................................................................. 19 
3.4 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET ................................................................................... 19 
3.5 NATUR- OCH KULTURMILJÖ ........................................................................................ 20 
3.6 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN .......................................................................................... 22 
3.7 PLANENS GENOMFÖRANDE........................................................................................ 24 

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................... 26 
4.1 BAKGRUND OCH ORGANISATION ................................................................................ 26 
4.2 PLANOMRÅDET ......................................................................................................... 26 
4.3 SERVICE .................................................................................................................. 29 
4.4 RIKSINTRESSEN OCH FÖRORDNINGAR ........................................................................ 30 
4.5 TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................................... 30 

Kontaktuppgifter  
Katarina Carlsson, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen tel.nr. 042-103874 
Helena Taps, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen tel.nr. 042-106186 



 

3  

Samrådshandling 
Dnr:368/2013 

Upprättad 15 november 2016 
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: 

• 150 – 250 bostäder, varav cirka 50 lägenheter i flerbostadshus, 60 villor på  
fribyggartomter och 40 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: 150 bostäder varav ca 100 tomter för friliggande villor 

och radhus/kedjehus och ca 50 lägenheter i flerbostads-
hus.  

Skola/förskola: 4750 m2 varav minst 75% är friyta för utomhusvistelse 
Idrott/fritidsverksamhet: cirka 1700 m2 byggrätt 
Parkmark:  cirka 2,2 hektar  
Åkermark som tas i anspråk: cirka 10,5 hektar  
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Illustration av planförslaget. Jais arkitekter 2016, 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 60 villor på fribyggartomter, 40 radhus samt cirka 50 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 cykel-
förbindelse 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 begränsas till en totalhöjd på 9,0 meter. Takmaterial begränsas till 
rödfärgade takpannor, rött eller svart falsat papp- eller plåttak, eller i naturmaterial som trä-
flis/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 takpannor, rött eller svart falsat 
plåt- eller papptak eller naturmaterial så som träflis, takplan-
kor eller takskiffer. Sedumtak är också tillåtet. Solpanel på tak 
är också möjligt. 

16 § 1 

f2 Radhus eller kedjehus 16 § 1 

f3 
Vid mer än fyra våningar ska översta våningsplanet vara in-
draget. 

16 § 1 

P1 Husets entréfasad ska ligga i linje med förgårdsmark. 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.   

 

 

 
  

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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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.  

  

Förslag till princip för gatusektion av områdets huvudgata; Allégata (Ill. Jais arkitekter)  

 

 

Förslag till princip för gatusektion av områdets mellangata; Kvartersgata (Ill. Jais arkitekter)  
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Förslag till princip för gatusektion av områdets minsta; småsgata (Ill. Jais arkitekter)  

 

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.  

I anslutning till områdets gemensamma miljöhus föreslås små platsbildningar i lokalgatan, på 
allmän platsmark. Dessa platser behövs dels för att ge plats till sopbil vid hantering av sopor och 
återvinningsmaterial, men kan också fungera som lokala spontana mötesplatser. Platserna ut-
formas i ett avvikande markmaterial än övriga gator inom planområdet. 
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Principskiss av gatutyper i området; Allégata (röd), kvartersgata (orange), smågata (grön)(Illustration Jais 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 biltra-
fiken i lokalgatorna. Biltrafiken ska anpassas till oskyddade trafikanters förutsättningar vilket 
bland annat innebär smala gator med låga hastigheter. Längs huvudgatorna inom området före-
slås 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. 
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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. 

Bullerskyddsåtgärder 
I två områden inom planområdet möjliggörs för störningsskydd mot 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 riktvärden för trafikbuller ska kunna 
följas. 
Detta samrådsförslag möjliggör även för flerbostadshus i fler våningar utmed västkustbanan, 
vilket inte har undersökts i nämnda bullerutredning. Vidare utredning av bullerpåverkan och 
åtgärder för att skydda bebyggelsen från störande buller kommer att göras i det fortsatta plan-
arbetet.   
Bullerskydd kan på olika vis integreras med bostadsbebyggelsen genom placering, utformning 
och gestaltning. Förslag kommer att tas fram i ett senare skede av planeringsfasen, eller i bygg-
lovsskedet.  

 

 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
GATA Lokaltrafik. 5 § 2 
TRAFIK Hastighetsdämpande åtgärd i gata 5 § 2 
GCVÄG Gång- och cykeltrafik. 5 § 2 
gcväg Gång- och cykelväg. 5 § 2 
   
träd Träd, gatuplantering. 5 § 2 

 Bullerskärm får uppföras  5 § 2 

 Utfartsförbud 5 § 2 
 
 



 

13  

Samrådshandling 
Dnr:368/2013 

Upprättad 15 november 2016 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Två områden inom planområdet kan behöva bullerskydd i form av plank eller mur. 

 

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 eller motsvarande kom-
mer 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. 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 
E Tekniska anläggningar. Elnätsstation. 5 § 3 
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Avfallshantering 
Planförslaget inkluderar ett gemensamt system för avfallshantering, genom att alla som bor i 
området sorterar och lämnar sitt hushållsavfall i miljöhus. Detta innebär att sopbilar som kom-
mer till området för att hämta sopor och annat material för återvinning, kan hämta allt material 
vid miljöhusen. Gatorna i området utformas så att sopbilar har tillräcklig svängradie vid miljö-
husen. Dessa platser kan även utgöra små torg för spontana möten och få andra gemensamma 
funktioner som till exempel cykelparkering, bytestation eller liknande. Miljöhusen föreslås or-
ganiserade i en gemensamhetsanläggning för samtliga villor och radhus i området.  

Exempel på miljöhus i bostadsområdet Maria, Helsingborg.(foto MathiasPersson, Jais Arkitekter september 2016) 

Exempel på miljöhus i kombination med cykelparkering (finns i kvarteret Drottning Margareta, Lund. Wigot arkitekter). 
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Förslag till placering av miljöhus  inom planområdet. Cirklarna visar ett avstånd på 50 meter respektive 80 meter från 
miljöhusens placering. Illustrationen visar att merparten av hushållen inom planområdet har ett avstånd till ett miljöhus 
inom 80 meter. Några få bostäder ligger på ett något längre avstånd till närmsta miljöhus.  
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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 miljöhus inkluderar förslagsvis alla bostadsfastigheter i området förutom flerbostadshusen i 
områdets sydöstra del. Vid byggnation av flerbostadshus föreslås egna miljöhus ordnas inom 
fastigheten. Gemensamhetsanläggning för parkering ska kunna bildas för skolans och idrottshal-
lens verksamheter och syftar bland annat till att parkeringsplatser ska samnyttjas. Gemensam-
hetsanläggning för passage ordnas för villa- och radhusfastigheterna i området. 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

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 passage får anordnas 18 § 3 
g2 Gemensamhetsanläggning för miljöhus får anordnas 18 § 3 
g3 Gemensamhetsanläggning för passage får anordnas 18 § 3 
g4 Gemensamhetsanläggning för parkering får anordnas 18 § 3 
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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 
I det fortsatta planarbetet med en mer förankrad placering av de olika funktionerna i området, 
kommer prover att tas punktvis i området för att undersöka om eventuella markföroreningar 
finns i området.   

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 
Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av bo-
stadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 55 dBA ekvivalent nivå vid 
fasad, placeras mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 m2 bör den ekviva-
lenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 60 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör ljud-
nivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå.  
I två zoner inom planområdet behövs bullerplank eller -mur för att skydda bostäderna från 
störande ljud från Landskronavägen och Västkustbanan. 

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 utgörs idag av ett öppet landskap som ger förutsättningar för biologisk 
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mångfald. Genom exploatering av området begränsas dessa förutsättningar. Kompensatoriska 
åtgärder kommer att ske i form av gestaltning av och plantering i park och gatumiljö inom plan-
området.  

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. 

 
I planområdets västra del finns idag en informell stig som används som promenad- och cykelstråk. (Sbf 
augusti 2016) 
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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.  

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 150 och 250 nya bostäder, beroende på hur planförslaget 
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 området. Bygg-
rätten för idrottshall kan även nyttjas till annan kultur- eller fritidsverksamhet. I planområdets 
sydöstra del finns möjlighet för vårdboende, vilket innebär ett behövligt komplement till befint-
ligt 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. 
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Tillgång till parker 
Inom planområdet föreslås en park som följer definitionen av närpark (minst ett hektar) enligt 
stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014. Närparker ger bo-
ende en trygg plats att mötas på där man kan träffas och umgås, leka, spela kubb eller rasta 
hunden och behöver finnas inom 300 meters gångavstånd från bostaden för att nyttjas i varda-
gen. Närmaste större områdespark (enligt definitionen minst fem hektar) ligger söder- och väs-
ter 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 miljöhus, gångpassager samt parkerings-
platser. Områdets miljöhus och passager är till nytta för samtliga villa- och radhusfastigheter 
och avses därför att skötas gemensamt. Undantag görs för fastigheten längs med Västkustbanan 
längst österut som är tänkt för flerbostadshus och därmed sköter sin egen källsortering inom 
fastigheten. De boende i flerbostadshusen bedöms inte heller ha behov av delaktighet i områ-
dets gångpassager. 
Gemensamhetsanläggning för parkeringsplatser kan bildas för de fastigheter som möjliggör för 
skola, idrotts- och fritidsverksamhet. 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 allmän plats och skola/förskola, idrottshall samt långsiktiga 
kostnader för anläggningarnas drift och underhåll. Genomförandet av detaljplanen medför 
också ekonomiska konsekvenser för privata aktörer och fastighetsägare inom planområdet.  

Tekniska utredningar 
Undersökning av markföroreningar ska genomföras i det kommande planarbetet. En mer detal-
jerad dagvattenutredning kommer också att behövas inför projektering av allmän platsmark.  

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 di-
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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. 
 

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

 
  

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 
Utbyggnad av gator MEX 
Utbyggnad av park MEX / SBF 
Utbyggnad av förskola FF 
  
Utbyggnad av gång- och cykelvägar MEX / SBF 
  
Balansering av gröna värden MEX / SBF / MF 
Utbyggnad av lekplats MEX / SBF 

Utbyggnad av dagvattenlösningar och -magasin NSVA/MEX 

 
 
 

Driftskostnader för staden Ansvar* 
Drift och underhåll av förskolegård (som är öppen för allmänt bruk 
efter förskolans öppettider) 

SFF 

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 Bygg-

herre/exploatör 
Fastighetsbildning Bygg-

herre/exploatör 
Fastighetsreglering Bygg-

herre/exploatör 
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten,  
   FF – fastighetsförvaltningen. 
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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. 
 

4.3 Service 

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

• 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. 
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Detaljplaner 
Inom planområdet finns ingen gällande detaljplan. 

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. 

 

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.  
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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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