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Sammanfattning av förslaget
Bebyggelse
Barkåkra har sin egen identitet och karaktär. Det är 
en tätort på landet, längs med kusten och järnvägen, där 
landskap och urbanitet blandas för att skapa förutsättningar 
för det goda, hållbara livet. 

Planförslaget ska i största möjligaste mån nyttja vad platsen 
har att erbjuda – järnvägen med möjlighet till pågatågstrafik, 
Valhall Park med sin service och verksamheter, flygplatsens 
närhet till Stockholm och Europa, och inte minst landskapet 
– både det väldigt lokala med sina gator och öppna platser, 
skogsdungar och gravhögar, och det större med Skäldervikens 
vatten, de öppna strandängarna, den vidsträckta betes-
marken och Hallandsåsens skogsklädda sluttningar. 

Översiktlig planering handlar om att hitta strategier som 
gör det möjligt att skapa förutsättningar för det goda livet. 
Dessa strategier ska vara robusta nog att tåla trender och 
konjunkturer, och som ska kunna utvecklas under lång 
tid och med olika etapper, markägare, exploatörer och 
arkitekter. 

Utbyggnadsområdena innebär drygt 2000 bostäder och 
verksamheter på över hundra hektar. Området bedöms 
byggas ut under de kommande 20-25 åren. 

Infrastruktur & Kommunikationer
Ängelholms kommun har en vision om möjliggöra för 
allmänheten att klara av sin vardag utan att använda bil. 
Det innebär att gång, cykel och kollektivtrafik ska 
behandlas med samma självklarhet som biltrafiken. Det 
handlar om säkra, trygga och gena vägar för alla trafikslag, 
som var för sig har egna förutsättningar och krav på 
strukturen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle 
krävs det nya sätt att prioritera trafikslagen. Det är också 
viktigt att skapa möjligheter för att enkelt skifta mellan de 
olika trafikslagen. 

Planförslaget visar på ett nytt övergripande huvudnät för 

biltrafiken, möjligheten till en ny trafikplats på E6an och en 
ny pågatågsstation, centralt placerad i utbyggnadsområdet. 

Planförslaget visar en struktur och en karaktär som är 
robust nog att tåla många års exploatering. 

Grönstruktur & Naturmiljö
Ett av planförslagets huvuddrag är att tydligt klargöra vad 
som ska bebyggas och vad som inte ska bebyggas. Området 
idag består av många gröna områden och även vattenmiljöer, 
som tyvärr inte är sammanlänkande. Visionen är att skapa 
ett landskapsmässigt sammanhang och en sammanhållen 
struktur för gröna miljöer och vattenmiljöer, där man enkelt 
kan röra sig i gröna stråk mellan olika miljöers karaktärer, 
både som vardagsförflyttningar och rekreation. Planförslaget 
vill också lyfta fram vyerna mot havet och vyerna över 
landskapet och årstidernas växlingar. De befintliga gröna 
miljöerna bör lyftas fram och på olika sätt integreras i 
bebyggelsen.

Ett viktig del i den kommande planeringen är att arbeta 
in de unika miljöerna; småmiljöer och värden utpekade i 
naturvårdsprogrammet och tätortsnära natur, i bebyggelsen 
för att på så vis stärka värdena och också skapa en stark 
karaktär till området, som ökar attraktiviteten.

Kulturmiljö & Arkeologi
Planförslaget ser till att stärka, bevara och utveckla 
kulturmiljöerna. Synliga fornlämningar inarbetas i 
planförslaget och bebyggelsen.

Mark
Översiktligt är området ur en geoteknisk synpunkt lämpligt 
för exploatering. Det finns en rad fastigheter där det finns 
konstaterad eller risk för markföroreningar. 

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdena försörjs till stor av den nya vatten-
ledningen till Vejbystrand, men ytterligare vattenledningar 

kommer att krävas. Det finns ingen kapacitet på 
spillvattensystemet, och även dagvattensystemet behöver 
byggas ut, bland annat med fördröjningsdammar. Hög-
spänningsledningar för el kan komma att behöva flyttas. 
Området är möjligt att fjärrvärmeförsörja.

Miljö, Hälsa & Säkerhet
Inom 160 meter från järnvägen krävs mer detaljerade 
utredningar. Kombinationen av bebyggelse och djurhållning 
ska utredas så tidigt som möjligt i den kommande processen. 
Säkerhetsnivåerna för stigande havsnivåer bör vara 279 cm 
relativt RH70, och bör utredas vidare. Allmänna Råd för 
buller bör följas.

Allmänna intressen
Planförslaget bedöms inte innebära påtaglig skada för 
riks-intressena i området och anses vara förenligt med de 
grundläggande riktlinjerna för planering.

Andra hushållnings- & skyddsbetämmelser
Planförslaget bedöms ta erforderlig hänsyn till jord- och 
skogbruk, strandskydd, biotopskydd, miljökvalitetsnormer 
för luft och vatten, vattenskyddsområden, de nationella, 
regionala och lokala miljömålen och de nationella folk-
hälsomålen. Planen anses även vara förenlig med nu gällande 
översiktsplan, ÖP 2004, samt befintliga detaljplaner. 

Kommande planering
I det efterkommande planeringsarbetet kommer exakta 
placeringar och utformningar att fastslås. Utredningar inom 
en rad olika områden kommer att krävas. Huvuddragen bör 
vara tydligt igenkännbara från denna planhandling.  
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En dag 2020

Karl 43 cyklar hemifrån 07.40. 30 minuter senare går 
han ombord planet till Stockholm, där han arbetar tre 
dagar i veckan. Fredagar och måndagar jobbar han 
hemifrån köksbordet och kan hämta döttrarna extra tidigt 
på förskolan, den som ligger inbäddad i Valhall Parks 
grönska. En unge fram på cykeln och en unge bak – och 
inte alltför sällan svänger de inom hembageriet på 
Bjärekulla matmarknad. Varje gång de cyklar förbi husen 
vid stationen vinkar döttrarna åt mormor som bor högst 
upp på fjärde våningen i seniorboendet. Ibland vinkar hon 
tillbaka från den stora soliga balkongen.

Mia 54 kommer med tåget från Helsingborg 9.04. Då 
hinner hon gå längs parkstråket upp till sin butik på 
Bjärekulla matmarknad och dricka en kopp kaffe innan 
hon öppnar klockan 10 (fast när det regnar tar hon 
bussen; den står ju alltid och väntar när tåget stannar). I 
den välfyllda butiken säljer hon lokalproducerade varor från 
Ängelholm och Bjäre och hennes sortiment skiftar med 
säsongerna. Hos Mia kan man hitta allt från ekologiska 
ägg till tomater, fisk från Skälderviken och kött från 
frigående nötkreatur – och hon har färsk nypotatis före alla 
andra. Då ringlar sig kön långt utanför dörren.

Tor 26 läser till civilingenjör i logistik på Campus 
Helsingborg. Oftast är han i Helsingborg hela dagarna – 
och ibland nätterna också; nattlivet i Barkåkra är inte det 
livligaste, men tågen tar honom alltid hem till hyresettan i 
Barkåkra. Varje torsdag hämtar han systerbarnen på dagis. 
För det mesta tar han med dem till stranden eller skogs-
dungarna och låter dem rasa fritt. Vid sex lämnar han av 
dem i hemmet; skitiga, blöta och inte alltför sällan med ett par 
blåmärken, men mycket rödkindade och glada.

Tegnestuen Vandkunsten.

Tegnestuen Vandkunsten.

Tema Arkitekter.
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Kristina 76 är väldigt nöjd med sin nya lägenhet. Det var 
skönt att lämna den stora villan i Skälderviken, men ändå 
få bo kvar i området. Hon har strålande utsikt över 
Skäldervikens blåa vatten, och bara två hus bort finns 
seniorboendet med distriktssköterska i bottenvåningen. Hon 
har redan fått nya vänner; hennes nya bridgepartner har 
flyttat ner från villan i Stockholm för att vara närmare sina 
barnbarn.

Patrik 15 är till sist nöjd. Han var ganska sur över att 
behöva flytta från Helsingborg och alla polarna, men 
föräldrarna har gett honom rabattkort på tåget så han 
kan åka dit hur mycket han vill. Fast oftast kommer de 
faktiskt till honom. Inne i Valhall Park finns det alltid 
en massa kompisar, och alltid någon att spela basket med. 
När de åker förbi konstgräsplanerna vid Valhall Park blir 
Helsingborgskillarna lite avundsjuka; så fina tränings-
möjligheter har de inte hemma.

Petra 35 sätter sig på tåget kvart i sju, som hon gjort sedan 
hon flyttade hit för fem år sen. Hennes tid på tåget ner till 
Lund och jobbet som projektledare på ESS-anläggningen 
är helig. Ibland jobbar hon. Men mest skriver hon på sitt 
hemliga projekt; en släktkrönika som tar sin start i 
Ängelholm i mitten av 1700-talet. Tio timmar senare åker 
hon hem igen. Det blir långa dagar, men onsdagar är hon 
ledig och hemma när barnen kommer från skolan.

Tegnestuen Vandkunsten.

Tema Arkitekter.

AIX Arkitekter med samarbetspartners.
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Processen
Den kommunövergripande Översiktsplanen för 
Ängelholms kommun antogs 2005. Enligt PBL 
ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Planen är inte juridiskt 
bindande utan syftet är att ge vägledning och stöd i 
beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas, och hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Planen uttrycker också kommunens 
vision och fungerar som ett strategiskt dokument 
för kommunens utveckling. 

Den kommuntäckande översiktsplanen kan 
förändras genom en fördjupning av översiktsplanen. 
Fördjupningen kan vara både om ett tema, tex 
vindkraft, eller en mer detaljerad redovisning av 
ställningstagande inom ett visst geografiskt område. 
Många gånger handlar det om kommundelar där det 
råder konkurrens mellan olika markanspråk. 

I ÖP 2004 finns området kring Skälderviken, 
Valhall Park och flygplatsen utpekat som ett område 
där en fördjupning av översiktsplanen bör göras. 
Arbetsgången för en fördjupad översiktsplan 
är densamma som för en översiktsplan och 

omfattar samråd, utställning och antagande i 
kommunfullmäktige. 

Innan man kan börja bygga krävs detaljplan. Den 
reglerar i detalj bebyggelsemiljöns utformning, och 
ska bygga vidare på de tankegångar som finns, i 
det här fallet i den fördjupade översiktsplanen för 
Barkåkra. Vanligtvis inleds detaljplanearbetet med 
ett planprogram. Fördjupad översiktsplan Barkåkra 
ersätter den delen av planarbetet. 

Barkåkra är ett område som kommer att fortsätta 
utvecklas under lång tid framöver, och det finns 
därför behov av en process som ser till helheten. En 
översiktsplan ska bevaka de allmänna intressena 
i planområdet, det vill säga de intressen som är 
gemensamma för medborgarna. Enskilda intressen 
beaktas i kommande detaljplanering. Processen med 
en fördjupad översiktsplan säkerställer också 
allmänhetens inflytande och insyn i arbetet. 

Översiktsplaner regleras i 4 kap. PBL. 1 § fastslår att 
av planen skall framgå:
-grunddragen i fråga om den avsedda användningen 
av mark- och vattenområden

2005 
 

ÖP antas 

2003-2004 
 

ÖP utarbetas 

2005-2006 
 

Programmet för 
fördjupad 

översiktsplan för 
Skälderviken, 
Valhall Park 

utarbetas och går 
på samråd. 

2008 
 

Arbetet återupptas 
under namnet 

Barkåkra. 
Gemensamma 
workshopar för 

kommunen, Peab 
och LFV. 

2009 
 

Samråd och 
fortsatt 

utredningsarbete 
för FÖP Barkåkra. 
Detaljplanearbete 

påbörjas. 

2010-2011 
 

Utställning och 
antagande av FÖP 

Barkåkra. 
Detaljplaner 

utarbetas. 
Byggstart. 

2020 
 

En dag i Barkåkra. 

2030-2040 
Livet fortsätter i 

Barkåkra. 

-kommunens syn på hur den byggda miljön skall 
utvecklas och bevaras
-hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena och iaktta gällande 
miljökvalitetsnormer

4 kap. 8 § PBL konstaterar att planbeskrivningen 
skall redovisa planeringsförutsättningarna, 
skälen till planens utformning och de åtgärder 
som kommunen avser vidta för att fullfölja 
planen. Vidare skall man redogöra för planens 
samband med och konsekvenserna till den 
kommunövergripande översiktsplanen.  

Enligt 4 kap. 2a § PBL med hänvisning till 6 kap. 
11-18 § § och 22 § MB skall en översiktsplan 
miljöbedömas om den kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. MKBn återfinns på s 56.
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Inledning
Syfte
Syftet med Fördjupad översiktsplan Barkåkra är att 
skapa en långsiktig planeringsstrategi för Barkåkra. 
Föreliggande planhandlingar ska visa på visioner, 
koncept, karaktärer och principer. Den ska tydligt 
ange vad som är de framtida utbyggnadsområdena, 
och vilka områden som bör förbli obebyggda. Plan-
handlingarna ska också redogöra för grönstrukturer 
och vattenmiljöer och hur kommunikationerna 
och infrastrukturen bör se ut och fungera. Värden 
och begränsningar pekas ut och en avvägning görs 
mellan de många allmänna intressen som finns i 
området. Fördjupad översiktsplan Barkåkra ersätter 
detaljplaneprogram i området, men behandlar inte 
det som hör till detaljplaner och bygg- och 
projekteringsarbete.

Planeringshorisonten för den fördjupade 
översiktsplanen är 20-25 år, och ska utgöra grunden 
för planeringen och vara vägledande i framtida 
beslut kring mark- och vattenanvändningen. 

Bakgrund
Stadsarkitektkontoret fick 2003 i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att utarbeta en fördjupad över-
siktsplan för Skälderviken, Valhall Park och flyg-
platsen. Programmet var på samråd under slutet på 
2005 och sammanfattades i en samrådsredogörelse 
2006. 2008 fick Stadsarkitektkontoret förnyat 
uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott att 
arbeta fram en fördjupad översiktsplan för 
Barkåkra, som också ska fungera som planprogram. 
Kommunstyrelsen fattade beslut om samråd den 
17 juni 2009, och handlingarna var ute på samråd 
mellan 30 juni och 4 september 2009. Inkomna 
synpunkter finns redogjorda för och kommenterade 
i samrådsredogörelsen. 

Projektet drivs av tjänstemän på Kommun-

ledningskontoret, Stadsarkitektkontoret och 
Tekniska kontoret, och samtliga förvaltningar har 
bidragit till projektet. Arbetet har bedrivits i nära 
samarbete med Peab och LFV; två stora intressenter 
i området.

Tegnestuen Vandkunsten, AIX Arkitekter med 
samarbetspartners och Tema arkitekter har gjort 
stadsbyggnadsskisser som ligger till grund för 
planförslaget. Atkins har medverkat i att vidare-
utveckla samrådsförslaget. Dessutom har ytterligare 
en rad konsulter varit kopplade till projektet. De 
rapporter och utredningar som legat till grund för 
dessa planhandlingar återfinns under Planerings-
underlag s 64. 

Avgränsningar – teoretiskt, geografi skt 
Fördjupad översiktsplan Barkåkra är en formell 
fördjupning av översiktsplanen, som ersätter ÖP 
2004 inom det angivna området. Den ersätter också 
planprogram i den kommande detaljplaneprocessen. 

Området sträcker sig från havet i väster till E6 i 
öster. Det omfattar samhällena Skälderviken, 
Skepparkroken, Björkhagen och Barkåkra kyrkby, 
samt hela flygplatsområdet inklusive före detta 
kasernområdet Valhall park och Tvärbaneområdet. 
Planområdet är cirka 1750 hektar stort.

Planområdets roll – 
Ängelholm & regionen
Ängelholms kommun och stad utgör en viktig 
tillväxtpotential i Öresundsregionen och nordvästra 
Skåne. Kommunen ligger strategiskt i de norra 
delarna av Öresundsregionen och angränsar till 
Västkusten i norr. Tillsammans med övriga nio 
kommuner i Skåne Nordväst är Ängelholms 
kommun en del av en region med 309 000 invånare 
och en befolkningstäthet som kan jämföras med 
europeiska storstadsregioner. Ängelholms kommun 

har starka kommunikationsmöjligheter genom 
flygplatsen, Västkustbanan samt motor-vägarna E6 
och E4. Planområdets placering mellan Kulla- och 
Bjärehalvön, i ett slättlandskap mittemellan havet 
och den skogsklädda Hallandsåsen, skapar en viktig 
identitet.

Öresundsregionen och Barkåkra. Atkins.
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Visionen 
Det är framförallt fyra faktorer – Valhall Park och 
havet, flygplatsen och pågatågsstationen – som är 
utgångspunkten för planeringen och som kommer 
att sätta sin prägel på området.  

Det är lätt att säga att platsen är självklar för 
utveckling. Trots allt har människan bott och verkat 
här i tusentals år. Man har kunnat försörja sig 
genom det jorden ger och det goda handelsläget vid 
havet, det är ett gott klimat och ett vackert landskap 
som lockar till boende, och det har alltid funnits 
goda kommunikationsmöjligheter. Genom att 
fortsätta utveckla dessa faktorer kan man här bygga 
vidare på möjligheterna till det goda livet. 

Visionen är att Barkåkra ska bli ett levande samhälle, 
en blandstad där man finner boende, arbete, 
service och rekreation och en urbanitet i den låga, 
täta skalan. Genom utbyggnadstakt och struktur 
ska lager efter lager, årsring efter årsring, läggas 
till området, som ska vara åldersintegrerat och 
funktionsblandat med människan i centrum, med 
mötesplatser och samlingspunkter. Hela området 
ska präglas av det som gör Barkåkra unikt; havet, 
närheten, landskapet och kommunikationerna.
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Nulägeskarta
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Bebyggelse – förutsättningar 
Dagens bebyggelse är framförallt koncentrerad till 
orterna Skälderviken, Skepparkroken och 
Björkhagen längs kusten. I planområdets mitt 
upptar Ängelholms flygplats och Valhall Park en 
stor del av marken. I de norra och nordvästra 
delarna dominerar åkermarken med några få, 
mindre bebyggelsekärnor; Barkåkra kyrkby, 
Övragård och Ängeltofta. Den östra delen består av 
åkermark med lantgårdar.

Skälderviken
Skälderviken bestod från början av ett par gårdar 
men förtätades när Ängelholms hamn anlades 
under mitten av 1800-talet. Efter att järnvägen 
och Helsingborgs hamn konkurrerat ut hamn-
verksamheten på slutet av 1800-talet blev samhället 
känt som badort. Under det tidiga 1900-talet 
uppfördes det mesta av samhället, till en början 
främst sommarhus. Bebyggelsen, oavsett ålder, 
präglas starkt av vattnet med stora fönster och 
verandor mot havet. Till bostäderna hör ofta stora 
uppvuxna trädgårdar som ger en mycket grön 
karaktär till samhället. Västkustbanan som går rakt 
genom samhället utgör idag en såväl fysisk som 
visuell barriär där Skälderviken avskurits sin kontakt 
med havet och strandängarna. 

I Skälderviken finns Errarps skola; en F-6 skola, 
och totalt fem förskolor, en närbutik och ett par 
restauranger. Ca 1300 personer bor i samhället. 
Precis norr om Skälderviken ligger Lingvallen, som 
började byggas 1939 och invigdes ett par år senare. 
Hela anläggningen med såväl gymnastikhallar som 
stugor för boende och stora grönområden ägs av 
Gymnastikförbundet Skåne, och under helger och 
somrar bedrivs här intensiv verksamhet. Lingvallen 
kan ses som en värdefull representant för skånsk 
idrottshistoria, med sina enhetliga träbyggnader i 
gult med vita snickerier. 

Björkhagen & Skepparkroken
Skepparkroken uppstod som hamn till Ängeltofta 
gods. De små gårdarna och stugorna bevarar till 
största delen en karaktär av sent 1700-tal och tidigt 
1800-tal. Merparten är byggda i korsvirke, och har 
stora uppväxta tomter. Bebyggelsen tillsammans 
med stenpiren, de orörda strandmarkera och den 
trädkantade vägen bidrar till den ålderdomliga 
karaktären.

Traditionell bebyggelse i Skepparkroken. Norconsult.

Björkhagen och Skepparkroken skiljs åt av en 
grönkil. Björkhagen är yngre än Skepparkroken och 
bostadshusen är i många fall fritidshus som byggts 
om till permanentboende. Karaktärsskillnaden 
mellan Björkhagen och Skepparkroken är stor. 
Totalt bor här ca 700 personer.

Barkåkra kyrkby
Kyrkan i Barkåkra har anor från tidig medeltid och 
omges på traditionellt sätt av kyrkogård, prästgård 
och klockargård, numera församlingshem. Här finns 
också några mindre gårdar och villor. I anknytning 
till kyrkan ligger Övragård, en del av Ängeltoftas 
farmsystem. Övragårds park bildar tillsammans med 
kyrkogården en grön oas i det öppna landskapet. 
Den vita magasinsbyggnaden vid väg 1710 flyttades 
från Ängeltofta gods 1919, och utgör idag en tydlig 
blickpunkt. 

Barkåkra kyrka. Wendy Dropp.
Ängeltofta & dess gårdar
Ängeltofta gods med sina ståtliga byggnader och 
omgärdande grönska ligger väl synligt i det öppna 
jordbrukslandskapet. Godset är stamfastighet för 
stora delar av planområdet. Ängeltofta har anor från 
1600-talet och var betydande redan innan C G 
Stjernswärd tog över 1794 och under det tidiga 
1800-talet genomförde jordbruksreformer efter 
skotskt mönster, där sätesgårdens ängs- och 
betesmarker delades upp i ett antal farmer. Många 
av gårdarna runt Ängeltofta är resultatet av detta 
enskifte; Osbyholm, Månstorp, Toftakulla, Nådala, 
Barkåkra/Övragård, Valhall, Lugnet, Åkersholm 
och Penarp. Kelliehouse på tvärbaneområdet är 
riven. Även Huntly och Ulriksfält, en samman-
slagning av flera farmer, är kopplade till 
Stjernswärds reform. Totalt medförde reformen 
att ett hundratal byggnader uppfördes 1794-1817, 
och ett tegelbruk byggdes för att förse Ängeltofta 
med tegel. Gårdarna ligger glest utspridda, 
sammanbundna av ett oftast rätlinjigt nät av vägar 
och fastighetsgränser, se s. 35. 

Valhall Park
Valhall var en av de farmer som bildades i samband 
med Stjernswärds jordbruksreform. Under tidigt 



            13   Dnr 06-0035

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARKÅKRA

Ängeltofta gods. Wendy Dropp.

Det gamla kasernområdet ligger i parkmiljö på en 
höjdrygg i det annars ganska platta landskapet. 
Parken innehåller såväl lummiga träddungar som 
ståtliga solitärer, alléer, fruktträdgårdar och öppna 
gräsytor. Det är ett enkelt formspråk och de flesta 
byggnaderna är uppförda efter försvarsmaktens 
standardritningar. Flertalet hus är av rött tegel under 
sadeltak av rött taktegel. Fönstren är i allmänhet 
vitmålade tvåluftsfönster. En del av byggnaderna 
uppfördes också med panelklädda fasader i ockra 
eller röd slamfärg, med röda tegeltak eller svarta 
papptak. Området är i huvudsak mycket välbevarat. 
Nedanför sluttningen finns ett öppet område med 
hangarer och stora öppna ytor för flygplanen. 

Sedan flygflottiljen lades ner används Tvärbanan 
inte för flygverksamhet. Området domineras av 
stora öppna gräsytor och asfalts- och betongytor. 
Dessa används idag för provkörning av bilar 
och av körskoleelever. Här finns också ett antal 
gräsbeklädda hangarer. Här ligger även en brand-

Valhall Park. Wendy Dropp.

övningsplats, som är tagen ur bruk och inte är 
aktuell för användning. I mitten av området finns en 
större skogsdunge, som är det enda som finns kvar 
av Kellie House, en av Stjernswärds gårdar som revs 
av militären på 1980-talet. Kägleån är kulverterad 
genom delar av Tvärbaneområdet.

Tvärbaneområdet med sina gräsklädda hangarer. I fonden 
tornar Hallandsåsen upp sig.  Wendy Dropp.

Översikt av parkens byggnader.

1940-tal etablerades flyggflottiljen F10, som lades 
ner årsskiftet 2002/2003. Numera är området 
i privat ägo. Ett flertal synliga gravhögar från 
bronsåldern och lämningar under mark visar att 
platsen varit bebodd mycket länge.
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Bebyggelse - förslag
Barkåkra har sin egen identitet och karaktär. Det är 
en tätort på landet, längs med kusten och järnvägen, där 
landskap och urbanitet blandas för att skapa förutsättningar 
för det goda, hållbara livet. 

Planförslaget ska i största möjligaste mån nyttja vad platsen 
har att erbjuda – järnvägen med möjlighet till pågatågstrafik, 
Valhall Park med sin service och verksamheter, flygplatsens 
närhet till Stockholm och Europa, och inte minst landskapet 
– både det väldigt lokala med sina gator och öppna platser, 
skogsdungar och gravhögar, och det större med Skäldervikens 
vatten, de öppna strandängarna, den vidsträckta betesmarken 
och Hallandsåsens skogsklädda sluttningar. 

Översiktlig planering handlar om att hitta strategier som 
gör det möjligt att skapa förutsättningar för det goda livet. 
Dessa strategier ska vara robusta nog att tåla trender och 
konjunkturer, och som ska kunna utvecklas under lång 
tid och med olika etapper, markägare, exploatörer och 
arkitekter. 

Björkhagen & Skepparkroken
Såväl Björkhagen som Skepparkroken kan växa 
norrut i en kvartersstruktur som kopplar samman 
bebyggelsen med den befintliga. På flera ställen 
finns möjlighet att knyta samman ett nytt gatunät 
med det befintliga. En gata i sydöst-nordvästlig 
riktning anläggs för att i första hand underlätta för 
stadsbusstrafiken, men där även fotgängare, 
cyklister och bilar är välkomna. Denna gata utgör 
gräns för bebyggelsen mot nordöst. Gränsen är 
naturlig även med hänsyn till de många forn-
lämningar som finns i området, se s 34, terrängen 
med flera gamla grustag och deponier, se s 37. 
Grönkilen mellan Björkhagen och Skepparkroken 
förstärks och bevaras, se s 32. 

Uppskattningsvis kan utbyggnadsområdena rymma 
runt 200 bostäder med övervägande enfamiljshus. 

Det är viktigt att den speciella karaktären i 
områdena bevaras. Detaljplaneprogrammet för 
Skepparkroken och Björkhagen (B597) är en bra 
utgångspunkt för arbetet vad gäller karaktär och 
utformning (dock inte bebyggelsens utbredning). 
Kommunen diskuterar också riktlinjer för byggande 
längs kusten. Gatustrukturen bör skapa naturliga 
kopplingar mellan befintlig och ny bebyggelse.  
 
Skälderviken 
Skälderviken bevaras som ett eget samhälle, och de 
gröna områdena runt samhället behålls. För att 

möjliggöra den utbyggnad som Errarps skola 
behöver för att klara det ökade antalet elever kan 
den mindre av idrottsplanerna behöva tas i anspråk 
för skolbyggnader, dock inte den belysta idrotts-
planen med sina klubbhus. Idrottsmöjligheterna kan 
då omlokaliseras till Valhall Park och området direkt 
nordväst om parken. 

Delar av Lingvallen, i den nordvästra delen skulle 
kunna exploateras med ett par bebyggelsekvarter. 
Detta är dock inte nödvändigt för den övergripande 
strukturen, och skulle kunna ligga långt fram i tiden. 

Baserad på underlag av Tegnestuen Vandkunsten.
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Om delar av området skulle exploateras är det av 
stor vikt att Lingvallen behåller sin funktion som 
grön lunga, se s 32. 

Två mindre delar av Valhallsskogen pekas ut som 
utbyggnadsområde. I den södra delen skapas 
möjligheter för en förskola. Det är dock viktigt att 
bevara en del av skogen ut mot gatan och inte helt 
bygga igen bebyggelseluckan. I den norra delen, i 
anknytning till Valhallsvägen och Barrvägen, finns 
det möjligheter för framförallt bostadsbebyggelse 
i ca 4 vån. Uppskattningsvis kan Valhallskogen 
rymma runt 50 bostäder. 

Barkåkra kyrkby
Planförslaget bevarar kyrkbyns traditionella upp-
byggnad och tydlighet och lämnar landskapet öppet 
runt byn. 

Ängeltofta & dess gårdar
Planförslaget ser till att bevara Ängeltofta och 
farmsystemet. De utpekade utbyggnadsområdena 
tar hänsyn till gårdarnas placering, och lyfter också 
upp ett antal tidigare strukturer i landskapet, se s 34. 
Ängeltofta blir också trafikmässigt avlastat när den 
befintliga väg 1709 istället leds via det nya 
utbyggnadsområdet på Tvärbanan. 

Barkåkra
Huvudstrategin för den nya stora utbyggnaden 
sydväst om väg 1710 är en kvartersstad med 
småskalig karaktär som är generös och tillåtande 
och ger förutsättningar att utvecklas efter tid och 
med trender och konjunkturer. 

Kvarteren kan byggas upp med olika bebyggelse-
typer. I samband med detaljplanearbetet kommer 
den exakta placeringen och utformningen att 
justeras, men huvuddragen från denna handling bör 
vara tydligt igenkännbara.

Tykvarter med blandad bebyggelse. AIX Arkitekter med sam-
arbetspartners. 

Överst ett typkvarter för småhus, och nederst ett typkvarter 
för trädgårdsstad. AIX Arkitekter med samarbetspartners. 

Eftersom utvecklingen kommer att pågå under en 
längre tid finns det möjlighet att utveckla urbanitet 
på ett organsikt vis. Urbanitet behöver inte betyda 
storskaliga städer, tvärtom anser de flesta invånarna 
i Öresundsregionen att de lever ett urbant liv, även 
om det är på landsbygden eller i småsamhällen. En 
organisk utveckling innebär att lager kan läggas till 
lager, årsring för årsring. Det ger förutsättningar 
för den mångfald som eftersträvas, och som ger 
karaktär och attraktivitet till området. Den befintliga 
bebyggelsen bör också finnas kvar. Dessa element 
är viktiga att ta tillvara för att ge området en unik 
karaktär och för att ge upplevelsen av årsringar och 
lager. 

En god kvartersstruktur kräver väldefinierade gatu-
rum och en tydlig gatuhierarki. Proportionerna av 
gaturummen bör utgå från byggnadernas höjd; en 
lägre bebyggelsehöjd motsvaras av en smalare gata. 
Även här förutsätts självklart att kollektivtrafik, 
fotgängare och cyklister får lika goda förhållanden 
som bilister. Parkering kan ske på så väl kvarters-
mark som sidokantsparkeringar. För att skapa en 

tydlig karaktär till områdets kvarter och gator bör 
samtliga byggnader ligga i anslutning till gatan, och 
även entréerna bör vara från gatan. För gatu-
sektioner, se vidare s 25.

Det stora utbyggnadsområdet gör det möjligt att 
få en stor variation på miljöerna med variation på 
kvartersstorlekar, byggnadstyper och våningshöjder. 
Bebyggelsen bör variera från 1 till 4 våningar, och 
bör vara som högst och tätast närmast stationen 
och väg 1710.

En annan viktig aspekt i karaktären är att ta tillvara 
topografin och det böljande landskapet. Inom 
utbyggnadsområdet finns en mängd element som 
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Baserad på underlag av Atkins och Tema Arkitekter.
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bör tas till vara; skogsdungar, dammar, stenmurar 
och gravhögar. Mycket kan arbetas in i den 
övergripande grönstrukturen, se s 32, och annat kan 
arbetas in i bebyggelsen. Det kommer inte att vara 
möjligt med havsutsikt från allas bostäder, men alla 
bör kunna få en skymt av havet och himlen över 
Skälderviken från gator och andra allmänna platser. 
Det är också viktigt att planera och placera hus 
och gator för att ge ett gott mikroklimat och låta 
kvarteren erbjuda vindskyddade gårdar och gator. 

Förhoppningen är en blandad bebyggelse med 
bostäder och verksamheter i form av kontor, service 
och handel. Storleken på bostäder och verksamheter 
bör vara varierad, med flerbostadshus, radhus, 
kedjehus, parhus och friliggande enfamiljshus med 
olika upplåtelseform (bostads-,  hyres- och ägande-
rätt och tredimensionell fastighetsbildning 
för att underlätta för etablering av kontor och 
verksamheter). I samband med detaljplanearbetet 
kommer den exakta placeringen och utformningen 
att justeras, men huvuddragen från denna handling 
bör vara tydligt igenkännbara.

Uppskattningsvis kan området rymma runt 2000 
bostäder.

Etablering för handel och service bör ske till en 
koncentrerad punkt i området. Det höga flödet 
av trafik längs 1710 gör detta till ett rimligt läge. 
Platsbildningar snarare än etableringar längs 
gatan ses som mer attraktivt ur handelns synpunkt 
och befintlig och tillkommande trafik på väg 1710 
är för stor för att upplevelsen ska kunna bli en intim 
köpgata. Etableringar av handel och service blir ofta 
representativa för ett helt område. Utformningen 
och karaktären är därför oerhört viktig. Redan idag 
finns förutsättningar att etablera en livsmedelsbutik 
om ca 1200 kvadratmeter uthyrbar yta. Den skulle 
kunna kompletteras med torghandel och fiskbil. 

AIX Arkitekter med samarbetspartners. 

Med tanke på den tydliga trenden om att veta 
hur och var maten är producerad, hade detta 
kunnat vara något som ger ytterligare karaktär till 
området. När området vuxit sig lite större bör det 
även finnas förutsättningar för bageri/café och 
kvartersrestaurang, ca 300 kvadratmeter uthyrbar 
yta totalt. Rimligtvis finns utrymme för ytterligare 
liknande etableringar, men bara dessa små tillskott 
vid en platsbildning räcker för att platsen ska kännas 
etablerad. Som ett tredje steg är det rimligt att tänka 
sig ett antal mindre butikslokaler, om totalt ca 500 
kvadratmeter uthyrbar yta. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av 

totalt 3-5 nya förskolor jämnt fördelade inom 
området (siffran varierar beroende på samman-
sättningen av bostäder i området; friliggande villor 
generar fler förskolebarn än flerfamiljshus). Ut-
byggnaden av förskolor bör ske successivt i sam-
band med hela områdets utbyggnad. 

Socialförvaltningen ser ett behov av lokaler för 
hemtjänst och hemsjukvården. Det är även troligt 
att det finns behov för ett särskilt boende, inte 
minst med tanke på befolkningsökningen av ålders-
grupperna över 80 år och att området redan idag 
rymmer många äldre. Vidare kan det finnas behov 
av gruppbostäder för handikappomsorgen. Man kan 
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också tänka sig ett behov av seniorboende (65 år 
och över). Dessa boenden ryms inte inom det 
kommunala ansvaret. Vårdcentral och apotek hade 
också varit attraktiva servicefunktioner i området.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av tre 
fotbollsplaner i området utöver konstgräsplanen i 
anknytning till Valhall Park. Errarps skola behöver 
också tillgång till en mindre bollhall/idrottshall, som 
dock inte behöver placeras i direkt anknytning till 
skolan. Vidare finns önskemål om en näridrottsplats 
och plats för tennisbanor. Förvaltningen ser också 
ett behov av en mötesplats för ungdomar, som 
inte ligger i direkt anknytning till Errarps skola. 
Det skulle kunna samlokaliseras med bibliotek 
och olika typer av lokaler för kursverksamhet och 
repetitionslokaler för föreningar och studieförbund. 
Dessutom skulle man gärna se möjligheterna till en 
mindre utomhusscen och skridskobana.

Valhall Park
Syftet är att Valhall Park ska fortsätta att utvecklas. 
Detta görs på flera olika sätt. Befintliga byggnader 
får nya funktioner och i vissa fall nya tillbyggnader 
för att klara av de nya funktionerna. I vissa fall kan 
byggnader också behöva rivas. Tillbyggnader bör 
utformas så att man tydligt kan se vad som är 
originalbyggnad och vad som är ett tillägg. I 
samband med detaljplanearbete fastslås vilka 
karaktärsdrag på byggnader och omgivande miljöer 
som ska bevaras. Den gröna karaktären i parken är 
mycket viktig, och i allmänhet är bestånden av träd 
viktigare än de individuella träden. Även detta 
regleras i samband med detaljplan. 

Valhall Park kan förtätas i flera områden utan att 
dess karaktär går förlorad, och med förståelse för 
parkens kulturhistoriska värde är förhoppningen 
att områdets årsringar är avläsbara i framtiden. 
Detaljplanearbete har pågått för flera olika delar 

sedan 2007, och har syftat till såväl bevaring som 
förtätning. Denna process bör fortsätta. Uppe på 
höjdryggen, i den gröna delen av parken, är 
verksamheter såsom verksamheter kopplade till 
hälsa och friskvård, kontor, utbildning,  samt hotell- 
och konferensverksamheter lämpliga. Även lätt 
tillverkningsindustri skulle kunna förekomma. Inom 
områden som inte är utsatta för flygbuller skulle 
flerbostadshus och undervisning, även för mindre 
barn, vara ett mycket bra komplement till parkens 
funktioner. Bostadsbebyggelse i anknytning till 1710 
skulle dessutom knyta samman Valhall Park med 
Barkåkra och medverka till att skapa en bygata av 
1710. Vid entrén till parken finns ett utmärkt läge 
för att etablera en koncentrerad punkt för handel 
och service. 

Närproducerad mat på Bjärekulla marknad. Lundberg Design 
/ Peab Park AB

Det öppna området nedanför sluttningen med 
sina stora öppna ytor och hangarbyggnader kan 
förtätas i ganska hög grad. På plankartan fastslås 
ett grönt stråk som skapar ett sammanhang med 
verksamhetsområdet på andra sidan flygplatsen, 
men som också skapar en historisk koppling till den 
gamla allén som gick från Valhall till Kellie House. 
Grönstråket kan också nyttjas för fördröjning av 
dagvatten. I denna del av Valhall Park är 
tillverkningsindustri och kontor lämpliga funktioner. 
Utredningar krävs dock för att säkerställa att 
flygplatsens riksintresse inte påtagligt skadas. 

Nordväst om Valhall Park, där det idag finns en 
konstgräsplan, är ett område utpekat som ut-
byggnadsområde. Detta bör endast ske på ett sätt 
så att det öppna landskapet kvarstår. Det vore 
lämpligt att förlägga fler idrottsplaner hit, som kan 
samutnyttjas med tex Errarps skola och Lingvallen. 
Bebyggelse bör endast placeras i direkt anknytning 
till befintlig bebyggelse i parken. 

Uppskattningsvis kan parken rymma ett par hundra 
bostäder.

Tvärbaneområdet 
Syftet med att åter ta Tvärbaneområdet i anspråk 
är att ta tillvara den exploatering som redan är 
gjord. Att återställa området till naturmark eller 
jordbruksmark anses inte vara möjligt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Tanken är istället att 
på bästa sätt nyttja läget och de förutsättningar som 
finns. De tidigare rullbanorna utgör huvudstommen 
kring vilka kvartersbebyggelse för industrier, 
verksamheter, logistik och handel kan växa upp. 
Tack vare den stora ytan finns här möjlighet för 
verksamheter med stora krav på plats, tex inom 
logistik, att etablera sig, något som det inte finns 
utrymme för någon annanstans i kommunen. Rull-
banorna närmast flygplatsen bör i första hand 
nyttjas för flygplatsanknuten verksamhet, tex 
hangarer. Det är av stor vikt att det så snart det är 
möjligt etableras kollektivtrafik till området. 

Visionen är att skapa ett verksamhetsområde med 
tydliga gröna strukturer. Dessa byggs upp genom 
dels det befintliga; den kulverterade Kägleån som 
kan öppnas upp, grönskan kring det riva Kellie 
House, gamla alléer och siktstråk samt öppna 
dagvattendammar, se s 32. Dammarnas storlek är 
på illustrationsskissen beräknade på att Kägleån 
öppnas upp.  Syftet är att skapa ett levande och 
grönt verksamhetsområde, där den mänskliga 
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skalan får dominera, och det i ett vackert landskap 
som öppnar sig mot Hallandsås. I samband med 
detaljplane-arbete bör ett gestaltningsprogram för 
de offentliga miljöerna tas fram. Det är viktigt med 
en skarp gräns mot det omgivande landskapet.

Totalt pekas här ut ca 124 hektar mark lämplig för 
verksamheter. Utbyggnadsområdet tar inte mer 
mark i anspråk än vad som redan är ianspråktaget 
för den tidigare militära verksamheten

Bebyggelse – konsekvenser 
Planförslaget har haft som utgångspunkt att vara 
hållbart med hänsyn till ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter. Att bygga tätt och nyttja 
redan ianspråktagen mark, med bra förutsättningar 
för kollektivtrafik och tydliga grönstråk ger goda 
ekologiska konsekvenser. Dessa aspekter ger 
också goda sociala konsekvenser, liksom strävan 
efter en varierad och attraktiv bostadsbebyggelse. 
Planförslaget bedöms ge goda samhällsekonomiska 
i form av en ökande befolkning och därmed ett 
ökat skatteunderlag för kommunen. Planförslaget 
ger också goda möjligheter för nya verksamheter att 
etablera sig och för befintliga att växa. Planförslaget 
innebär också en rad ökade kostnader i form av 
utbyggnad av kommunal service, teknisk försörjning 
och ny infrastruktur. 

Baserad på underlag av Tegnestuen Vandkunsten.
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Infrastruktur & Kommunikationer – 
förutsättningar
Det är viktigt att se trafik ur ett brett perspektiv 
och inte bara som biltrafik. I begreppet bör alla 
trafikslag finnas med; gång, cykel, bilar, gods och 
kollektivtrafik. 

Gång & Cykel
Det finns idag ett grovmaskigt nät av gång- och 
cykelvägar i området. Större delen av området är 
svårtillgänlig jordbruksmark. Hela flygplatsområdet 
och Valhall Park är omgärdade av stängsel. Inom 
de befintliga samhällena är det i allmänhet ingen 
svårighet att ta sig fram. Väg 1710 är med dagens 
trafikrytm svår att passera.

Gator & Vägar
E6an är den övergripande fjärrleden och nås idag 
via trafikplatserna Hjärnarp och Rebbelberga. 

Väg 105 är huvudförbindelsen mellan Bjäre/Förslöv 
och E6an. Vägen är relativt ny och håller god 
standard, med en trafikplats på E6an vid Hjärnarp.

Väg 1701 (ca 4000 fordon/dygn) försörjer trafiken 
till Ängelholms flygplats både från norr och söder.

Väg 1703 Åkersholmsvägen förbinder väg 1710 
med väg 1701.

Väg 1709 via Ängeltofta gods är en förbindelse 
mellan Skälderviken, Skepparkroken och 
Björkhagen i riktning mot E6an norrut. Det är dock 
en bristfällig väg, men har också i dagsläget ett litet 
flöde (ca 250 fordon/dygn).

Väg 1710 (ca 9000 fordon/dygn) samlar upp 
trafiken från Vejbystrand, Magnarp, Skepparkroken, 
Skälderviken och Valhall Park i riktning mot 

Ängelholm och E6an söderut. Den tar också hand 
om en del trafik från Bjäre, huvudsakligen från 
Förslöv och Västra Karup mot Ängelholm. 

Till detta kommer en mängd mindre allmänna och 
privata vägar på landsbygden. 

Den nordvästra delen av Skälderviken är präglad av 
sin tid med en mängd säckgator, något som till viss 
del återfinns även i Skepparkroken och Björkhagen.

Kollektivtrafi k
Området är idag förhållandevis väl försörjt 
kollektivtrafikmässigt, med såväl lokala stadsbussar 
(nr 2, Kulltorp-Centrum/Järnvägsstationen-
Skälderviken-Vejbystrand) som regionbussar (mot 
Båstad, 513, och Torekov-Förslöv, 523). Vägnätets 
uppbyggnad gör dock att de inte alltid kan komma 
fram den enklaste och genaste vägen. 

Tåg
Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg 
passerar genom planområdet. Närmaste stopp finns 
i Ängelholm, där vissa regionala tåg och samtliga 
pågatåg stannar. I ÖP 2004 pekas tre alternativa 
lägen ut för en framtida pågatågsstation och för 
vidare utredning; Skälderviken/Mesanvägens 
förlängning, Barkåkra samt Vejbyslätt. I samband 
med samrådet för FÖP Barkåkra utreddes ett flertal 
möjliga stationsplatser. Region Skånes kollektiv-
trafiknämnd tog i oktober beslut om att ställa sig 
bakom Tågstrategi 2037, som innebär en möjlig 
pågatågstrafik norr om Ängelholm, med stopp i 
Barkåkra, Förslöv och ev Grevie. Sträckningen har 
hög prioritet och ligger med beräknad trafikstart 
2014-2015. Se även PM Stationsläge norr om 
Ängelholm. 

En större mängd gods kommer att passera genom 
planområdet när tunneln genom Hallandsås är 

färdigställd, se vidare s 43. 

Yttre godsspår
I ÖP 2004 finns ett område markerat för 
”Utredningszon (principläge) vid eventuellt yttre 
godsjärnvägsspår, (om så skulle krävas med hänsyn 
till transport av farligt gods mm), se vidare kap 9.”

Under arbetet med ÖP 2004 diskuterades en 
järnvägssträckning öster om tätorten Ängelholm, 
längs med E6an. En riskutredning gjordes 1996 
som visade att en olycka med farligt gods i centrala 
Ängelholm skulle kunna få stora konsekvenser, 
och därför redovisar ÖP 2004 en principiell 
utredningszon för järnvägsdragning öster om väg 
E6 med anknytning till Ängelholms flygplats. 
Zonen berör såväl naturvärden, bland annat Rönne
å, som kulturvärden (fornlämningsområden och 
område redovisat i regionalt natur- och kulturmiljö-
vårdsprogram). Även teknisk infrastruktur såsom 
gasledningar och vägar samt skyddsområde för 
vattentäkt berörs, och riksintresse för 
kommunikationer för både flygplats och motorväg. 
Se även PM Yttre Godsspår.

Ängelholms fl ygplats
Ängelholms flygplats är mycket viktig, inte bara 
för Ängelholms kommun utan för hela regionen. 
Flygplatsen har ca 400 000 resande per år, och har 
enligt sitt miljötillstånd rätt till 27 500 flygrörelser 
för civil flygtrafik. I dagsläget utnyttjas hälften av 
dessa flygrörelser, mestadels för affärsresenärer. 
Flygplatsen har en väldigt viktigt roll i regionen som 
enda snabba kommunikationsmedel till Stockholm. 
Flygplatsen är av riksintresse för kommunikationer, 
se s 47.

Enligt flygplatsens utvecklingsplan från 2004 
planeras en förlängning av rullbanan med 400 meter 
norrut, vilket ingår i flygplatsens tillstånd. 



            21   Dnr 06-0035

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARKÅKRA

Infrastruktur & 
Kommunikationer
Förutsättningar



 Dnr 06-003522  

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARKÅKRA
Alternativa placeringar av terminalbyggnaderna har 
också diskuterats. 

Flygplatsen började som militär flygplats 1945, och 
har sedan 1960-talet använts även för civil luftfart. 
2002 övertog LFV huvudmannaskapet från 
Försvarsmakten. Förhandlingar om icke-statligt 
ägande pågår för närvarande. 

Såväl flygplatsens miljötillstånd som riksintresse är 
kopplat till flygplatsen och dess funktion, och inte 
till ägandeskapet.  
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Infrastruktur & kommunikationer – 
förslag
Ängelholms kommun har en vision om möjliggöra för 
allmänheten att klara av sin vardag utan att använda bil. 
Det innebär att gång, cykel och kollektivtrafik ska 
behandlas med samma självklarhet som biltrafiken. Det 
handlar om säkra, trygga och gena vägar för alla trafikslag, 
som var för sig har egna förutsättningar och krav på 
strukturen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle 
krävs det nya sätt att prioritera trafikslagen. Det är också 
viktigt att skapa möjligheter för att enkelt skifta mellan de 
olika trafikslagen. 

Planförslaget visar en struktur och en karaktär som är 
robust nog att tåla många års exploatering. Den exakta 
placeringen och utformningen kommer att fastslås i 
kommande detaljplanearbete, men huvuddragen bör vara 
tydligt igenkännbara. 

Gång & Cykel
Gång- och cykeltrafiken trafiken är prioriterad i 
kommunen och gator och områden ska planeras 
för att möjliggöra detta. Ett cykelvänligt Ängelholm 
innebär att tydlighet och enkelhet präglar cykelväg-
nätet. Cykelnätet skall bestå av huvudstråk och 
lokalstråk. Huvudstråken förbinder de större mål-
punkterna och orterna på ett gent och enkelt sätt. 
Men alla destinationer skall vara möjliga att nå 
enkelt och säkert i området, kvarteret och längs 
gatan.

På boendegator med låg hastighet kommer gående, 
cyklister och bilister att samsas om samma 
utrymme. På den större gatan mellan 1710 och 
stationen (1) har gatan för bil och stadsbuss 
enkelriktade cykelfält på vardera sidan. Längs 1710 
finns cykelväg eller cykelfält på vardera sidan. Det 
kommer dessutom att finnas vissa rena gång- och 
cykelstråk i området, och den slutliga strukturen 
kommer att fastslås i detaljplaneskedet. 

Gator & vägar 
För det övergripande vägnätet gäller Vägverkets 
fyrstegs-princip. Steg 1 innebär att man vidtar 
åtgärder som påverkar transportbehovet och val 
av transportsätt. Steg 2 innebär att man vidtar 
åtgärder som ger effektivare utnyttjande av 
befintligt vägnät. Steg 3 innebär vägförbättringar 
och mindre ombyggnadsåtgärder och steg 4 innebär 
nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

För att säkerställa den långsiktiga framkomligheten 
till Bjäre, kusten, Barkåkra och flygplatsen anses 
det, efter fortsatta utredningar sedan samrådsskedet, 
nödvändigt med ett reservat för en ny trafikplats på 
E6an (2). I första hand är det nödvändigt att den 
idag överbelastade trafikplats Rebbelberga byggs 
om med ett långsiktigt perspektiv som klarar av 
de ökande trafikmängderna. I samband med de 
trafikuppföljningar som ska göras vid Rebbelberga 
är det rimligt att övervaka behovet av en ny 
trafikplats. Samtidigt bör åtgärder utföras för att 
underlätta utnyttjandet av väg 105 och trafikplats 
Hjärnarp, framförallt från kusten och Bjäre. Inom 
det utpekade reservatet, som delvis följer Valhalls 
Byaväg och väg 1703 (3), bör inga åtgärder tillåtas 
som i framtiden kan försvåra för en ny trafikplats 
med tillhörande tillfartsvägar. Detta nya vägsystem 
måste säkerhetsprövas med hänsyn till flygplatsen. 

Åtgärder för att öka nyttjandet av väg 105 och 
trafikplats Hjärnarp bör utföras, både inom och 
utanför planområdet. 

Väg 1709 förbi Ängeltofta leds om via 
Tvärbaneområdet för att skapa en naturlig tillfart 
från trafikplats Hjärnarp (4). Den möjliggör också 
en gen väg mellan flygplatsen, Tvärbaneområdet, 
Valhall Park och pågatågsstationen, samtidigt som 
man avlastar den värdefulla gårdsbebyggelsen på 
Ängeltofta gods. 

Väg 1710 ligger mycket centralt i planområdet och 
mittemellan utbyggnadsområdena Valhall Park och 
området ner mot järnvägen och havet (5). För att 
skapa känslan av en sammanhållen bebyggelse där 
bostäder, service och verksamheter på båda sidor 
om vägen utgör en helhet är det nödvändigt att 
barriäreffekten på 1710 i möjligaste mån arbetas 
bort. Detta görs genom flera olika åtgärder. Själva 
1710 utformas som en bygata, där alla trafikanter 
rör sig på samma villkor; en längre hastighet för 
biltrafiken, gång- och cykelmöjligheter på båda sidor 
om gatan och en bred mittrefug för att säkerställa 
en enkel passage, utan att för den skull hejda 
trafikflödet. 

Den tunga trafiken, bland annat i form av 
transporter till de nedre delarna av Valhall Park, leds 
bort genom en väg från Barkåkra kyrkby till Valhall 
Park (6). Denna väg går runt parken och ut på väg 
1710 alldeles söder om Valhall Park, vilket också 
innebär att bilister norrifrån, tex från Vejbystrand, 
kan välja denna väg vidare in mot Ängelholm. 

För att underlätta för trafiken norrifrån att ta sig till 
stationen behöver åtgärder göras där väg 1704 och 
1710 möts. Den gamla dragningen av väg 1704 bör 
återupptas (7), och den nuvarande skarpa svängen 
på väg 1704 arbetas bort, genom en ny huvudgata 
(8) som går mer rakt ner mot stationen och sedan 
svänger mot 1704 (9). Denna slinga blir också enkel 
för stadsbussen att trafikera. Det är viktigt att se 
över utformningen i korsningspunkterna för att 
säkerställa god framkomlighet för bussarna. Det 
gäller också för korsningen mellan Valhallsvägen 
och 1710/Kungsgårdsleden, där en supervänster-
sväng skulle underlätta framkomligheten (10). Detta 
bör sammanfalla med en ny cykelväg längs 
Valhallsvägen, som pekas ut i kommunens cykel-
plan. Fartdämpande åtgärder bör göras vid Barkåkra 
kyrka (11).
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Sektion väg 1710, norr om vakten. 

Sektion väg 1710, söder om vakten. 

Viss upprustningen behövs av väg 1710 på avsnittet 
vid Kägleå och korsningen med väg 1703 (12).

Flygplatsen har tillstånd till en förlängning av rull-
banan, vilket skulle innebära att väg 1710 norr om 
Barkåkra kyrkby måste ledas om (13). Väg 1710 kan 
då förläggas i tunnel, ett mycket kostsamt alternativ 
då det kräver att ca 360 m väg läggs under mark. 
Alternativet är att låta vägen göra en stor sväng, 
runt Barkåkra kyrkby och genom det värdefulla 
landskapet och jordbruksmarken, också det en 
mycket stor investering med bland annat 
markinlösen som följd. Flygsäkerheten kräver att 
ett område 300 meter från rullbanans slut behöver 
vara säkrat. Vilket alternativ som väljs måste utredas 
närmare i samband med att det blir aktuellt att 
förlänga rullbanan. 

Den etappvisa utbyggnaden av infrastrukturen kan 
beskrivas genom fyra steg. Steg 1 kan sammanfattas 
med att bygatan och gator till stationen etableras, en 
ny förbindelse i de norra delarna av Valhall Park och 
nya tillfarter till parken. Steg 2 kan sammanfattas 
med fortsatt utveckling av trafiksystemen på båda 
sidor om flygplatsen. Steg 3 skulle kunna innebära 
en ny trafikplats på E6an. Det finns idag ett sätt att 
röra sig från kusten söderut mot Ängelholm genom 
planområdet. Åtgärderna beskrivna ovan skulle 
innebära tre alternativa sätt; den befintliga 1710, 
vägen runt Valhall Park samt vägnätet inom 
Tvärbaneområdet. 

Kollektivtrafi k
En av grundstenarna för ett hållbart samhälle är 

Den övre sektionen är förslag på utformning av gatan till 
stationen, med 6.5 meters gatubredd, och sidoparkering, 

gång- och cykelfält på vardera sida. De två undre är förslag på 
boendegator, med 5.5 meters gatubredd för bilar och cyklister, 

samt smal trottoar och kvartersmark.

god tillgång och ett väl utbyggt kollektivtrafiknät, 
både för lokala och regionala resor. Med nya stora 
utbyggnadsområden har man möjlighet att redan 
från början göra en satsning på kollektivtrafiken och 
låta dess behov styra den fysiska planeringen. 

Stadsbusslinjen mellan centrala Ängelholm och 
Vejbystrand passerar idag Valhall Park och på grund 
av dålig framkomlighet och dåligt resandeunderlag 
går inte alla turer via Björkhagen och 
Skepparkroken. Skånetrafiken ser möjligheten att 
framöver trafikera Skepparkroken och Björkhagen 
på Kustroddarvägen som mycket små (PM 
Busstrafik i Skepparkroken). Genom den nya gatan 
norr om bebyggelsen (14) underlättar man för 
bussens framkomlighet och underlättar därmed 
för kollektivtrafikresor från Björkhagen och 
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Pågatågsstationen är placerad centralt i utbyggnads-
området Barkåkra för att nå en så hög grad som 
möjligt av bostäder, såväl befintliga i Skälderviken 
som tillkommande, och arbetsplatser, framförallt 
lokaliserade i Valhall Park. Placeringen innebär 
också att man med lätthet kan ta sig till stationen, 
framförallt som gående, cyklist eller med 
kollektivtrafik, men också som bilist. Platsen 
möjliggör pendlarparkering på båda sidor om 

Detaljstudie av stationen. Underlag Atkins.

1710 som bygata där alla trafi kanter samsas på lika villkor. Tegnestuen Vandkunsten

Skepparkroken.
 
Gatans exakta utformning och placering får 
klargöras i kommande detaljplaneskeden. 
Bussen får en naturlig angöring vid den tänkta 
pågatågsstationen innan den fortsätter förbi Valhall 
Park mot Skälderviken och Ängelholms centrum. 

En ny pågatågsstation i Barkåkra innebär att buss-
linjerna 513 och 523 mellan Ängelholm och Bjäre 
ersätts av tåg, med ev. byte till buss. Möjligheterna 
att nå såväl Tvärbaneområdet som flygplatsen med 
kollektivtrafik från pågatågsstationen och/eller 
Ängelholms centrum bör noga bevakas och utredas 
i den kommande planeringen. 
 

Inom planområdet finns flera kritiska punkter där 
säkerheten och bussens framkomlighet måste lösas 
på ett tillfredsställande sätt. Detta görs i kommande 
detaljplaneplanering. 

Tåg
Diskussionen kring placeringen av en pågatågs-
station norr om Ängelholm har pågått under flera 
år inom framförallt ramen för ÖP2004 och Tåg-
strategi 2037. Ett resonerande kring olika tänkbara 
placeringar förs i samrådshandlingen till FÖP 
Barkåkra, där ett läge precis norr om Lingvallen 
föreslogs. Kompletterande utredningar och 
revideringar med hänsyn till inkomna samråds-
yttranden har inneburit att pågatågsstationen nu har 
fått en placering något norr om vad som föreslogs 

i samrådshandlingen. Den slutliga placeringen 
kommer att fastställas i kommande detaljplane-
arbete. Se även PM Stationsläge norr om 
Ängelholm.



            27   Dnr 06-0035

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARKÅKRA

Sektion vid stationen. Atkins.spåren. Placeringen berör inte Lingvallens fastighet 
eller strandängarna. Av samhällsekonomiska skäl 
har man också valt bort placeringar i direkt 
anknytning till järnvägsviadukten, då de stora höjd-
skillnaderna innebär stora schaktnings- och 
terrasseringsarbeten för att säkerställa till-
gängligheten till stationen. Med hänsyn till grund-
vattenförhållanden är det inte lämpligt med en 
tunnel under spåren, utan planskildheten för gående 
och cyklister måste lösas ovanför spåren. 

Skånetrafiken anger att ca 10 parkeringsplatser 
behövs vid stationen. Ängelholms kommun anser 
detta vara för lite. Det finns dock gott om plats 
för parkeringar längs med järnvägen; på bilden 
redovisas ca 70 parkeringsplatser, företrädesvis på 
den östra sidan om spåren. 

Rydebäcks station med hög arkitektionisk gestaltning. Metro 
Arkitekter.

Spårens lutning genom planområdet medför att 
det krävs en mycket noggrann detaljplanering av 
pågatågsstationens utformning för att säkerställa att 
samtliga säkerhetskrav på tex perronger uppfylls. 
Pågatågsstationen kommer att vara det första man 
möter när man kommer till Barkåkra eller till 
Ängelholm norrifrån. Utformningen och den 
arkitektoniska gestaltningen är därför av mycket stor 
vikt för att marknadsföra Barkåkra och Ängelholm 
på rätt sätt.

Yttre godsspår
PM Yttre godsspår redogör för bakgrund, för-
utsättningar och ställningstagande kring ett reservat 
för yttre godsspår. Ett yttre godsspår skulle 
innebära minskat buller genom staden då godstågen 
leds bort, men behov av bullerskydd skulle kvarstå 
på grund av den stora mängd persontåg som även
fortsättningsvis passerar genom Ängelholm. 
Konflikter med känsliga naturområden, 
kommunens vattentäkt, flygsäkerheten i anslutning
till flygplatsen och behov av passage över eller 
under E6 gör att kostnaderna för projektet skulle bli 
mycket höga, samtidigt som vinsterna blir relativt 
små. Sammantaget innebär detta att projektet är 
svårmotiverat, och att reservatet tas bort ut den 
kommunala översiktsplaneringen. 
 
Ängelholms fl ygplats 
Planförslaget har tagit sin utgångspunkt i flyg-

platsens utvecklingsplan, miljötillstånd och den 
pågående avgränsningen av riksintresseet för att 
säkra flygplatsens nuvarande och kommande 
möjlighet till utveckling. 

Det är också mycket viktigt att skapa goda kollektiva 
kommunikationer till flygplatsen; dels från 
pågatågsstationen och dels från Ängelholms 
centrum.
 
Infrastruktur & kommunikationer – 
konsekvenser 
Den starka betoningen på kollektivtrafik och 
möjligheterna att enkelt förflytta sig till fots eller på 
cykel ger goda ekologiska konsekvenser på grund av 
minskade utsläpp. Man kan också nyttja mindre ytor 
till trafik, vilket är ett gott hushållande av marken. 
Det ger även goda sociala konsekvenser då 
kollektivtrafik/gång/cykel främjar jämställdhet, 
både ur ett könsperspektiv och ur ett privat-
ekonomiskt perspektiv. Man får också goda 
samhällsekonomiska konsekvenser av en ökad 
satsning på gång och cykeltrafik. Infrastruktur är 
dock ofta kostsam, och kan på kort sikt innebära 
stora investeringar för kommunen, exploatörer samt 
statliga verk. En miljö där människan står i centrum 
snarare än bilen bidrar till goda sociala 
konsekvenser.  



 Dnr 06-003528  

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARKÅKRA

Grönstruktur & Naturmiljö - 
förutsättningar
Grönstruktur
Planområdet ligger i den nordvästligaste delen av 
den flacka Ängelholmsslätten i den norra delen av 
Ängelholms kommun. Det är ett visuellt tydligt 
landskapsrum där Hallandsåsen och skogsbygden 
avgränsar i norr och öster, och där kustlinjens 
sträckning möter i väster. I söder sker en diffus 
övergång till Helsingborgsslätten. 

Den östra delen av området består huvudsakligen 
av odlingsmark med spridda gårdar omgivna av 
lövträd. Gårdarna upplevs som små gröna enheter 
med en tydlig struktur i det öppna landskapet. 
Västerut ligger de små kustsamhällena i en kustzon 
som till största delen är bebyggd, förutom ett större 
släpp mellan Skepparkroken och Skälderviken där 
en enkel rad med fritidshus följer kustremsan. I 
mitten av området skär flygplatsen och två 
landningsbanor sönder landskapet, men bidrar 
samtidigt till att hålla landskapet öppet genom den 
bullerproblematik och krav på hinderfrihet som 
detta skapar. I anslutning till flygplatsen ligger 
Valhall Park, Barkåkra kyrkby och Ängeltofta gods 
som gröna öar i landskapet. De gröna kilarna mellan 
bebyggelsen längs med kusten är i ÖP 2004 ut-
pekade som värdefulla för kommunens attraktivitet 
som bostads- och etableringsort. 

Vattenmiljö
Havet utgör en viktig resurs i området. 
Tillgängligheten till kustremsan är begränsad 
framförallt av Västkustbanan och utblickarna 
begränsas av det böljande landskapet. Öster om 
flygplatsområdet slingrar sig Kägleån och förenar 
sig med Rössjöholmsån i söder. Längs vattendragen 
växer träd och buskar som utgör en rumsbildande 
grön struktur som med sin naturlighet kontrasterar 

Landskapet idag, från Landskapsanallys utförd hösten 2008. Norconsult.

mot det intensivt odlade landskapet. På sina håll är 
nivåskillnaderna betydande och åarna löper i djupa 
sänkor, och är idag helt otillgängliga. 

Det finns ett antal mindre dammar eller märgelhål 
i området, både sydväst om 1710 och ute på 
tvärbaneområdet. Dessa används till viss del för 
dagvattenhantering.

Flora & fauna
En inventering utfördes i september 2008, där man 
fokuserade på fridlysta, rödlistade eller i övrigt 

ovanliga, skyddsvärda eller intressanta växter och 
djur (Projekt Barkåkra – Utredning kring flora och 
fauna). Redan exploaterade områden ingick inte i 
inventeringen. Större delen av området är åkermark, 
där det inte kan antas finnas några skyddade arter. 
Däremot kan det mellan åkrar och bebyggelse 
finnas mindre ytor som hyser djur- och växtliv 
knutna till det öppna landskapet.

Sammantaget identifierades 34 ytor, se s 31, som 
skulle kunna hysa skyddade arter eller på annat sätt 
vara intressant ur natursynpunkt. Ungefärliga lägen 
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Havet med strandzonen. Norconsult.

Bostadsområdena längs med havet. 

Höjdryggarna med utblickarna. Wendy Dropp.

Det öppna landskapet med jordbruket och dess struktur. 
Norconsult.

De gröna öarna i det öppna landskapet, både de små i form av 
lundar i anslutning till gårdar och märgelgravar och de större 
i anslutning till samlad bebyggelse som Barkåkra kyrkby och 

Valhall Park. Norconsult

för de platser, utanför tätbebyggt område, som i 
Skånes flora och Artdatabanken kan hysa rödlistade 
eller fridlysta djur och växter. 

Vid själva inventeringen hittades inga rödlistade 
växter eller djur (fåglar samt ryggradslösa djur), men 
ett 20-tal finns listade i Artdatabanken och/eller 
projekt Skånes Flora. Inom området finns ett par 
fridlysta arter noterade i Artdatabanken och/eller 
projekt Skånes Flora, och vid själva inventeringen 

noterades en duvhök.

Rapporten konstaterar att naturvärdena i området 
är små och till största del ligger insprängda i 
åkermarken eller mellan bebyggda områden. De 
största sammanhängande områdena är tvärbane-
området, strandremsan samt utmed Rössjöholmsån 
och Kägleån. Kraftig exploatering kan leda till 
att landskapet fragmenteras ytterligare så att 
spridningsvägarna för flora och fauna försvinner, 
och landskapet kan utarmas om de små vildvuxna 
områdena helt försvinner. 

Längs Kägleån mellan Valhallsvägen och 
Åkersholmsvägen finns sumpskog med särskilt 
höga naturvärden, utpekad av Skogsstyrelsen. 
Rössjöholmsån och Rönne å är klassade som 
nationellt särskilt värdefulla naturmiljöer med 
hänsyn till både fiskbestånd och bottenfauna, 
samt stora värden för friluftslivet. Klassningen är 
gjord i ett samarbete mellan Naturvårdsverket, 
Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet.  

Naturvårdsprogram
Miljökontoret har utarbetat ett förslag till nytt 
Naturvårdsprogram, som fär på remiss våren 2010. 
Programmet är en inventering av värdefull natur i 
kommunen, och ett flertal områden inom plan-
området är utpekade, listade med sina respektive 
intresseaspekter nedan:

• Rössjöholmsån; natur, kultur, friluftsliv (A)
• Kusten från Skälderviken till Magnarp; friluftsliv, 
natur (B)
• Havsviken Skälderviken; friluftsliv, natur (C)
• Valhallskogen; friluftsliv, natur (D)
• Ängeltofta Övragård; kultur, natur (E)
• Åkersholm, ängsmark; biotop (F)
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Tätortsnära natur
Flera områden inom planområdet är utpekade som 
tätortsnära natur i ÖP 2004 och Valhallskogen 
finns också utpekad i LSTs rapport om skydd av 
tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård 
(Närmare till naturen i Skåne). 

Landskapet struktur och visuella kvaliteter. Norconsult.
ÖP 2004 anger att ny bebyggelse i princip ej får 
tillkomma inom de utpekade områdena med 
hänvisning till 3 kap 6 § MB ”behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
skall särskilt beaktas”.   
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Grönstruktur & Naturmiljö - 
förslag
Ett av planförslagets huvuddrag är att tydligt klargöra vad 
som ska bebyggas och vad som inte ska bebyggas. Området 
idag består av många gröna områden och även vattenmiljöer, 
som tyvärr inte är sammanlänkande. Visionen är att skapa 
ett landskapsmässigt sammanhang och en sammanhållen 
struktur för gröna miljöer och vattenmiljöer, där man enkelt 
kan röra sig i gröna stråk mellan olika miljöers karaktärer, 
både som vardagsförflyttningar och rekreation. Planförslaget 
vill också lyfta fram vyerna mot havet och vyerna över land-
skapet och årstidernas växlingar. De befintliga gröna 
miljöerna bör lyftas fram och på olika sätt integreras i 
bebyggelsen.

Ett viktig del i den kommande planeringen är att arbeta 
in de unika miljöerna; småmiljöer och värden utpekade i 
naturvårdsprogrammet och tätortsnära natur, i bebyggelsen 
för att på så vis stärka värdena och också skapa en stark 
karaktär till området, som ökar attraktiviteten.

Grönstruktur
Den gröna kilen mellan Skepparkroken och 
Björkhagen förstärks och bevaras. Söder om 
Skepparkroken hålls ett område öppet längs vägen, 
för att förstärka känslan av två olika samhällen. Man 
bör känna känslan av havet redan här och se himlen 
över Skälderviken.

Den nya bebyggelsen bör heller inte nå ända fram 
till Valhallsvägen, för att skilja det befintliga 
Skälderviken från det nya samhället. 

De gröna områdena som ligger i anknytning till 
utbyggnadsområdena bör bevaras, men också 
anpassas till bebyggelsen; i flera fall bör man kunna 
bygga i grönområdena utan att deras karaktär 
försvinner. 

Det nya området mellan järnvägen och 1710 

genomkorsas av gröna stråk; både i öst-västlig och 
nord-sydlig riktning. Dessa gröna stråk gör det 
möjligt att röra sig längre sträckor i ett grönt 
sammanhang, och bidrar till att uppfylla människans 
behov av rekreation, friluftsliv och grönska, men 
också för flora och fauna som är beroende av 
småskaliga miljöer och spridningsvägar. Det 
finns ett flertal gröna områden med dammar och 
träddungar som bör inarbetas på ett naturligt sätt i 
bebyggelsen och knytas an till de övergripande 
gröna stråken, för att bevara den karaktär som är så 
viktig för området. 

Exploateringen väster om Valhall Park bör göras på 
ett sådant sätt att den öppna känslan finns kvar. I 
den norra delen av Valhall Park, på den idag hård-
gjorda ytan, bör ett grönstråk anläggas som även 
kan nyttjas för dagvattenhantering, och som har sin 
fortsättning på andra sidan flygplatsen. 

Tvärbaneområdet byggs upp med en struktur där de 
gröna rummen spelar en väsentlig roll för områdets 
karaktär. Det finns del ett flertal befintliga gröna 
områden som bör bevaras och flera linjer i land-
skapet att ta hänsyn till. I den kvartersstruktur för 
verksamheter som byggs upp bör en del, ca 15 %, 
utgöras av gröna kvarter, som även kan nyttjas för 
dagvattenhantering. Dessa gröna kvarter bidrar till 
att området växer upp etappvis och där vissa förblir 
gröna medan andra, allteftersom markbehoven ökar, 

kan exploateras. En viss mängd ”gröna kvarter” bör 
dock alltid finnas kvar. 

Eftersom ett av förslagets huvuddrag handlar om 
vad som ska bebyggas och vad som inte ska 
bebyggas, är det viktigt med tydliga gränser. 
Gränserna kan utformas på flera sätt.

Vattenmiljö
Havet skulle kunna tillgängliggöras utan att förlora 
sina nuvarande värden. Detta kan göras genom 
planskilda järnvägsövergångar i anknytning till 
pågatågsstationen och genom att skapa säkra gång- 
och cykelmöjligheter på Skepparkroksvägen. Strand-
ängarna vid havet bör bevaras och förbli 
oexploaterade. En enkel strandpromenad 
och kallbadhus skulle vara möjliga i området. 
Kallbadhuset bör i så fall placeras så att man enkelt 
kan nå det med kollektivtrafik. 

Rekreation möter jordbruk Norconsult.

Den idag kulverterade Kägleån genom Tvärbane-
området kan öppnas upp för att dels skapa en 
naturlig gräns i landskapet, och dels för att syftet 
med ett grönt verksamhetsområde ska uppfyllas. 
Den kan också utnyttjas för dagvattenhanteringen, 
se s 42. Inom såväl Tvärbaneområdet som sydväst 
om väg 1710 finns behov av dagvattendammar. 
Dessa bör utformas så att de blir attraktiva och 
säkra miljöer för både människor och smådjur. 

Flora & Fauna
Planförslaget syftar till att där det är lämpligt 

Enkel strandpromenad som ”svävar” över strandängarna. AIX 
Arkitekter med samarbetspartners.
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och möjligt bevara småmiljöer som trädridåer, 
skogsdungar, märgelgravar, dammar och hävdade 
ytor som betesmark och ängsmark. Såväl fåglar som 
däggdjur i området är beroende av att de här 
miljöerna finns kvar. Genom att ta bort 
kulverteringen av Kägle å på Tvärbaneområdet 
skapar man också möjlighet till en ny småmiljö. 
Vidare utredningar krävs i kommande detaljplaner.

Wendy Dropp

Naturvårdsprogrammet
De värden som pekas ut i remissversionen av 
Naturvårdsprogrammet bedöms inte påverkas 
negativt av planförslaget. 

Tätortsnära natur
Planförslaget syftar till att knyta samman områden 
med höga naturvärden och skapa sammanhängande 
stråk. Detta är viktigt för såväl människans behov 
av rekreation, friluftsliv och grönska, men också 
för flora och fauna som är beroende av småskaliga 
miljöer och spridningsvägar. 

Planförslaget tar i anspråk en del av den mark som 
utpekats som tätortsnära natur i ÖP2004. Det 
gäller Valhallskogen, delar av området sydväst om 
1710 samt väster om järnvägen. I samband med 

kommande detaljplaneläggning i Valhallskogen är 
det därför av vikt att resten av skogen säkras som 
tätortsnära natur. Vad gäller de övriga delarna i 
området bedöms vikten av att skapa ett fullgott 
befolkningsunderlag för pågatågsstationen 
överväga. 

Grönstruktur & Naturmiljö - 
konsekvenser
De ekologiska konsekvenserna av förslaget bedöms 
som goda; då man dels bevarar och dels förstärker 
den befintliga grönstrukturen, och även bevara och 
förstärka småmiljöer för flora och fauna. En stark, 
hållbar och vacker grönstruktur med vattenmiljöer 
bidrar till en god bebyggd miljö, vilket ger goda 
sociala konsekvenser. De samhällsekonomiska 
konsekvenserna är också positiva, genom att man 
nyttjar det som finns istället för att enbart skapa helt 
nya grönstrukturer. 

Den fortsatt oexploaterade stranden. Tegnestuen Vandkunsten.
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Kulturmiljö & Arkeologi - 
förutsättningar
Det finns en påtaglig variation när det gäller olika 
arkeologiska lämningar och kulturmiljön inom 
planområdet. Det finns gott om spår i landskapet 
som visar att platsen varit bebyggd och använd 
under en lång tid. 

Stora delar av området finns utpekat i LSTs 
Kulturmiljöprogram och där Ängeltofta gods, 
Barkåkra kyrkby, Skepparkroken och Valhall Park/
gamla flygflottiljen samt Per Albinlinjen särskilt 
pekas ut. 

Ängeltofta är mest känt för de jordbruksreformer 
C G Stjernswärd genomförde under det tidiga 
1800-talet. Gårdsstrukturen och ekonomi-
byggnaderna på Ängeltofta gods är av stort 
kulturhistoriskt värde och ett komplement till det 
särpräglade kulturlandskapet. De kvarvarande 
spåren av Stjernswärds landskap är av stort regionalt 
intresse, då strukturen fortfarande är väl avläsbar. 
Gårdens parkanläggning i anslutning till Kägelån är 
ett viktigt grönt stråk i jordbrukslandskapet. 

Övragård, en av Stjernswärds farmer, bildar till-
sammans med kyrkans bebyggelse Barkåkra kyrkbys 
mest betydelsefulla kulturmiljö, och dess grönska är 
viktig i det annars så uppodlade landskapet. 

Flygflottiljen F10, numera Valhall Park, grundades 
på platsen 1944 och består av såväl kasernområdet 
som flygfältet. Stora delar av bebyggelsen har 
bevarats och har därför som en helhet stort 
kulturhistoriskt värde. Valhall Park och dess 
byggnader finns välbeskrivet i två utredningar; 
F10 – en analys av kulturmiljön samt Antikvariska 
synpunkter på byggnadsbeståndet Valhall Park.

Skälderviken, Lingvallen, Skepparkroken och 

Björkhagen har alla sin speciella karaktär och 
historia, se s 12. 

Per Albinlinjen är en försvarslinje med över 1000 
betongvärn som uppfördes längs den skånska 
kusten 1939-1940, och som sedan har utvecklats i 
etapper fram till 1980-talet. Försvarslinjen är enligt 
Kulturmiljöprogrammet en unik företeelse som 
visar Skåne som gränsprovins. 

Inom planområdet finns 93 fornlämningar 
registrerade enligt Riksantikvarieämbetets forn-
minnesinformation. Varje fornlämning kan bestå av 
flera objekt. De flesta fornlämningarna är 
registrerade på den höjdplatå som löper en bit in 
från kusten och det inre av planområdet saknar 
nästan helt lämningar. 

Fornlämningarna domineras av två kategorier; 
högar och boplatser. De stora gravhögarna är ett 
karaktärsdrag för de skånska kusterna och de flesta 
kan dateras till äldre bronsålder (1500-110 f  Kr). 
Oftast är gravarna använda för många begravningar, 
och det förekommer också att hela gravområden 
påträffas i närheten av en gravhög. Inom plan-
området finns 39 högar och 24 boplatser 
registrerade. Boplatserna har till skillnad från grav-
högarna tillkommit under en lång tid; lämningarna 
indikerar bosättningar under nästan 10 000 år. 
Dessutom finns ett stort antal övriga lämningar. 
En mer genomgående analys av planområdet finns 
i Projekt Barkåkra Kulturhistorisk analys samt 
Barkåkra Landskapsanalys.

Inom planområdet finns en rad lämningar som har 
varit föremål för arkeologiska utredningar. Trtos att 
12 undersökningar har gjorts är det endast en som 
är undersökt och borttagen. Detta finns närmare 
redogjort för i Projekt Barkåkra Kulturhistorisk 
analys. 

Kartbilden på sidan bredvid visar bland annat 
registrerade fornminnen inom området. De 
markerade ytorna skall inte ses som definitiva, utan 
som vägledande för var fornlämningarna finns. 
I samtliga fall gäller att om fornlämningar skulle 
påträffas skall arbetet omdelbart avbrytas och LST 
underrättas enl. 2 kap. Kulturminneslagen.
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Kulturmiljö & Arkeologi 
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Kulturmiljö & Arkeologi – förslag
Planförslaget ser till att stärka, bevara och utveckla 
kulturmiljöerna. Synliga fornlämningar inarbetas i 
planförslaget och bebyggelsen.

Ängeltofta gods slipper genomfartstrafik genom en 
omlokalisering av väg 1709 till Tvärbaneområdet. I 
övrigt innebär planförslaget inga förändringar. 

I samband med en eventuell förlängning av rull-
banan behöver man ta hänsyn till Barkåkra 
kyrkby och Övragård och i möjligaste mån bevara 
strukturen och det omkringliggande öppna land-
skapet, speciellt ifall det inte anses möjligt med en 
tunnel, se även s 25.  

Valhall Park kommer att fortsätta att utvecklas till 
en levande miljö där man både kan avläsa historien 
och nutiden, och där det kulturhistoriska värdet 
tillsammans med de nya tillskotten skapar en 
attraktiv miljö, se s 14.

Skälderviken, Lingvallen, Skepparkroken och 
Björkhagen ges möjlighet att både bevaras, stärkas 
och utvecklas, se s 14. 

Strandängarna ska bevaras oexploaterade, och Per 
Albinlinjen anses därför inte beröras av förslaget. 

De synliga gravhögarna sydväst om väg 1710 
arbetas in i strukturen när denna fastslås i 
kommande detaljplaner. LST har angett vilket 
respektavstånd respektive gravhög kräver, Se PM 
Skyddsavstånd gravhögar. 

För de områden där vidare arkeologiska 
utredningar ej är genomförda eller behöver 
kompletteras bör detta göras mycket tidigt i 
detaljplaneskedet. Det finns det som tyder på att det 
finns fler dolda fornlämningar i den kustnära zonen, 

framförallt i anknytning till redan registrerade 
lämningar. Skulle fornlämningar påträffas skall 
arbetet omdelbart avbrytas och LST underrättas enl. 
2 kap. Kulturminneslagen.

I planområdet finns redan storskaliga utbyggnader 
som tagit liten eller ingen hänsyn till landskaps-
bilden; flygplatsen, Tvärbanan och Västkustbanan. 
Att ge dessa storskaliga element ett sammanhang 
genom att knyta samman dem med en mer mänsklig 
och traditionell skala bedöms uppfattas som 
positivt. En sammanhållen bebyggelse är att föredra 
ur landskapssynpunkt fram en gles och spretig 
bebyggelse utan sammanhang. 

Kulturmiljö & Arkeologi - 
konsekvenser
Planförslaget bedöms inte medföra några ekologiska 
konsekvenser ur denna aspekt. De sociala 
konsekvenserna bedöms som goda, då ett 
bevarande och förstärkande av kulturmiljöer och 
historien bidrar till en god bebyggd miljö. De 
samhällsekonomiska konsekvenserna är svåra att 
bedöma i dagsläget, då bevarande av kulturmiljöer 
och arkeologiska utredningar kan bli mycket 
kostsamma, vilket kan innebära att vissa 
utbyggnadsområden kan visa sig inte vara rimliga ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Planförslaget syftar dock 
även till att kunna utveckla kulturmiljöerna, vilket 
bedöms ge goda samhällsekonomiska konsekvenser.  
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Mark – förutsättningar 
Geoteknik
En övergripande geoteknisk utredning har gjorts för 
planområdet (Teknisk PM – Översiktlig 
geoteknisk undersökning). Markytan inom plan-
området är varierande med i huvudsak flacka 
områden i den nordöstra delen och med varierande 
höjdskillnader inom den sydvästra delen. Området 
delas av en höjdrygg i sydöst-nordvästlig riktning, 
med en höjd på ca +30-+35 meter. I det flacka 
området finns några vattendrag med ofta väl-
markerad dalgångar och branta slänter. Från höjd-
ryggen mot sydväst faller markytan ner mot havs-
nivån; i anslutning till havet finns oftast ett brantare 
parti 50-150 meter in från strandlinjen.

Geologiskt utgörs området av glaciala avlagringar 
av lera och isälvssediment som överlagrar morän. 
Moränen kan sedan underlagras av ytterligare sand- 
och lerlager ovan berggrunden. Djupet till berg är i 
områdets nordöstra del ca 70 meter och ökar sedan 
mot sydväst och är ca 100 meter utmed kusten. 

Inom områdets nordöstra delar består av fast till 
mycket fast glaciallera med en mäktighet på 15-25 
meter. Höjdryggen som löper centralt genom 
området består av isälvsavlagringar, mellan 10 och 
15 meter mäktiga. På vissa ställen går morän i 
dagen. Längs åarna finns främst finkornigt sväm-
sediment. Mot havet består marken främst av sand 
med en mäktighet under 5 meter. Matjorden i 
området är mellan 0,2 och 0,4 meter mäktig, och 
präglas av underliggande jord. 

Avrinningen från lerslätten i områdets nordöstra 
delar sker huvudsakligen genom ytavrinning via 
bäckar och åar, främst genom Kägleån med biflöde 
ner till Rössjöholmsån vidare till Rönne å och 
ut i Skälderviken. Huvuddelen av grundvatten-
bildningen sker i höjdryggen vid Valhall Park. 

Översiktlig jordartskarta. SGU.

Grundvatten rinner sedan 
antingen mot åarna i söder 
eller Skälderviken i väster. 
Inom de täta lerområdena 
bedöms grundvattennivån 
normalt ligga inom 1 á 2,5 
meters djup, men inom de mer 
genomsläppliga områdena är 
det stor variation. Vid Valhall 
Park har grundvattnet noterats 
på 5 till 10 meters djup, och på 
runt 2 meters djup på området 
ner mot havet, men här finns 
också stora variationer med 
grundvatten nästan vid mark-
ytan såväl som med betydligt 
större djup. 

Sammanfattningsvis är de 
geotekniska och geohydro-
logiska förhållandena mycket 
goda för exploatering. Marken 
utgörs antingen av fasta, 
mäktiga ler- eller sand- och 
grussediment. Det är främst 
i anslutning till vattendragen med mer lösa sväm-
sediment som förhållandena är sämre. I anknytning 
till vattendragen och havet kan det i vissa fall finnas 
risk för erosion. 

Miljöteknik
Inom planområdet har ett flertal verksamheter eller 
före detta verksamheter identifierats som tänkbara 
källor till att mark eller grundvatten kan vara 
förorenat, se karta s 39. 

Barkåkra 59:1. På fastigheten finns idag en 
bensinstation. (A)
Åran 4. På fastigheten har tidigare legat en 
bensinstation. (B)

Jungmannen 4. Fastigheten har fungerat som 
skrotupplag. (C)
Ängeltofta 10:2. Inom fastigheten bedriver Skånska 
stearinfabriken tillverkning av ljus. (D)

I Björkhagen ligger ett nedlagt skjutfält norr om 
Bottengarnsvägen. Området som idag är delvis 
trädbevuxet är inte klassat av LST. (E)

För gamla F10 (dvs. Valhall Park, flygplatsen och 
Tvärbaneområdet) finns noggranna undersökningar 
gjorda och Försvarsmakten är skyldiga att återställa 
marken. (randigt)
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Deponi, Ängeltofta 10:1. Deponin har använts för 
hushållsavfall från före detta Barkåkra kommun. 
Kommunen har anlagt dammar inom området som 
använts för omhändertagande av oljeförorenad jord 
under 1980-talet. Deponin är nu täckt och prov-
tagning av olja ingår i fastighetens kontrollprogram. 
Ej klassad av LST. (F)

Deponi, Barkåkra 7:44. Grusbrytning har pågått 
sedan någon gång på 1940-talet och sedan tidigt 
1980-tal har det konstaterats att Barkåkra kommun 
använt täkten för deponering av hushållsavfall men 
även grovsopor, ris och byggnads- och schakt-
massor. Tillstånd har saknats för det mesta av 
verksamheten, utom för den senare deponeringen 
av schakt- och rivningsmassor och den slutliga 
återfyllningen. Det är, med hänsyn till vattenanalys, 
troligt att det finns hushållsavfall kvar inom täkten. 
Det saknas slutrapport till efterbehandlingsplan, och 
ingen kontrollplan för grundvattenobservationer 
finns upprättad. (G)

Deponi, Barkåkra 7:43 (tidigare Magnarp 65:1). Det 
är oklart när täktverksamheten påbörjade, men ser 
ut att ha pågått vid tiden för andra världskriget. Det 
är oklart när den började användas som deponi. 
Under 1990-talet har tillstånd getts för deponering 
av rena massor, men då slutrapport saknas finns 
inte kunskap om vilka massor som använts och var 
dessa kommit ifrån. Det finns det som tyder på att 
massor från f.d läderfabriken Wigral AB har lagts 
i täkten. (H) Under utredningsarbetet framkom att 
det troligen funnits ytterligare ett grustag som idag 
är helt återfyllt, öster om det ovan beskrivna. (I)

Deponi, Barkåkra 4:8 (tidigare Valhall 6:22). Det är 
oklart när täktverksamheten påbörjades, men ser ut 
att ha pågått under tiden för andra världskriget. Det 
är oklart vem som har använt deponin, då väldigt 
lite information har gått att finna hos Ängelholms 

kommun, LST och Försvarsmakten. Området är 
idag sluttäckt. Tillstånd har sannolikt saknats för 
verksamheten och det kan inte uteslutas att delar av 
de deponerade massorna och materialen finns kvar. 
Grundvattenanalyser har gjorts på fastigheterna 
intill (se nedan) och de tidiga analyserna har visat 
på höga nitrithalter och flera tungmetaller. Vid den 
senaste provtagningen påträffades dock ingen 
förorening på analyserade parametrar.  (J) 

Grustag, Valhall 6:1 och 6:21. Det är oklart när 
täktverksamheten påbörjades, men ser ut att ha 
pågått under tiden för andra världskriget. Ett 
flertal inspektioner sedan mitten av 1970-talet har 
visat på otillåten deponering av miljöfarligt avfall. 
Tillstånd har saknats för det mesta av verksamheten, 
utom för den senare deponeringen av schakt- och 
rivningsmassor och den slutliga återfyllningen. Det 
saknas slutrapport till efterbehandlingsplan, och 
ingen kontrollplan för grundvattenobservationer 
finns upprättad. Grundvattenanalyser har gjorts 
1995-1998, samt 2004 och 2009. De tidiga 
analyserna har visat på höga nitrithalter och flera 
tungmetaller. Vid den senaste provtagningen 
påträffades dock ingen förorening på analyserade 
parametrar. (K)

Längs höjdryggen finns ett stråk med grustäkter. I 
vissa fall är dessa återfyllda och det kan finnas risk 
för att de har använts som deponier. Grundvattnet 
ligger ofta nära markytan varför det också finns risk 
att eventuella föroreningar spridits till grundvattnet. 
Samma problem kan finnas i märgelgravarna som 
finns inom planområdet. 

Radon
Inom planområdet finns inga rapporterade 
förekomster av markradon.
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Miljöteknik 
Förutsättningar
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Mark – förslag
Geoteknik
Översiktligt är området ur en geoteknisk synpunkt 
lämpligt för exploatering. Det finns viss risk för 
erosion i slänter mot åarna och havet. Detta bör 
utredas vidare i kommande planering. Detaljerade 
geotekniska undersökningar görs i samband med 
kommande detaljplanearbete inför exploatering. 

Miljöteknik
Barkåkra 59:1 (A). Bensinstationsverksamheten bör 
inte fortsätta. 
Åran 4 (B). Planförslaget innebär ingen förändring, 
men förändrad verksamhet kräver att de miljö-
tekniska förhållandena ses över. 
Jungmannen 4 (C). Planförslaget innebär ingen 
förändring, men förändrad verksamhet kräver att de 
miljötekniska förhållandena ses över.
Ängeltofta 10:2 (D). Planförslaget innebär ingen 
förändring, men förändrad verksamhet kräver att de 
miljötekniska förhållandena ses över.

Planförslaget innebär ingen förändring, men 
förändrad verksamhet kräver att de miljötekniska 
förhållandena ses över.  (E)

Försvarsmakten är skyldig att återställa marken 
inom det tidigare F10-området (randigt). Detta bör 
göras allteftersom exploateringen fortskrider. 

Deponi, Ängeltofta 10:1 (F). Planförslaget 
innebär inga förändringar för deponin, men 
kontrollprogrammet bör fortsätta. Förändrad 
markanvändning ställer nya krav på undersökningar.

Deponi, Barkåkra 7:44 (G). Inför ev. kommande 
detaljplaneläggning norr om Björkhagen är det av 
vikt att en utredning av grundvattenförhållandena 
utförs. Som ett första steg bör ett kontrollprogram 
upprättas och genomföras, dels i befintlig brunn 

men även nedströms täkten i anslutning till befintlig 
och planerad bebyggelse. Kontroll och analyser 
bör ske med tidsbestämda intervall i samråd med 
Miljökontoret, Ängelholms kommun. Inför ev. 
kommande detaljplaneläggning hänvisas till rapport 
Teknisk PM Barkåkra 7:44.

Deponi, Barkåkra 7:43 (tidigare Magnarp 65:1) 
(H, I). Oavsett om fastigheten avses bebyggas eller 
ej bör en översiktlig miljöteknisk undersökning 
göras för att kontrollera om massorna innehåller 
förorening som härstammar från Wigral AB. 
Undersökningen bör omfatta jord- och vatten-
provtagning och utföras i samarbete med 
Miljökontoret Ängelholms kommun. Inför ev. 
kommande detaljplanläggning krävs även geo-
tekniska undersökningar och utredningar.Sannolikt 
erfordras omfattande schaktnings- och 
stabiliseringsarbeten för att möjliggöra bebyggelse 
inom området. Inför ev. kommande detaljplane-
läggning hänvisas till rapport Teknisk PM Barkåkra 
7:43, där man på bild 1 även ser ett idag igenfyllt 
grustag öster om det ovan beskrivna som bör 
undersökas vidare. 

Deponi Barkåkra 4:8 (J). Det finns en risk att 
kvarvarande deponeringsmaterial finns kvar under 
återfyllningen och att detta kan påverka grundvatten 
och eventuell framtida bebyggelse. Inför 
kommande detaljplanearbete är det av stor vikt att 
fortsatta utredningar görs, framförallt avseende 
geoteknik och grundvattenförhållanden. Även 
kompletterande analyser av de ytliga jordlagren bör 
utföras. Kontrollprogram bör snarast upprättas 
och godkännas av Miljökontoret Ängelholms 
kommun, och kontroll och analyser bör ske med 
tidsbestämda intervall. Mindre byggnader kan 
sannolikt uppföras utan förstärkningsåtgärder, 
medan tyngre och flervåningsbyggnader sannolikt 
erfordrar pålgrundläggning. Inför ev. kommande 

detaljplaneläggning hänvisas till rapport Teknisk PM 
Barkåkra 4:8.

Grustag, Valhall 6:1 och 6:21 (K). Det finns risk att 
kvarvarande deponeringsmaterial finns kvar 
under återfyllningen och att detta kan påverka 
grundvatten och eventuell framtida bebyggelse. 
Inför kommande detaljplanearbete är det av stor 
vikt att fortsatta utredningar görs, framförallt 
avseende geoteknik och grundvattenförhållanden. 
Även kompletterande analyser av de ytliga 
jordlagren bör utföras. Ett kontrollprogram bör 
snarast upprättas och godkännas av Miljökontoret 
Ängelholms kommun, och kontroll och analyser bör 
ske med tidsbestämda intervall. Inför ev. kommande 
detaljplaneläggning hänvisas till rapport Teknisk PM 
Valhall 6:1 och 6:22.

Radon
Inom planområdet finns inga rapporterade 
förekomster av markradon.

Mark - konsekvenser
Planförslaget bedöms få goda ekologiska 
konsekvenser då man utreder och åtgärdar eventuell 
förorenad mark. Å andra sidan kan sådana åtgärder 
innebära en stor kostnad och därmed ge negativa 
samhällsekonomiska konsekvenser. Planförslaget 
bedöms inte innebära några sociala konsekvenser 
vad gäller markfrågor. 
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Teknisk försörjning – 
förutsättningar 
Vatten
Vattenförsörjningen i de norra delarna av 
Ängelholms kommun håller på att förstärkas genom 
en ny huvudledning från vattentornet i Ängelholm 
ut till Magnarp och Vejbystrand. Byggstart kommer 
att ske under våren 2010. Alla utbyggnadsområden 
inom FÖP Barkåkra utom Tvärbaneområdet 
kommer att kunna bli försörjda av den nya 
huvudledningen. 

Det finns framtida planer på att förstärka vatten-
försörjningen till Hjärnarp med en ny ledning, som 
då även skulle kunna försörja Tvärbaneområdet. 
Det finns dock inga beslut om denna ledning. 

Spillvatten
Stora delar av spillvattnet transporteras till renings-
verket via pumpstationer och stamledning längs 
kusten. Systemet är mycket hårt belastat; dels av 
befintlig bebyggelse och dels av tillskottsvatten från 
nederbörd och dränering via felkopplingar, över-
läckning och dylikt. Under kraftiga regn bräddar 
pumpstationerna och trycklinjen går ovan marknivå, 
med bla upptryckta brunnslock och översvämningar 
till följd. Att belasta detta system med ytterligare 
flöden är ej att rekommendera. 

Dagvatten
De dagvattenledningar som finns i området är hårt 
belastade av befintlig bebyggelse. Det befintliga 
systemet är dimensionerat för regn med 2-års 
statistik återkomsttid, och kraven skall numera klara 
av 5-års statistik återkomsttid. Det är därför inte 
lämpligt att belasta detta system med ytterligare 
flöden.

Inom Tvärbaneområdet finns idag ett system av 

befintliga dagvattenledningar och magasin, som till 
viss del avvattnar flygplatsen. 

Va-försörjningen för Valhall Park hanteras separat 
och utanför arbetet med FÖP Barkåkra.
 
El
Det finns ett flertal högspänningsledningar inom 
planområdet. I de flesta fall följer dessa naturliga 
gränser såsom vägar och gator, men på ett mindre 
antal punkter går högspänningsledningar rakt 
genom områden utpekade för bebyggelse. 

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet är idag utbyggt till såväl Valhall 
Park som flygplatsen. 

Gas
Det finns inga större gasledningar inom 
planområdet. Naturgasledningen som står för 
försörjningen längs Sveriges västkust går öster om 
E6an. 
 
Teknisk försörjning – förslag
Vatten
Utbyggnadsområdena norr om Björkhagen och 
Skepparkroken, Valhall Park samt området sydväst 
om väg 1710 försörjs genom den nya vatten-
ledningen till Vejbystrand. 

För Tvärbaneområdet är befintlig vattenförsörjning, 
även med den nya ledningen till Vejbystrand, 
otillräcklig för blivande bebyggelse. Förslagsvis 
säkras vattenförsörjningen för de första etapperna 
inom Tvärbaneområdet genom en ledning från 
Vejbyledningen upp till området. Detta är dock 
endast en temporär lösning eftersom Vejby-
ledningen inte är dimensionerad för vattenuttag 
inom Tvärbaneområdet. Utbyggnaden av 

Hjärnarpsledningen är därmed en förutsättning 
för att tillgodose vattenbehovet. Man kan då med 
fördel göra en hopkoppling mellan Hjärnarps- och 
Vejbyledningarna för att få ökad driftsäkerhet. 

Spillvatten
Den begränsade mängden spillvatten från 
utbyggnadsområdena norr om Björkhagen och 
Skepparkroken gör att det skulle kunna vara möjligt 
att koppla på stamledningen längs kusten. Det bör 
i så fall samtidigt utföras åtgärder för att begränsa 
mängden ovidkommande tillskottsvatten, där 
bortkoppling av felkällor bör ske i minst samma takt 
som exploatering i detta utbyggnadsområde. 

Utbyggnadsområdet sydväst om 1710 kan inte 
kopplas på befintligt ledningsnät, då stamledningar 
och tillhörande pumpstationer saknar kapacitet. 
Därför föreslås en ny ledning från området ner 
till kusten och därifrån en ny stamledning till 
avloppsreningsverket (ca 2600 m). 

Mängden spillvatten som ska ledas bort från Tvär-
baneområdet är beroende av verksamhetstyperna, 
men oavsett mängd är det inte möjligt att koppla 
på befintliga spillvattensystem. Därför bör ett nytt 
system byggas ut hela vägen till Reningsverket. För 
sträckningen från Tvärbanan finns två alternativ, där 
man tidigt behöver ta ställning till vilket som anses 
vara den bästa lösningen, se vidare Översiktlig VA-
utredning för Barkåkra. Som alternativ bör man 
också utreda möjligheten till ett lokalt omhänder-
tagande av spillvatten genom ett minireningsverk. 
Inom Tvärbaneomådet kommer det att behövas 3 
pumpstationer pga den flacka terrängen

Sammantaget visar den utförda VA-utredning 
att även kapaciteten på det befintliga avlopps-
reningsverket och vattenverket bör ses över 
för att klara den sammantagna exploateringen i 
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Ängelholms kommun, dvs inte endast det tillskott 
som FÖP Barkåkra står för. 

Dagvatten 
För att omhänderta förväntat dagvatten från 
utbyggnadsområdena norr om Björkhagen och 
Skepparkroken kräv en ny utloppsledning till havet. 
Fördröjning föreslås ej. Den nya ledningen placeras 
med fördel i Majgårdsvägen och Bottengarnsvägen 
för att även delar av befintlig bebyggelse ska kunna 
kopplas på systemet.

För stora delar av utbyggnadsområdet sydväst 
om 1710 föreslås en ny dagvattenledning med 
utlopp i havet utan fördröjning. För detta krävs 
vissa uppfyllnader samt utplaning av en höjdrygg. 
För en mindre del av utbyggnadsområdet föreslås 
att dagvattnet avleds till Rössjöholmsån, vilket 
kräver fördröjning för att inte överskrida diknings-
företagets reglerade flöde. 

Dagvatten från tillkommande bebyggelse i Valhall 
Park tas om hand i befintliga och redan planerade 
dagvattendammar inom parken.

Tvärbaneområdet kommer att generera stora 
mängder dagvatten vid kraftiga regn, och det 
kommer därför att krävas stora dagvattendammar, 
totalt ca 33 500 m³, under förutsättning att Kägleån 
öppnas upp. Väljer man att låta ån förbli kulverterad 
krävs större magasin. Magasinen är beroende av 
Kägleån för att undvika dämning. Om man vill 
undvika att alltför stora markområden tas i anspråk 
för dagvattendammar kan man kräva att varje 
fastighet tar hand om sitt eget dagvatten; se vidare 
Översiktlig VA-utredning för Barkåkra. 

Då man i dagsläget inte vet vilken typ av 
verksamheter som kommer att etablera sig på 
Tvärbaneområdet har utredningen fått ta höjd för 

verksamheter med behov av höga flöden. Därför 
är det möjligt att man i det fortsatta arbetet kan 
minska på såväl ytor för dagvattenhantering som för 
dimensioneringen för spillvatten och vatten.

Inför kommande detaljplanearbete hänvisas till 
Översiktlig VA-utredning för Barkåkra samt VA-
system Valhall Park. Ytterligare utredningar krävs.

El
Högspänningsledningarna inom planområdet 
behöver sannolikt flyttas, vilket görs inom ramen 
för detaljplanearbetet. Det är också troligt att ett 
par nätstationer kommer att behöva byggas inom 
området. 

Fjärrvärme
Öresundskraft gör bedömningen att bebyggelsen 
sydväst om 1710 kan kopplas på fjärrvärmenätet 
om så skulle önskas. Utvecklingen mot passivhus 
och lågenergihus kan dock innebära att det inte är 
aktuellt att bygga ut fjärrvärmenätet, då mängden 
anslutna hushåll inte skulle uppnå den mängd att 
det blir ekonomiskt lönsamt med en fjärrvärme-
nätsutbyggnad.
 
Gas
Planförslaget berör inte några gasledningar. 

Teknisk försörjning – konsekvenser
Planförslaget bedöms inte innebära några 
ekologiska eller sociala konsekvenser. Planförslaget 
ger stora samhällsekonomiska konsekvenser då 
kostnaderna för utbyggnad av VA-systemen kan bli 
mycket stora, både för planområdet FÖP Barkåkra 
som för Ängelholms kommun i stort genom 
översyn och åtgärder på befintligt avloppsrenings-
verk och vattenverk.



            43   Dnr 06-0035

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARKÅKRA

Miljö, Hälsa & Säkerhet – 
förutsättningar 
Miljöfarliga verksamheter
Inom planområdet är Ängelholms flygplats utpekat 
som miljöfarlig verksamhet. 

Riskavstånd
Andelen tåg på Västkustbanan inom planområdet 
kommer att öka kraftigt de kommande åren i 
samband med färdigställanden av järnvägstunneln 
genom Hallandsås. Det är inte rimligt att anta 
att godset kommer att gå en annan väg, tex via 
Markaryd. 

Antal tåg/vardagsdygn år 2008
Godståg   Pendeltåg   IR-tåg   Totalt
10            0                28          38

Antal tåg/vardagsdygn år 2020, lägstaprognos
Godståg   Pendeltåg   IR-tåg   Totalt
10              48                40           98
(IR-tåg = Interregionala tåg)

Antal tåg/vardagsdygn år 2020, maxprognos 
(tidigare basprognos)
Godståg   Pendeltåg   IR-tåg   Totalt
33             48                 46           127
(IR-tåg = Interregionala tåg)

En risk- och säkerhetsbedömning (Övergripande 
riskbedömning för fördjupning av översiktsplan 
Barkåkra) är gjord för att klargöra vilka skydds-
avstånd som är lämpliga för ny bebyggelse, både 
med hänsyn till persontrafik och farligt gods. Denna 
är gjord utifrån en tidigare högsta prognos om totalt 
132 tåg per vardagsdygn, varav 38 godståg. Denna 
prognos har senare räknats ner av Banverket till den 
redovisade maxprognossen. 

LST anger ett riskavstånd till Ängelholms flygplats 
på 4000 meter.

Djurhållning
Inom planområdet finns en mängd fastigheter med 
djurhållning, framförallt hästhållning.  

Stigande havsnivåer
Planområdets placering i direkt anslutning till 
kusten innebär risker vid framtida stigande havs-
nivåer. Klimat- och sårbarhetsutredningens slut-
betänkande (SOU 2007:60) fastslår att det är 
nödvändigt att påbörja anpassningen till klimat-
förändringarna, med konsekvenser som över-
svämningar, förändrade nederbördsmönster, 
varmare klimat och en ökad frekvens av extrema 

vädersituationer. En av konsekvenserna är en 
stigande havsytenivå, som medför stora 
konsekvenser för samhället och miljön i de ofta 
tätbebyggda kustområdena. Översvämning, ökad 
kusterosion och höjda vattennivåer är problem med 
ursprung i stigande havsytenivåer. 

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne 
och Blekinge län tagit fram en beräkning och 
analys av framtida medel- och högvattenstånd. 
Forskningsresultat från IPCC och SMHI visar att 
för den skånska kusten kan medelvattenytan ligga 
på mellan 22 och 72 cm över dagens nivå år 2100. 
Höjda havsnivåer på grund av ett varmare klimat 
innebär också att de extrema vattenstånd som idag 
har återkomsttider på 100 år kommer att inträffa 
betydligt oftare än idag. 

Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län anser att 
man bör tillämpa värsta scenariot (high case) med 
följande motiveringar:
• Mycket stora ekonomiska värden finns i kustnära 
bebyggelse och infrastruktur
• Bebyggelsens livslängd är minst 100 år
• Havsytans nivå kommer sannolikt att fortsätta 
stiga även efter år 2100
Lägre krav kan ställa på enklare och mindre känsliga 
byggnader och anläggningar som garage, bryggor 
och sjöbodar. 

Buller
Planområdet påverkas av buller från Ängelholms 
flygplats och Västkustbanan och i viss mån från 
E6an. 

Riktvärden för buller finns lagda i Infrastruktur-
propositionen (1996/97:53), antagen av Riksdagen.
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                           Vägtrafik   Spårburen   Flygtrafik
            trafik
Dygnsekvivalent  30 dB(A)   30 dB(A)     30 dB(A)
nivå inomhus
Maximalnivå      45 dB(A)   45 dB(A)    45 dB(A)
inomhus nattetid
Dygnsekvivalent  55 dB(A)   -       55 FBN
nivå utomhus
vid fasad
Dygnsekvivalent  -                55 dB(A)     -
vid uteplats
Maximalnivå vid  70 dB(A)   70 dB(A)     70 dB(A)
uteplats i 
anslutning till
bostad
Dygnsekvivalent  -                60 dB(A)    -
nivå i 
bostadsområdet
i övrigt

Ängelholms fl ygplats
Sedan det militära flygförbandet lades ner har 
flygbullret minskat avsevärt i hela kommunen, inte 
minst inom planområdet, och upplevs inte längre 
som ett flygbullerstört område. Flygbuller utgår från 
beräknade värden för den framtida flygtrafiken, 
vilket innebär att bullerkurvorna är större än om 
man utgick från uppmätta värden. 

För Ängelholms flygplats finns två bullerkurvor att 
ta hänsyn till; dels kurvorna som är beräknade efter 
nu gällande miljötillstånd, och dels de bullerkurvor 
som utgör en del av riksintresset. Den kurva som 
har störst utbredning i dagsläget är maxbullerkurvan 
för tillståndet.

För närvarande finns AR avseende flygbuller 
utgivna av såväl Naturvårdsverket som Boverket. 
Dessa AR överensstämmer inte varandra; Natur-
vårdsverket har sin utgångspunkt i MB och max-

bullernivåer medan Boverket har sin utgångspunkt i 
PBL och ekvivalentbullernivåer. Full klarhet om vad 
som gäller och kommer att gälla finns således inte.

Västkustbanan
Bullerpåverkan från Västkustbanan kommer att öka 
i framtiden då tågtrafiken spås en stark utveckling 
för både gods och persontrafik. Utförd buller-

Bullerkurvor beräknade för fl ygplatsens tillstånd. LFV 
Teknik/ Atkins

kartering (Bullerkartläggning Västkustbanan) är 
beräknad på Banverkets höga prognos för 2020. 
Den visar att stora delar av planområdet ligger 
innanför riktvärdena.

E6an
Utförd bullerkartering (Bullerkartläggning av E6 
genom Ängelholms kommun) visar att varken 
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Järnvägsbuller beräknat på Banverkets höga prognos för 2020. Den övre bilden visar 
ekvivanlentnivåer, den undre maxnivåer. WSP Akustik. 

ekvivalentnivåerna eller maximalnivåerna utomhus 
är i närheten av att överskridas i de utpekade 
utbyggnadsområdena. Det finns därför heller ingen 
risk att nivåerna överskrids inomhus. 
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Miljö, Hälsa & Säkerhet – förslag
Miljöfarliga verksamheter
Planförslaget bedöms inte medföra ökade risker 
och störningar vad gäller den utpekade miljöfarliga 
verksamheten på Ängelholms flygplats. 

Riskavstånd
En mer detaljerad bedömning med närmare för-
utsättningar bör göras i detaljplanearbeten som 
omfattar områden 160 meter från järnvägen. Det 
bör finnas möjligheter att minska de föreslagna 
avstånden ytterligare med riskreducerande åtgärder, 
såsom mark- och byggnadsåtgärder. 

Ängelholms kommun gör bedömningen att en 
enskild riskbedömning för Ängelholms flygplats ej 
är nödvändig.

Djurhållning
Så tidigt som möjligt i samband med kommande 
detaljplanearbete bör man se över djurhållningen i 
området. För mindre anläggningar behöver ev. 
skyddsavstånd prövas i varje enskilt fall. För häst-
hållning bör LSTs riktlinjer avseende hästar och 
bebyggelse vara utgångspunkten.  

Stigande havsnivåer
Det är lämpligt att följa Länsstyrelserna i Skåne och 
Blekinge län rekommendation att tillämpa värsta 
scenariot (high case). Det innebär att säkerhetsnivå 
för översvämning bör vara högsta vattenstånd med 
återkomsttiden 100 år, dvs 229 cm relativt RH70, 
plus tillägg för grundläggning. Frågan bör utredas 
och klargöras i kommande detaljplaner. 

Säkerhetsnivå för högre grundvattennivå bör räknas 
ut genom att man utgår från högsta uppmätta/
observerade grundvattennivå med ett tillägg av 
högsta vattenstånd med återkomsttiden 100 år, dvs 

229 cm relativt RH70, plus 0,5 meter i tillägg för 
osäkerheter plus tillägg för grundläggning. Frågan 
bör utredas och klargöras i kommande detaljplaner. 

Säkerhetsavstånd för kusterosion bör vara 100 
meter. Planförslaget syftar inte till någon ny 
bebyggelse inom 100 meter från strandlinjen, med 
undantag av ev. kallbadhus med tillhörande 
verksamheter. 

Generellt kan klimatförändringar innebära 
problem för va-försörjningen i Ängelholms 
kommun. Stigande havsnivåer kan få konsekvensen 
att den hårt belastade stamledningen längs kusten 
får ännu större problem i form av läck- och 
dränvatten. Även ökad förekomst av kraftiga regn 
kan innebära problem då det befintliga spill-
vattensystemet påvisar stora tillskott av vatten vid 
kraftiga regn. 

Buller
AR och av Riksdagen antagna riktvärden bör följas. 

Ängelholms kommun har den tydliga uppfattningen 
att Boverkets AR är de som är rimligast att följa i 
frågor som regleras i PBL. På grund av osäkerheten 
som för närvarande råder och med förhoppningen 
om att utbyggnaden i Barkåkra kan påbörjas inom 
en snar framtid, väljer Ängelholms kommun dock 
att för FÖP Barkåkra följa Naturvårdsverkets AR, 
men att frågan med största sannolikhet kommer 
att omprövas, tex i samband med arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen.   

Ängelholms fl ygplats
Föreliggande planförslag har tagit stor hänsyn till 
bullret från Ängelholms flygplats. Planförslaget 
står inte i konflikt med vare sig buller enligt 
gällande tillstånd eller den nu under framtagande 
riksintressedefinitionen, och klarar AR från både 

Naturvårdsverket och Boverket. 

Västkustbanan
Då delar av planområdet ligger innanför de 
beräknade bullergränserna kommer det att krävas 
åtgärder för att säkerställa en god bebyggd miljö. 
Åtgärderna kan vidtas genom tex bullerskydd och 
placering av hus. Då denna detaljeringsgrad kan 
fastslås först i detaljplaneskedet är det inte möjligt 
att redovisa bulleråtgärder förrän i samband med 
kommande detaljplaner. 

E6an
Planförslaget berörs inte av buller från E6an. 

Miljö, Hälsa och Säkerhet - 
konsekvenser
Planförslaget bedöms inte innebära några 
ekologiska konsekvenser. För att säkerställa en god 
bebyggd miljö, vilket ger goda sociala konsekvenser, 
tar planförslaget hänsyn till att AR avseende buller 
följs och att man tillämpar ett värsta scenario för 
stigande havsnivåer. Att säkerställa en bullermässigt 
god miljö kan innebära samhällsekonomiska 
konsekvenser, liksom ev. upprustning av 
va-systemet med hänsyn till stigande havsnivåer.  
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Allmänna intressen – 
förutsättningar 
Grundläggande riktlinjer för planering
1 kap 1 § PBL
Denna lag innehåller bestämmelse om planläggning av mark 
och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att 
med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsför-
hållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

2 kap 1 § PBL & 3 kap 1 § MB
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning. 

Riksintressen
Riksintressen är särskilda anläggningar eller 
områden med stort värde eller av stor betydelse 
ur ett nationellt perspektiv. Riksintressen ska så 
långt det är möjligt skyddas mot påtaglig skada. 
Vid avvägning mellan olika riksintresse ska man ge 
företräde till den användning som bäst främjar god 
hushållning med mark och vatten ur ett långsiktigt 
hushållningsperspektiv. Riksintressen regleras i 3-4 
kap. MB. 

Riksintresse för friluftsliv och kustzon
Området närmast kusten är utpekat som riksintresse 
för friluftsliv enl. 3 kap 6 § MB och friluftsliv 
enl. 4 kap 2 § MB; det rörliga friluftslivet område 
Kullaberg och Hallandsåsen med omgränsande 
kustområden, samt riksintresse för kustzonen enl. 4 
kap 4 § MB.

3 kap 6 § MB
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt /…/med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas. /…/

4 kap 2 § MB
Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön:
/…/Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden/…/

ÖP 2004 anger att inom område som är av riks-
intresse för friluftslivet får åtgärder som påtagligt 
kan skada områdets värde eller påtagligt försvåra 
allmänhetens möjlighet att röra sig i området i 
princip ej vidtas. Detta under förutsättning att det ej 
utgör hinder för Ängelholms kommun för naturlig 
bebyggelseutveckling. Inom områden som är av 
turismens och det rörliga friluftslivets intressen skall 
dessa intressen särskilt beaktas vid förändringar, och 
sådana åtgärder som påtagligt kan skada områdets 
värde eller påtagligt försvåra allmänhetens möjlighet 
att röra sig i området får i princip ej vidtas. Undan-
tag görs för utveckling av befintliga tätorter och de 
lokala näringslivet.

4 kap 4 § MB
Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till 
Simpevarp /…/ får fritidsbebyggelse komma till stånd endas i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. /…/

ÖP 2004 anger att LSTs rekommendationer för 
riksintresse för kustzonen ska gälla i kommunen. 
• Att ett helhetsperspektiv på vad som är lämplig 
utveckling i hela det geografiska området tillämpas

• Att utvecklingen av befintliga tätorter sker i 
omedelbar anslutning till existerande tätort
• Att tätortsutvecklingen som regel styrs bort från 
kusten för att säkra så lång öppen kuststräcka som 
möjligt
• Att oexploaterade områden mellan tätorter längs 
kusten säkerställs
• Att hitta andra alternativa lägen för 
tätortsexplansion än kustzonen
• Att ny bebyggelse anpassas till kustzonens 
speciella förutsättningar och karaktär

Riksintresse för kommunikationer 
E6an med anslutningsvägar till Ängelholms flyg-
plats, Västkustbanan och Ängelholms flygplats 
är riksintresse för kommunikationer; motorväg, 
järnväg och flygplats enl. 3 kap 8 § MB. Det är 
kommunikationsanläggningens funktion som är av 
riksintresse, och det är bland annat dess framtida 
funktion som skall skyddas. 

3 kap 8 § MB
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för /…/ kommunikationer /…/ skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. /…/

E6an
E6an genom planområdet ingår i det nationella 
stamvägnätet och ses som särskilt betydelsefullt för 
landets ekonomiska tillväxt och välfärdutveckling. 
Vägen ingår också i den svenska delen av det trans-
europeiska transportnätverket; TEN-T. Vidare är 
anslutningsvägarna till Ängelholms flygplats av 
riksintresse då den sammanbinder kommunikations-
anläggningar som är av riksintresse. 

Västkustbanan
Västkustbanans funktion är av internationell 
betydelse och ingår i det transeuropeiska 
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transportnätverket TEN-T. 

Det är både själva järnvägsanläggningen och dess 
influensområde, som kan komma att tas i bruk för 
att trygga järnvägsanläggningens framtida funktion, 
som är utpekade som riksintresse. 

Ängelholms fl ygplats
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av mark 
som direkt används eller kan komma att användas 
för luftfartens behov, som rullbanor, taxibanor, 
terminaler, trafikangöring till flygplatsen och 
parkeringsplatser, samt områden för väg- eller järn-
vägstrafik till och från flygplatsen. En av för-
utsättningarna för att en flygplats ska kunna klassas 
som riksintresse är dess möjlighet att utvecklas. 
Även flygplatsens influensområden med hänsyn till 
flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk störning 
skall skyddas.

För närvarande pågår definition av riksintresset för 
Ängelholms flygplats och är ute på remiss under 
våren 2010.

Allmänna intressen – förslag
Riksintressen
Riksintresse för friluftsliv och kustzon
De utpekade utbyggnadsområdena, förutom 
Tvärbaneområdet och Valhall Park, ligger inom 
område för riksintressen för friluftsliv och kustzon. 

Ängelholms kommun pekade redan i ÖP 2004 ut 
Barkåkra som ett lämpligt läge för bebyggelse, 
beroende på sin närhet till staden Ängelholm men 
inte minst Valhall Park, järnvägen, motorvägen 
och flygplatsen. Inom Valhall Park har det lokala 
näringslivet tagit fart, och tillsammans med 
verksamheterna på Tvärbaneområdet möjliggör 
dessa områden en mängd arbetsplatser för 

Ängelholm. Järnvägen, motorvägen och flygplatsen 
möjliggör unika kommunikationsmöjligheter, både 
för befolkningen och för näringslivet. Möjligheten 
till en ny pågatågsstation i Ängelholms kommun 
anses väldigt viktig för Ängelholms utveckling. 

Planförslagets syfte och strategierna för utbyggnads-
områdena tar stor hänsyn till befintlig natur- och 
kulturmiljö, och skapar nya stråk och möjligheter 
för människor att röra sig fritt i området, som idag 
till stor del består av otillgänglig jordbruksmark. 
Utbyggnadsområdena norr om Skepparkroken och 
Björkhagen ses som naturlig utveckling av tät-
orterna. Utbyggnadsområdet sydväst om väg 1710
 ses som naturligt med järnvägens och pågatågs-
stationens placering. Med tanke på järnvägens 
dragning  genom riksintresseområdena görs 
bedömningen att järnvägens intresse, inkl. den 
bebyggelseutveckling som då kommer att ske i 
anknytning till denna, anses väga tyngre än riks-
intressena för friluftsliv samt kustzon.

Naturstudier, kulturstudier, strövande, vandring, 
cykling, bad, båtsport samt fritidsfiske anges vara 
intresseaspekterna för riksintresset för friluftsliv 
enl. 3 kap. 6 § MB. Ängelholms kommun gör 
bedömningen att ingen av dessa sysselsättningar 
påtagligt kommer att skadas av föreliggande plan-
förslag. De flesta av aspekterna kommer till och 
med att stärkas, och inte minst möjligheten att ta 
sig till området på ett hållbart sätt kommer att öka 
markant. 

Liknande beskrivningar finns ej gjorda för riks-
intressena för friluftsliv enl. 4 kap. 2 § MB och 
kustzonen enligt 4 kap. 4 § MB.

Föreliggande planförslag anses inte påtagligt skada 
riksintressen för friluftsliv enl. 3 kap. 6 § MB eller 
enl. 4 kap. 2 § MB, eller riksintresset för kustzonen 

enligt 4 kap. 4 § MB.

Riksintresse för kommunikationer 
E6an
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset 
negativt. 

Västkustbanan
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset 
negativt. 

Ängelholms fl ygplats
För närvarande pågår definition av riksintresset för 
Ängelholms flygplats. Föreliggande planförslag ger 
flygplatsen goda möjligheter att utvecklas, och kan 
på så vis bidra till att stärka flygplatsens roll i 
regionen. Planförslaget bedöms inte påverka riks-
intresset negativt. 

Allmänna intressen - konsekvenser
Planförslaget bedöms inte innebära några 
ekologiska eller samhällsekonomiska konsekvenser. 
Planförslaget syftar till att enklare kunna röra 
sig i området och kunna knyta samman större 
grönområden med varandra, vilket skulle innebära 
goda sociala konsekvenser.
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Riksintressen
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Andra hushållnings- & skydds-
bestämmelser – 
förutsättningar  
Jord- & skogsbruk
3 kap 4 § MB
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. /…/

Inom planområdet är jorden klassad till kategori 5, 
6 och 8. Åkermarksklassningen är en diskuterad 
fråga, och en av synpunkterna är att graderingen 
är föråldrad och att utvecklingen inom lantbruks-
sektorn (tekniskt, ekonomiskt och politiskt) medfört 
att det som var mest värdefullt på 1970-talet, då 
klassningen gjordes, inte är det idag. Ett exempel 
är de lätta jordarna i Halland som har låg klassning, 
men som med modern bevattningsteknik ger lika 
god avkastning som lerjordar och dessutom är mer 
lättarbetade. Ett annat exempel är högt klassade 
lerjordar vars värde har förändrats till det sämre 
över åren på grund av packningsskador.

Strandskydd
7 kap 13 § MB
Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet.

Längs kusten och åarna (Kägleån och Rössjö-
holmsån) gäller strandskydd enl. 7 kap. 13-18 § § 
MB. Längs kusten varierar strandskyddet mellan 
25 och 150 meter. Vid åarna är strandskyddet 100 
meter åt vardera håll från åns mitt. För Kägleån 
över Tvärbaneområdet finns inget strandskydd.  

Samrådsområde
Stora delar av planområdet ligger inom 
Försvarsmaktens samrådsområde. 

Miljökvalitetsnormer
MKN är juridiskt bindande styrmedel som regleras 
i 5 kap. MB. De används för att förebygga och 
åtgärda miljöproblem. MKN för utomhusluft har 
normer för följande ämnen: kvävedioxid, kväveoxid, 
svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. En ny norm för partiklar (PM2,5) 
står på tur att införas. Det finns också MKN 
med kvalitetskrav för ytvatten-, grundvatten- och 
konstgjorda och kraftigt modifierade vatten-
förekomster. 

Luftkvalitetsmätningar har gjorts i Ängelholms 
kommun vid årsskiftena 2002/2003 samt 
2008/2009. Samtliga värden låg då långt under 
gränsvärdena, och värdena från 2002/2003 hade 
knappt förändrats i mätningarna 2008/2009.

Skälderviken har idag god kemisk ytvattenstatus 
och måttlig ekologisk status, men beräknas leva 
upp till god ekologisk status 2012. Kägleån och 
Rössjöholmsån (inom planområdet) har idag måttlig 
ekologisk status men god kemisk ytvattenstatus, och 
bedöms kunna leva upp till god ekologisk status 
2021. Rönneå i utloppet i Skälderviken har idag 
otillfredsställande ekologisk status men god kemisk 
ytvattenstatus. Lerbäcken är ännu inte klassad.  

Grundvattenstatusen för stora delar av planområdet 
bedöms såväl kemiskt som kvantitativt god, men det 
finns potentiellt stora risker för förorening i 
området. Se vidare Vatteninformationssystem för 
Sverige. 

Biotopskydd
Inom planområdet finns ett flertal områden som 
är biotopskyddsområde enl. 7 kap. 5 § MB. Alléer, 
källor med omgivande vattenmark, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar och 
åkerholmar åtnjuter skydd enligt förordningen om 
områdesskydd (1998:1252). Biotopskyddet innebär 
förbud mot att bedriva verksamheter eller utföra 
åtgärder som kan skada naturmiljön. LST får medge 
dispens om det finns särskilda skäl. 

Vattenskyddsområden
Valhallskogen är idag skyddsområde för vattentäkt 
och används framförallt som reservområde. Inom 
skyddsområdet gäller särskilda skyddsföreskrifter 
som skall beaktas för att vattentäkten ska fungera 
för sitt ändamål, det vill säga vattenförsörjning. 

Planområdet gränsar också till vattentäkten i 
Brandsvig. 

Nationella, regionala & lokala miljömål
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten. 
Strävan är att till nästa generation – 2020 (2050 för 
klimatmålet) – ha löst de stora miljöproblemen. 
Dessa nationella miljömål (N) har sedan brutits ner 
till regionala miljömål av LST i Skåne län (R), och 
ytterligare ett par till lokala miljömål (L) för 
Ängelholms kommun. 
• Begränsad klimatpåverkan (N,R,L)
• Frisk luft (N,R)
• Bara naturlig försurning (N,R)
• Giftfri miljö (N,R,L)
• Skyddande ozonskikt (N,R)
• Säker strålmiljö (N,R)
• Ingen övergödning (N,R,L)
• Levande sjöar och vattendrag (N,R)
• Grundvatten av god kvalitet (N,R)
• Hav i balans samt levande kust och skärgård (N,R)
• Myllrande våtmarker (N,R)
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Hushållnings- och 
skyddsbestämmelser
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• Levande skogar (N,R)
• Ett rikt odlingslandskap (N,R)
• Storslagen fjällmiljö (N)
• God bebyggd miljö (N,R,L)
• Ett rikt växt- och djurliv (N,R)
• Inköp och upphandling (L)

Nationella folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva 
målområden, med ett övergripande mål att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för 
hela befolkningen. 

De mål som anses berörda med planförslaget är:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomisk och social trygghet
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Sunda och säkra miljöer och produkter
• Ökad fysik aktivitet

Kommunal planering
I ÖP 2004 finns området kring Skälderviken, 
Valhall Park och flygplatsen utpekat som ett område 
där en fördjupning av översiktsplanen bör göras.
Skälderviken, Skepparkroken och Björkhagen är till 
största delen detaljplanelagda. Ungefär halva Valhall 
Park är detaljplanelagt; det finns tre laga kraft-vunna 
planer och en pågående plan.

Valhall Park – planerade särskilda områden för service- och 
verksamhetskvarter
Tvärbanan – utredningsområde

Sydväst om 1710 – utredningsområde och planerad blandad 
bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser
Tre olika utredningslägen för stationen pekas också ut.   

Utdrag ur ÖP 2004
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Andra hushållnings- & skydds-
bestämmelser – förslag 
Jord- & skogsbruk
De utpekade utbyggnadsområdena tar till viss del 
befintlig jordbruksmark i anspråk. Detta gäller 
framförallt utbyggnadsområdet väster om Valhall 
Park, sydväst om väg 1710 samt norr om 
Skepparkroken och Björkhagen. Tvärbaneområdet 
är sedan länge tagit i anspråk. Utbyggnadsområdena 
ligger inom klass 5 och 6. 

Markanvändning översikt Ängelholms kommun enl. 
ÖP 2004:
Totalt (ej hav) 433,4 km²
Åker 189,8 km² 
Betesmark 11,1 km² 

Mark som tas i anspråk för utbyggnadsområde 
(ungefärliga värden): 
Åker: 0,9 km² (90 ha)
Betesmark: 0,15 km² (15 ha)
Redan ianspråktagen mark: 2,1 km² (210 ha)

Föreliggande plan tar i anspråk 0,05 % av 
jordbruksmarken och 1,4 % av betesmarken. 
Med hänsyn till de samhällsintressen som finns i 
området anses den bästa markanvändningen vara 
enligt föreliggande plan, och inte ett bevarande av 
jordbruks- och betesmarken. 

Strandskydd
De delar av utbyggnadsområdena som ligger 
inom strandskyddet är endast mindre delar 
utvecklingsområdet för Ängelholms flygplats. 
Närmare bedömning får göras i samband med 
detaljplanearbete, då också eventuell dispens får 
sökas.

Samrådsområde
Planförslaget kommer att samrådas med 
Försvarsmakten. 

Miljökvalitetsnormer
Planförslaget bedöms inte medföra risk för att 
MKN för utomhusluft överskrids. 

Planförslaget bedöms inte heller medföra risk för 
att MKN för yt- och grundvatten försämras, men 
frågan bör beaktas i kommande detaljplaner. Då 
mängden jordbruksmark kommer att minska något i 
området görs bedömningen att statusen på ytvatten 
kan förbättras. För att bibehålla grundvattnets 
goda status bör utförliga geotekniska utredningar 
genomföras i samband med anläggning av 
fördröjningsdammar för dagvatten för att säkerställa 
att grundvattnet inte tar skada, genom tex täta 
bottnar. 

Biotopskydd
Hänsyn till biotopskydden tas i kommande 
detaljplaner och dessa områden bör i första hand 
arbetas in i detaljplanerna, för att på så vis stärka 
värdena och också skapa en stark karaktär till 
området, som ökar attraktiviteten. 

Vattenskyddsområden
Utbyggnadsområdena bedöms inte påverka 
vattentäkterna i Valhallskogen eller Brandsvig. 

Nationella, regionala & lokala miljömål
De mål som föreliggande plan kan påverka är:
• Begränsad klimatpåverkan – genom en planering 
som underlättar för gående, cyklister och 
kollektivtrafik.  
• Frisk luft – även detta genom en planering som 
underlättar för gående, cyklister och kollektivtrafik.  
• Bara naturlig försurning – förslaget bedöms inte 

medföra att målet inte kan uppfyllas.
• Giftfri miljö – förslaget bedöms inte medföra att 
målet inte kan uppfyllas. 
• Skyddande ozonskikt – förslaget bedöms inte 
medföra att målet inte kan uppfyllas.
• Säker strålmiljö – förslaget bedöms inte medföra 
att målet inte kan uppfyllas.
• Ingen övergödning – viss minskning av arealen 
jordbruksmark innebär mindre risk för övergödning
• Levande sjöar och vattendrag – förslaget bedöms 
inte medföra att målet inte kan uppfyllas, utan kan 
bidra till att kvaliteten förbättras. 
• Grundvatten av god kvalitet – förslaget bedöms 
inte medföra att målet inte kan uppfyllas.
• Hav i balans samt levande kust och skärgård – 
förslaget bedöms inte medföra att målet inte kan 
uppfyllas.
• Myllrande våtmarker – berörs inte av förslaget
• Levande skogar – berörs inte av förslaget
• Ett rikt odlingslandskap – planförslaget syftar till 
att bevara de viktiga småmiljöerna i anknytning till 
odlingslandskapet och också bevara kulturmiljö-
värdena.
• Storslagen fjällmiljö – berörs inte av förslaget
• God bebyggd miljö – genom att ta tillvara de 
unika karaktärer och kvaliteter som finns i området, 
och även bevara och utveckla viktiga kulturmiljö-
värden bedöms planförslaget kunna bidra till att 
målet uppfylls.
• Ett rikt växt- och djurliv - planförslaget syftar till 
att bevara de viktiga småmiljöerna och utveckla 
biotoperna
• Inköp och upphandling – berörs inte av förslaget

Nationella folkhälsomål
De mål som föreliggande plan kan påverka är:
• delaktighet och inflytande i samhället – genom 
ett övergripande planarbete och en demokratisk 
planprocess finns stora möjligheter för allmänheten 
att påverka planens utformning. 
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• ekonomisk och social trygghet – förslaget skapar 
möjligheter till en stabil utveckling av Ängelholms 
kommun, vilket i sin tur ger möjligheter till 
ekonomisk och social trygghet.
• trygga och goda uppväxtvillkor – förslaget kan 
skapa goda fysiska möjligheter för trygghet och ett 
gott liv.
• sunda och säkra miljöer och produkter – 
planförslaget skapar möjligheter till sunda och säkra 
fysiska miljöer
• ökad fysik aktivitet – planförslaget prioriterar 
cyklister och gående genom att låta deras behov 
vara lika påverkande på den fysiska miljön som 
bilen. 

Kommunal planering
Planförslaget bedöms inte stå i konflikt med 
gällande ÖP eller befintliga detaljplaner.

Andra hushållnings- & 
skyddsbestämmelser – Konsekvenser 
Planförslaget bedöms ge goda ekologiska 
konsekvenser då man kan bidra till att flera av 
miljömålen kan uppfyllas. Förslaget tar också 
hänsyn till skyddade områden. Planförslaget 
bedöms ge goda sociala konsekvenser genom att 
kunna bidra till att en del av folkhälsomålen kan 
uppfyllas. Planförslaget bedöms inte innebära några 
samhällsekonomiska konsekvenser ur denna aspekt.
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Sammanfattning av planförslagets 
konsekvenser

Planförslaget har haft som utgångspunkt att vara 
hållbart med hänsyn till ekologiska, sociala och 
samhällsekonomiska aspekter.

Bebyggelse 
Planförslaget har haft som utgångspunkt att vara 
hållbart med hänsyn till ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter. Att bygga tätt och nyttja 
redan ianspråktagen mark, med bra förutsättningar 
för kollektivtrafik och tydliga grönstråk ger goda 
ekologiska konsekvenser. Dessa aspekter ger 
också goda sociala konsekvenser., liksom strävan 
efter en varierad och attraktiv bostadsbebyggelse.  
Planförslaget bedöms ge goda samhällsekonomiska 
konsekvenser i form av en ökande befolkning och 
därmed ett ökat skatteunderlag för kommunen. 
Planförslaget ger också goda möjligheter för nya 
verksamheter att etablera sig och för befintliga att 
växa. Planförslaget innebär också en rad ökade 
kostnader i form av utbyggnad av kommunal 
service, teknisk försörjning och ny infrastruktur. 

Infrastruktur & Kommunikationer 
Den starka betoningen på kollektivtrafik och 
möjligheterna att enkelt förflytta sig till fots eller på 
cykel ger goda ekologiska konsekvenser på grund av 
minskade utsläpp. Man kan också nyttja mindre 
ytor till trafik, vilket är ett gott hushållande av 
marken. Det ger även goda sociala konsekvenser då 
kollektivtrafik/gång/cykel främjar jämställdhet, 
både ur ett könsperspektiv och ur ett privat-
ekonomiskt perspektiv. Man får också goda 
samhällsekonomiska konsekvenser av en ökad 
satsning på gång och cykeltrafik. Infrastruktur är 
dock ofta kostsam, och kan på kort sikt innebära 
stora investeringar för kommunen, exploatörer 

samt statliga verk. En miljö där människan står i 
centrum snarare än bilen bidrar till goda sociala 
konsekvenser.  

Grönstruktur & Naturmiljö 
De ekologiska konsekvenserna av förslaget bedöms 
som goda; då man dels bevarar och dels förstärker 
den befintliga grönstrukturen, och även bevara och 
förstärka småmiljöer för flora och fauna. En stark, 
hållbar och vacker grönstruktur med vattenmiljöer 
bidrar till en god bebyggd miljö, vilket ger goda 
sociala konsekvenser. De samhällsekonomiska 
konsekvenserna är också positiva, genom att man 
nyttjar det som finns istället för att enbart skapa helt 
nya grönstrukturer. 

Kulturmiljö & Arkeologi 
Planförslaget bedöms inte medföra några ekologiska 
konsekvenser ur denna aspekt. De sociala 
konsekvenserna bedöms som goda, då ett 
bevarande och förstärkande av kulturmiljöer och 
historien bidrar till en god bebyggd miljö. De 
samhällsekonomiska konsekvenserna är svåra att 
bedöma i dagsläget, då bevarande av kulturmiljöer 
och arkeologiska utredningar kan bli mycket 
kostsamma, vilket kan innebära att vissa 
utbyggnadsområden kan visa sig inte vara rimliga ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Planförslaget syftar dock 
även till att kunna utveckla kulturmiljöerna, vilket 
bedöms ge goda samhällsekonomiska konsekvenser.

Mark 
Planförslaget bedöms få goda ekologiska 
konsekvenser då man utreder och åtgärdar eventuell 
förorenad mark. Å andra sidan kan sådana åtgärder 
innebära en stor kostnad och därmed ge negativa 
samhällsekonomiska konsekvenser. Planförslaget 
bedöms inte innebära några sociala konsekvenser 
vad gäller markfrågor. 

Miljö, Hälsa & Säkerhet 
Planförslaget bedöms inte innebära några 
ekologiska konsekvenser. För att säkerställa en god 
bebyggd miljö, vilket ger goda sociala konsekvenser, 
tar planförslaget hänsyn till att AR avseende buller 
följs och att man tillämpar ett värsta scenario för 
stigande havsnivåer. Att säkerställa en bullermässigt 
god miljö kan innebära samhällsekonomiska 
konsekvenser, liksom ev. upprustning av va-
systemet med hänsyn till stigande havsnivåer. 

Allmänna intressen 
Planförslaget bedöms inte innebära några 
ekologiska eller samhällsekonomiska konsekvenser. 
Planförslaget syftar till att enklare kunna röra 
sig i området och kunna knyta samman större 
grönområden med varandra, vilket skulle innebära 
goda sociala konsekvenser. 

Andra hushållnings- & skydds-
bestämmelser 
Planförslaget bedöms ge goda ekologiska 
konsekvenser då man kan bidra till att flera av 
miljömålen kan uppfyllas. Förslaget tar också 
hänsyn till skyddade områden. Planförslaget 
bedöms ge goda sociala konsekvenser genom att 
kunna bidra till att en del av folkhälsomålen kan 
uppfyllas. Planförslaget bedöms inte innebära några 
samhällsekonomiska konsekvenser ur denna aspekt.
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1 Sammanfattning 
En plan som upprättas av kommunen och som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska 
miljöbedömas. Syftet är att på ett tidigt stadium 
integrera miljöaspekterna i planeringen och på så vis 
främja en hållbar utveckling. Kravet på miljö-
bedömning regleras i 4 kap. 2 a § PBL med 
hänvisning till 6 kap. 11 § MB. En översiktsplan ska 
i princip alltid miljöbedömas. 

Syftet med Fördjupad översiktsplan Barkåkra är att 
skapa en långsiktig planeringsstrategi för Barkåkra. 
Planhandlingarna visar på visioner, koncept, 
karaktärer och principer och tydligt ange vad som är 
de framtida utbyggnadsområdena, och vilka 
områden som bör förbli obebyggda. Plan-
handlingarna redogör också för grönstruktur 
och naturmiljö samt hur infrastruktur och 
kommunikationerna bör se ut och fungera. Värden 
och begränsningar pekas ut och en avvägning görs 
mellan de många allmänna intressena som finns i 
området.

I ÖP 2004 finns området utpekat som ett område 
där en fördjupning av översiktsplanen bör göras. 
Planförslaget bedöms vara överensstämmande med 
ÖP2004. 

Arbetet med avgränsningen har lett fram till att de 
aspekter som ska beaktas i MKB:n är:
• 3 kap. 2-8 § § MB (grundläggande bestämmelser 
för hushållning med mark- och vattenområden)
• Riksintressen för kustzon, friluftsliv, rörligt 
friluftsliv, kommunikationer järnväg, motorväg och 
flygplats
• Strandskydd 
• Fornminnen
• Kulturvärden/kulturmiljö
• Naturvärden enl. kommunal naturvårdsplan
• Jordbruksmark

• Deponier och täkter
• Hälsa/säkerhet/risk - Stigande havsnivåer
• Hälsa/säkerhet/risk - Buller
• Landskapsbild
• Hållbar utveckling

Därtill kommer avvägningar gentemot miljömål, 
folkhälsomål och miljökvalitetsnormer.

Miljökonsekvensbeskrivningen görs utifrån ett 
0%-scenario, att planen inte genomförs, och ett 
100%-scenario, som innebär att planen genomförs. 

Sammanfattning av föreliggande planförslag
Planförslaget bedöms:
- vara förenligt med de grundläggande 
bestämmelserna för hushållning med mark- och 
vattenområden enl. 3 kap. 2-8 § § MB
- inte påtagligt skada riksintressena för friluftsliv enl. 
3 kap. 6 § MB eller enl. 4 kap. 2 § MB, eller riks-
intresset för kustzonen enl. 4 kap. 4 § MB
- inte påtagligt skada riksintresset för 
kommunikationer enl. 3 kap. 8 § MB
- inte påverka strandskyddet negativt
- inte påverka fornlämningarna negativt
- inte innebära betydande negativ påverkan på 
kulturvärden och kulturmiljön
- inte påverka naturvärdena enligt det kommunala 
naturvårdsprogrammet 
- ta jordbruksmark i anspråk för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen, men bedöms också 
vara från allmän synpunkt god hushållning
- innebära en möjlighet att klargöra vilka ev. risker 
de nedlagda deponierna och täkterna kan innebära
- ta hänsyn till kommande stigande havsnivåer så 
att människors hälsa och säkerhet inte riskerar att 
påverkas negativt
- ta hänsyn till nuvarande och framtida buller-
situationer i den mån det är möjligt i en 
översiktsplan

- innebära en påtaglig förändring av landskaps-
bilden, men bedömningen är att den kan bidra till 
att knyta samman storskaliga element och därmed 
uppfattas som positiv
- öka möjligheterna för en socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar utveckling.

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget innebära 
vissa negativa konsekvenser, men också många 
positiva konsekvenser. Den övergripande 
planeringen ger större möjligheter att uppfylla 
miljö- och hälsomål och skapa förutsättningar för 
ett hållbart samhälle. 

2 Inledning
En plan som upprättas av kommunen och som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska 
miljöbedömas. Syftet är att på ett tidigt stadium 
integrera miljöaspekterna i planeringen och på 
så vis främja en hållbar utveckling. Kravet på 
miljöbedömning regleras i 4 kap. 2 a § PBL med 
hänvisning till 6 kap. 11 § MB. En översiktsplan ska 
i princip alltid miljöbedömas. 

En miljöbedömning är själva processen och 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) den skriftliga 
redogörelsen för miljöbedömningen. 

Miljöbedömningen innehåller följande steg 
(inom parantes anges motsvarande steg för 
planhandlingarna enl. PBL):
Behovsbedömning och avgränsning (innan samråd)
Miljökonsekvensbeskrivning (samråd och 
utställning)
Antagande (antagande)
Uppföljning (aktualiseringsförklaring vart fjärde år)

I MKBn skall den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan antas medföra 
identifieras, beskrivas och bedömas.
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2.1 Läsanvisning
Planhandlingarna består i utställningsskedet av FÖP 
Barkåkra av detta dokument med planbeskrivning 
och MKB, plankarta samt samrådsredogörelse. 
Planeringsunderlag som legat till grund för arbetet 
finns listade längst bak i dokumentet. 

En förteckning av de förkortningar som används i 
planhandlingarna återfinns på s 64. 

En sammanfattning av planförslaget finns på s 4.
En sammanfattning av planförslagets konsekvenser 
finns på s 55.
En sammanfattning av MKBn finns på s 57.

2.2 Behovsbedömning 
En översiktsplan ska i princip alltid miljöbedömas. 
Undantag kan göras för översiktsplaner som syftar 
enbart till bevarandestrategier. Då detta inte är syftet 
med FÖP Barkåkra antas planen kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. 

2.3 Avgränsning
De aspekter som ska beaktas i MKBn är:
• 3 kap. 2-8 § § MB (grundläggande bestämmelser 
för hushållning med mark- och vattenområden)
• Riksintressen för kustzon, friluftsliv, rörligt 
friluftsliv, kommunikationer järnväg, motorväg och 
flygplats
• Strandskydd 
• Fornminnen
• Kulturvärden/kulturmiljö
• Naturvärden enl. kommunal naturvårdsplan
• Jordbruksmark
• Deponier och täkter
• Hälsa/säkerhet/risk - Stigande havsnivåer
• Hälsa/säkerhet/risk - Buller
• Landskapsbild
• Hållbar utveckling

Därtill kommer avvägningar gentemot miljömål, 
folkhälsomål och miljökvalitetsnormer.

Enligt 6 kap. 13 § MB skall kommunen samråda 
med länsstyrelse och den eller de kommuner som 
berörs av planen innan omfattningen av MKBn 
bestäms. Samråd mellan Ängelholms kommun och 
Länsstyrelsen i Skåne län avseende avgränsningen 
gjordes den 18 september 2008. Kommunen 
och Länsstyrelsen kom då överens om vilka 
konsekvenser som skulle utredas i en MKB. Detta 
samråddes genom remissutskick med de övriga 
kommunerna i Skåne Nordväst samt Laholms 
kommun på grund av det gemensamma intresset 
i flygplatsen och pågatågsstationen. Följande 
kommuner har inkommit med svar på remissen:

Båstads kommun konstaterar att Ängelholms 
kommun har gjort en noggrann bedömning av hur 
MKB:n ska utföras, och ser med intresse på det 
kommande planarbetet som kan bidra mycket till 
kommunernas gemensamma utveckling.
Helsingborgs stad anser att Ängelholms kommun 
har redovisat en noggrann genomgång av de olika 
faktorerna i en MKB, och att utbyggnadsområdets 
närhet till Ängelholms flygplats gör frågan 
strategiskt viktig för Helsingborg. Helsingborg anser 
det viktigt att pågatågsstationen lokaliseras och 
dimensioneras så att den kan betjäna även flyg-
platsen. Pågatågsstationens positiva inverkan för 
regionen bör uppmärksammas. Helsingborg 
påpekar också vikten av att planera området för 
en god kollektivtrafikförsörjning så att bilresandet 
kan minimeras. Då Ängelholm har en stor 
inpendling till Helsingborg kan en utbyggnad 
påverka luftsituationen i Helsingborg, som har ett 
åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna 
framförallt vad gäller kväveoxider. 
Svalövs kommun anser att avgränsningen av 
MKB redovisar en omfattande ambition och har 

därför inga mer synpunkter än att restbiotoper i 
odlingslandskapet bör innefattas i MKBn.
Klippans kommun avstår från att avge yttrande. 
Landskrona kommun har inga synpunkter på 
avgränsningen, som anses kunna vara en bra grund 
för en djuplodande miljökonsekvensbeskrivning. 
Höganäs kommun gör bedömningen att 
Ängelholms kommun har föreslagit en väl 
genomtänkt avgränsning.
Örkelljunga kommun har inga synpunkter.

3 Sammanfattning samt nuläges-
beskrivning av fördjupad översiktsplan 
Barkåkra
Planförslaget finns sammanfattat på s 4. På sidorna 
12 till 50 finns nulägesförhållandena beskrivna.

4 Alternativ
En MKB skall innehålla de uppgifter som är rimliga 
med hänsyn till bland annat planens innehåll och 
detaljeringsgrad. En beskrivning av den sannolika 
utvecklingen om planen inte genomförs skall också 
göras. Det skall dock noteras att genomförande-
skedet först kommer i samband med detaljplaner. 
En översiktsplan har ingen genomförandetid.

4.1 Alternativa scenarion
0%-scenario tar upp de sannolika konsekvenserna 
om föreliggande plan inte genomförs. Man kan 
räkna med en fortsatt utveckling av Valhall Park 
med kontor, utbildning, hälsa- och friskvård samt 
viss tillverkningsindustri. Flygplatsen förlänger 
rullbanan med 400 meter i nordöstlig riktning. Det 
geografiska läget med bland annat landskapsbilden 
och närheten till hav och kommunikationer innebär 
dock ett starkt exploateringstryck och skulle 
sannolikt resultera i ett såväl ett antal bygglov som 
mindre detaljplaner, företrädesvis för villatomter, 
utan möjlighet till inbördes samordning. Det skulle 
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i sin tur innebära en stor tveksamhet om det finns 
befolkningsunderlag för en pågatågsstation. 

100%-scenario tar upp konsekvenserna om 
föreliggande plan genomförs.

4.2 Alternativa lokaliseringar
Det planförslag som redovisas har sin utgångs-
punkt i geografiska förutsättningarna. 
Lokaliseringen är gjord med tanke på det utmärkta 
kommunikationsläget vid Västkustbanan, 
Ängelholms flygplats och E6an. Dessutom finns en 
stark attraktivitet i landskapsbilden med hav och ås 
mittemellan Bjäre- och Kullahalvön. 

Det anses därför inte finnas ett reellt lokaliserings-
alternativ till planförslaget. 

5 Konsekvenser av aspekter som kan 
antas medföra betydande 
miljöpåverkan 

Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden 
enl. 3 kap. 2-8 § § MB
Planförslaget skulle kunna innebära betydande 
miljöpåverkan med hänsyn till:
• Stora mark- och vattenområden som inte alls eller 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag (2 §)
• Jordbruksmark som är av nationell betydelse (4 §)
• Områden med betydelse ur en allmän synpunkt 
med anledning av natur- eller kulturvärden, samt 
behovet av grönområden i och i närheten av 
tätorter. (6 §)
• Områden särskilt lämpade för kommunikationer; 
motorväg, järnväg och flygplatser. (8 §)

0% -  Utan en sammanvägd bedömning av hela 
området och istället detaljplaner och bygglov 

allteftersom enskilda intressen uppstår skulle 
sannolikt risken öka för att de grundläggande 
bestämmelserna för hushållning av mark- och 
vattenområden förbises. Detta skulle innebära 
negativa konsekvenser ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt. 
100% -  Områden som pekas ut som utbyggnads-
områden i föreliggande plan kan inte anses vara 
stora opåverkade områden enl. 3 kap. 2 §, och berör 
inte heller de i ÖP 2004 utpekade ”stora opåverkade 
områden”.  Jordbruksmark enl. 4 § tas i anspråk, 
men marken är inte högt klassad och de fördelar 
med att lokalisera en tätort med pågatågsstation 
får anses väga tyngre än jordbrukets intressen. 
Planförslaget syftar till att ta tillvara natur- och 
kulturvärden enl. 6 §, genom att lyfta fram dessa i 
strukturen och även öka tillgängligheten. Områden 
särskilt lämpade för kommunikationer enl. 8 § tas 
upp separat, se nedan.

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande 
bestämmelserna för hushållning med mark- och 
vattenområden enl. 3 kap. 2-8 § § MB. 

Riksintressen för kustzon, friluftsliv och 
rörligt friluftsliv, enl. 3-4 kap. MB.
Riksintressen är särskilda anläggningar eller 
områden med stort värde eller av stor betydelse 
ur ett nationellt perspektiv. Riksintressen ska så 
långt det är möjligt skyddas mot påtaglig skada. 
Vid avvägning mellan olika riksintresse ska man ge 
företräde till den användning som bäst främjar god 
hushållning med mark och vatten ur ett långsiktigt 
hushållningsperspektiv. Se även s 47.

0% -  Utan en sammanvägd bedömning av hela 
området och istället detaljplaner och bygglov 
allteftersom enskilda intressen uppstår skulle 
sannolikt öka risken för att riksintressena påtagligt 
skadas. 

100% -  Planförslagets syfte och strategierna för 
utbyggnadsområdena tar stor hänsyn till befintlig 
natur- och kulturmiljö, och skapar nya stråk 
och möjligheter för människor att röra sig fritt i 
området, som idag till stor del består av otillgänglig 
jordbruksmark. Utbyggnadsområdena norr om 
Skepparkroken och Björkhagen ses som naturlig 
utveckling av tätorterna. Utbyggnadsområdet 
sydväst om väg 1710 ses som naturligt med tanke 
på järnvägens och pågatågsstationens placering. 
Med tanke på järnvägens dragning genom riks-
intresseområdena görs bedömningen att järnvägens 
intresse, inkl. den bebyggelseutveckling som då kan 
komma att ske i anknytning till denna, anses väga 
tyngre än riksintressena för friluftsliv samt kustzon.

Naturstudier, kulturstudier, strövande, vandring, 
cykling, bad, båtsport samt fritidsfiske anges vara 
intresseaspekterna för riksintresset för friluftsliv enl. 
3 kap. 6 § MB. Ängelholms kommun gör 
bedömningen att ingen av dessa sysselsättningar 
påtagligt kommer att skadas av föreliggande 
planförslag. De flesta av aspekterna kommer till och 
med att stärkas, och inte minst möjligheten att ta 
sig till området på ett hållbart sätt kommer att öka 
markant.

Planförslaget anses inte påtagligt skada riksintressena för 
friluftsliv enl. 3 kap. 6 § MB och enl. 4 kap. 2 § MB, eller 
riksintresset för kust-zonen enl. 4 kap. 4 § MB. 

Riksintressen för kommunikationer järnväg, 
motorväg, fl ygplats enl. 3-4 kap. MB.
Riksintressen är särskilda anläggningar eller 
områden med stort värde eller av stor betydelse ur 
ett nationellt perspektiv. Riksintressen ska så långt 
det är möjligt skyddas mot påtaglig skada. Vid 
avvägning mellan olika riksintressen ska man ge 
företräde till den användning som bäst främjar god 
hushållning med mark och vatten ur ett långsiktigt 
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hushållningsperspektiv. Se även s 47. 

0% -  Utan en sammanvägd bedömning av hela 
området och istället detaljplaner allteftersom 
enskilda intressen uppstår skulle sannolikt risken 
öka för att riksintressena påtagligt skadas. 
100% -  Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintressena för kommunikationer avseende 
järnväg och motorväg i området. Planförslaget 
syftar till att flygplatsens nuvarande och framtida 
funktion skall skyddas.

Planförslaget bedöms inte påtagligt skada riksintresset för 
kommunikationer enl. 3 kap 8 § MB.

Strandskydd 
Strandskyddet regleras i 7 kap. 13 § MB och råder 
vid havet, insjöar och vattendrag. Syftet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. Se även s 50.

0% -  Utan en sammanvägd bedömning av hela 
området och istället detaljplaner och bygglov 
allteftersom enskilda intressen uppstår skulle 
sannolikt öka risken för att strandskyddet riskeras.
100% -  De delar av utbyggnadsområdena som 
ligger inom strandskyddet är endast delar 
utvecklingsområdet för Ängelholms flygplats 
Närmare bedömning får göras i samband med 
detaljplanearbete, då också dispens får sökas.

Planförslaget bedöms inte påverka strandskyddet negativt. 

Fornlämningar
Inom planområdet finns 93 fornlämningar 
registrerade enligt Riksantikvarieämbetets forn-
minnesinformation. En övergripande arkeologisk 
inventering samt flera arkeologiska utredningar har 
gjorts i planområdet. Se även s 34.

0% -  Flertalet fornlämningar är idag inte märkbara 
för allmänheten, och många har blivit hårt åtgångna 
av militären och jordbruket. Utan en övergripande 
planering är det troligt att detta skulle fortsätta vara 
fallet. 
100% -  Visionen är att fornlämningar synliga ovan 
mark arbetas in i planförslaget och bebyggelsen, och 
bidrar därmed till att öka förståelsen för historien i 
området, men också till att skapa en unik och 
attraktiv karaktär. De arkeologiska undersökningar 
som har gjorts och kommer att göras i området 
ökar kunskapen om historien i området.

Planförslaget bedöms inte påverka fornlämningar negativt.

Kulturvärden/kulturmiljö
Delar av planområdet har varit bebott i tiotusentals 
år, och det finns många spår även av den moderna 
historien. Ängeltofta gods, Barkåkra kyrkby, 
Skepparkroken och Valhall Park/gamla flygflottiljen 
samt Per Albinlinjen är utpekade i LSTs 
kulturmiljöprogram. Se även s 34.

0% -  Utan en sammanvägd bedömning av hela 
området och istället detaljplaner och bygglov 
allteftersom enskilda intressen uppstår skulle 
sannolikt öka risken för att kulturvärden och 
kulturmiljöer riskeras. 
100% -  Ett av planförslagets huvuddrag är att lyfta 
fram värdena i kulturmiljön, och att på så vis skapa 
nya kulturmiljöer. 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande negativ 
påverkan på kulturvärden och kulturmiljön.

Naturvärden (enl. den kommunala 
Naturvårdsprogrammet)
Miljökontoret, Ängelholms kommun arbetar för 
tillfället med ett nytt Naturvårdsprogram, som är på 

remiss våren 2010. Programmet är en inventering av 
värdefull natur i kommunen. Se även s 28.

0% -  Utan en sammanvägd bedömning av hela 
området och istället detaljplaner och bygglov 
allteftersom enskilda intressen uppstår skulle 
sannolikt öka risken för att naturvärdena påverkas 
negativt. 
100% -  Planförslaget tar hänsyn till de värden som 
pekas ut i remissversionen av Naturvårds-
programmet. 

Planförslaget bedöms inte påverka natur-
värdena enl. den kommunala naturvårdsplanen negativt.

Jordbruksmarken
Jordbruksmark är enl. 3 kap. 4 § MB av nationell 
betydelse, och bör endast tas i anspråk för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Se även s 50.

0% -  Utan en sammanvägd bedömning är det 
fortfarande sannolikt att delar av området skulle 
detaljplaneläggas. Tidigare ansökningar i området 
har visat på gles villabebyggelse. Utan föreliggande 
plan som trycker hårt på en tät bebyggelse, god 
kollektivtrafik och god hushållning med marken är 
det troligt att gles villabebyggelse med högt bil-
beroende åter skulle bli aktuellt. 
100% -  Planförslaget trycker på en tät och 
blandad bebyggelse som nyttjar den ianspråktagna 
jordbruksmarken så väl som möjligt. Med hänsyn 
till de samhällsintressen som finns i området 
anses den bästa markanvändningen vara enligt 
föreliggande plan, och inte ett bevarande av 
jordbruksmarken.

Planförslaget bedöms ta jordbruksmark i anspråk för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen, men bedöms också 
vara från allmän synpunkt god hushållning med marken. 
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Deponier och täkter
Det finns inom planområdet ett flertal nedlagda 
deponier och grustäkter, som kan innebära att 
marken är förorenad. Se även s 37.

0% -  Utan en sammanvägd bedömning av hela 
området och istället detaljplaner och bygglov allt-
eftersom enskilda intressen uppstår skulle sannolikt 
öka risken för att förutsättningarna för de nedlagda 
deponierna och täkterna inte klargörs. 
100% -  Planförslaget har inneburit en grundlig 
genomgång av tidigare deponier och grustäkter, 
vilket ökat kunskapen och gör det möjligt att 
åtgärda ev. miljöproblem och säkerställa att det 
inte kommer att medföra negativ påverkan på 
människors hälsa och miljö.

Planförslaget bedöms innebära en möjlighet att klargöra 
vilka ev. risker de nedlagda deponierna och täkterna kan 
innebära.

Hälsa/säkerhet/risk - Stigande havsnivåer
Planområdets placering i direkt anslutning till kusten 
innebär risker vid framtida stigande havsnivåer, se 
även s 43. 

0% -  Riskerna vid framtida stigande havsnivåer 
bedöms inte vara större utan föreliggande 
planförslag. 
100% -  Föreliggande plan tar hänsyn till det 
värsta scenariot (high case) som finns definierat av 
Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län. 

Planförslaget bedöms ta hänsyn till kommande risker med 
stigande havsnivåer så att människors hälsa och säkerhet 
inte riskerar att påverkas negativt.  

Hälsa/säkerhet/risk - Buller
Planområdet påverkas starkt av buller från 

Ängelholms flygplats och Västkustbanan och i viss 
mån E6an, se även s 43.
0% -  Riskerna för människors hälsa med hänsyn 
till buller bedöms inte vara större utan föreliggande 
planförslag.
100% -  Planförslaget fastslår att gällande allmänna 
råd och riktlinjer antagna av Riksdagen bör följas, 
och noggranna bullerkarteringar har gjorts för att 
fastslå vad som är bullerstörda områden. Det 
kommer att krävas åtgärder för att säkerställa en 
god bebyggd miljö. Åtgärderna kan vidtas genom 
tex bullerskydd och placering av hus. Då denna 
detaljeringsgrad kan fastslås först i detaljplaneskedet 
är det inte möjligt att redovisa bulleråtgärder förrän 
i samband med kommande detaljplaner. 

Planförslaget bedöms ta hänsyn till nuvarande och framtida 
bullersituationer i den mån det är möjligt i en översiktsplan. 
Det är först i kommande planeringsskeden krav kan ställas 
på att riktvärden för buller ska följas och därmed säkerställa 
att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt. 

Landskapsbild
Den förändrade markanvändningen innebär att 
landskapsbilden förändras, vilket kan uppfattas olika 
av olika människor.  

0% -  Utan en övergripande landskapsanalys som 
sätter området i rätt perspektiv finns en över-
gripande risk att landskapsbilden påverkas negativt. 
100% -  Planförslaget har tagit sin utgångspunkt i 
bland annat den övergripande landskapsanalys som 
gjorts för hela området, för att säkerställa att 
landskapets värden tas till vara i så stor utsträckning 
som möjligt. Dessa värden anses vara av stor vikt 
för att säkerställa karaktären och attraktiviteten för 
området. I planförslaget är de områden som inte 
pekas ut som utbyggnadsområden de viktigaste; 
det är dessa mellanrum som ger förutsättningar 
för en utbyggnad. Det tydliggör också den 

traditionella nordvästskånska bebyggelsestrukturen. 
I planområdet finns redan storskaliga utbyggnader
som tagit liten eller ingen hänsyn till landskaps-
bilden; flygplatsen, Tvärbanan och Västkustbanan. 
Att ge dessa storskaliga element ett sammanhang 
genom att knyta samman dem med en mer mänsklig 
och traditionell skala bedöms uppfattas som 
positivt. En sammanhållen bebyggelse är också att 
föredra ur landskapssynpunkt framför en gles och 
spretig bebyggelse utan sammanhang. 

Planförslaget bedöms innebära en påtaglig förändring av 
landskapsbilden, men bedömningen är att den kan bidra till 
att knyta samman storskaliga element och därmed uppfattas 
som positiv. 

Hållbar utveckling
En hållbar utveckling tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov – 
(Brundtlandkommissionens rapport) och avser 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

0% -  Utan det övergripande arbetet med en mängd 
utredningar, rapporter och analyser hade det varit 
mycket svårt att säkerställa att planeringen syftar till 
hållbar utveckling med hänsyn till sociala, ekologiska 
och ekonomiska aspekter. 
100% -  Planförslaget bygger på en stor mängd 
utredningar, rapoorter och analyser som alla har 
haft som ett delsyfte att peka på hållbarheten i 
området. Planeringen syftar också till utmärkta 
kollektivtrafikmöjligheter, en blandning mellan 
bostäder och verksamheter, och en blandning 
av bostadstyper; allt för att främja en hållbar 
utveckling. Genom ett brett samråd ökar 
möjligheten för allmänhetens deltagande, vilket är 
viktigt inte minst för den sociala hållbarheten. 

Planförslaget bedöms öka möjligheterna för en socialt, 
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ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
Nationella, regionala och lokala miljömål
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten. 
Dessa nationella miljömål har sedan brutits 
ner till regionala miljömål av LST i Skåne Län 
och ytterliggare ett par till lokala miljömål av 
Ängelholms kommun. Se även s 50. 

Planförslaget bedöms inte medföra risk för att miljömålen 
inte kan uppfyllas i tid. 

Nationella folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva 
målområden, med ett övergripande mål att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för 
hela befolkningen. Se även s 50. 

Planförslaget bedöms kunna ge god påverkan på 
folkhälsomålen.

Miljökvalitetsnormer
MKN regleras i 5 kap. MB och används för att 
förebygga och åtgärda miljöproblem. Se även s 50.

Planförslaget bedöms inte medföra risk för att gällande 
MKN överskrids. 

6 Betydande miljöpåverkan 
Den samlade bedömningen är att föreliggande 
planförslag inte medför betydande miljöpåverkan. I 
den kommande planeringen bör man dock ta fort-
satt hänsyn till samtliga aspekter för att säkerställa 
att betydande miljöpåverkan inte uppstår.

En beskrivning av den betydande miljöpåverkan 
som kan antas uppkomma med avseende på 
följande aspekter återfinns på angivna sidor i 
planbeskrivningen.
Biologisk mångfald – se Grönstruktur & 

Naturmiljö s 28, Biotopskydd s 50, samt Nationella, 
regionala & lokala miljömål s 50. 
Befolkning – se Bebyggelse s 12.
Människors hälsa – se Miljö, Hälsa och Säkerhet 
s 43.
Djurliv – se Grönstrukturer & Naturmiljö s 28.
Växtliv – se Grönstrukturer & Naturmiljö s 28.
Mark – se Mark s 37.
Vatten – se Teknisk försörjning s 
41, Miljökvalitetsnormer s 50 samt 
Vattenskyddsområden s 50.
Luft – se Miljökvalitetsnormer s 50.
Klimatfaktorer – se Miljökvalitetsnormer s 50, 
Nationella, regionala & lokala miljömål s 50 samt 
Stigande havsnivåer s 43.
Materiella tillgångar – se Jord- & skogsbruk s 50. 
Landskap – se Grönstrukturer & Naturmiljö s 28.
Bebyggelse – se Bebyggelse s 12.
Forn- och kulturlämningar – se Kulturmiljö & 
Arkeologi s 34.

7 Åtgärder och avslutning
Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka 
negativ betydande miljöpåverkan vidtas 
kontinuerligt i samband med det fortsatta 
planeringsarbetet. Frågorna bör också följas upp i 
reglerande detaljplaner och avtal som följer de 
strategier som finns upptagna i föreliggande 
planförslag till FÖP Barkåkra. 

Uppföljning och övervakning sker lämpligen i 
samband med att kommunen tar ställning till planen 
vid framtida aktualitetsförklaringar.

8 Krav på MKB enl 6 kap. 
11-13 § § MB
Dessa paragrafer reglerar vad 
miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla. 
Innehållet i denna MKB utgår från dessa krav och 

redovisas i punkterna enligt nedan. 

6 kap. MKB Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderlag
11§ När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar 
en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan 
författning, skall myndigheten eller kommunen göra en 
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, 
om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas. Regeringen får meddela föreskrifter om 
vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på 
miljöbedömning. Regeringen får också meddela föreskrifter 
om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett 
program eller en ändring kan antas medföra betydande miljö-
påverkan. Lag (2004:606).

12 § Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall 
myndigheten eller kommunen upprätta en miljö-
konsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som 
planens eller programmets genomförande kan antas medföra 
identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 
räckvidd skall också identifieras beskrivas och bedömas. 
Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla:
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, 
dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta 
planer och program, punkt 1
2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling om planen, programmet eller ändringen inte 
genomförs, punkt 4-5
3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan 
antas komma att påverkas betydligt, punkt 4-5
4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har 
samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. eller 
ett annat område av särskild betydelse för miljön, punkt 5
5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet, punkt 5
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6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan 
antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, 
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, 
luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, 
forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det 
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter, punkt 6
7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att före-
bygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan, 
punkt 7
8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen 
gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika 
alternativ och eventuella problem i samband med att 
uppgifterna sammanställdes, punkt 1-2
9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning 
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför, och punkt 7
10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges 
i 1-9. Lag (2004:606). punkt 1

13 § En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall innehålla 
de uppgifter som är rimliga med hänsyn till
1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
3. allmänhetens intresse och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med 
prövningen av andra planer och program eller i tillstånds-
prövning av verksamheter och åtgärder. punkt 1-7

14 § Innan en myndighet eller kommun bestämmer 
omfattningen av och detaljeringsgraden för miljö-
konsekvensbeskrivningen, skall myndigheten eller kommunen 
samråda med den eller de kommuner som berörs av planen 
eller programmet. För planer och program på nationell nivå 
skall samråd istället ske med Naturvårdsverket och andra 
berörda centrala förvaltningsmyndigheter. Lag (2004:606). 
punkt 2.3
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Förkortningar som förekommer i plan-
handlingarna

AR – Allmänna Råd
FÖP – fördjupning av översiktsplan / fördjupad 
översiktsplan
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate 
Change, ett organ upprättat av Världsmeterologiska 
organisationen WMO och FN
LST – Länsstyrelsen 
MB – Miljöbalken
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 
MKN – Miljökvalitetsnormer 
PBL – Plan- och bygglagen
TEN-T – Transeuropeiska nätverken

Bilder
Ängelholms kommun har rätten att använda 
samtliga bilder.

I de fall någon annan är kommunen är upphovsman 
till bilden, är detta redovisat i bildtexten. 

Planeringsunderlag
Följande planeringsunderlag har legat till grund 
för planhandlingarna. Samtliga finns tillgängliga på 
Stadsarkitektkontoret; att ta del av på plats eller för 
kopiering till självkostnadspris. 

Antikvariska synpunkter på byggnadsbeståndet 
Valhall Park, Wallin kulturlandskap och arkeologi, 
rapport 2008:3
Arkeologisk utredning RAÄ 101 och 102, 
Barkåkra, Wallin kulturlandskap och arkeologi, 
rapport 2003:30
Arkeologisk utredning Valhall och 
Barkåkra, Wallin kulturlandskap och arkeologi, 
rapport 2009:57
Barkåkra Landskapsanalys, Norconsult, 
september 2008
Barkåkra – mellan Bjäre och Öresund, Stads-
byggnadsskisser, Temagruppen 2009-01-22
Barkåkra – stadsplanskisser utvärdering, Gehl 
Architects, 2009-03-30
Barkåkra – strandstaden, Stadsbyggnadsskisser, 
AIX, Ekologigruppen, Spacescape, Andersson 
Jönsson  Landskapsarkitekter, 2009-01-22
Barkåkra trafik – underlag till den fördjupade 
översiktsplanen, PM, Ramböll trafik och transport, 
2010-03-05
Bullerkartering av E6 genom Ängelholms 
kommun, WSP Akustik, 2008-09-26
Bullerkartering Ängelholms flygplats, LFV 
Flygakustik, 2008-07-23
Bullerkartläggning Västkustbanan Projekt 
Barkåkra, WSP Akustik, 2009-05-11
Detaljplaneprogram för Björkhagen och 
Skepparkroken, Ängelholms kommun, 2002-06-25
Det skånska landsbygdsprogrammet, 
Länsstyrelsen i Skåne Län, rapport 2007:10
F10 – en analys av kulturmiljön, Regionmuseet i 
Kristiandstad, rapport 2003:49
Flygsäkerhetsanalys av biltrafiknätets 

utformning vid Barkåkra, LFV Teknik, 
2010-02-02
FramFörBuss (Ängelholm), Inventering och 
åtgärdsplan, Skånetrafiken, 2007
Framtida behov/möjligheter för planerings-
område Barkåkra, Socialförvaltningen Ängelholms 
kommun, PM 2008-09-10
Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne 
och Blekinge, SMHI, rapport 2007-53
Framtida trafiksystem – principer och skiss till 
utformning, Traviken AB, 2007-09-19
Förslag till Miljökvalitetsnormer för Väster-
havets vattendistrikt, Vattenmyndigheten Väster-
havet & Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2009
Geologisk och hydrogeologisk beskrivning 
samt konsekvensbedömning av F10, Ängelholm, 
SGU, 1993-06-04
Hushållning med åkermark?, Länsstyrelsen i 
Skåne Län, rapport 2006:8
Hållbarhetsgranskning av tre förslag för 
Barkåkra, Institutet för hållbar stadsutveckling, 
2009-03-16
Hästar och bebyggelse, underlag för den 
fysiska planeringen, Länsstyrelsen i Skåne län, 
rapport 2004:17
Kollektivtrafikförsörjningen av Barkåkra, PM, 
Skånetrafiken 2008-09-03
Kulturmiljöprogram för Skåne, Länsstyrelsen i 
Skåne Län, http://www.lansstyrelsen.se/skane
Luftfartens riksintressen, Luftfartsstyrelsen, 
rapport 2008:12
Närmare till naturen i Skåne, Länsstyrelsen i 
Skåne Län, rapport 2003:60
Områden för riksintresse för Friluftsliv FL1, 
Statens naturvårdsverk, 1989-02-07 
Projekt Barkåkra – förutsättningar för handel, 
service och verksamheter, Almér Consulting, april 
2009
Projekt Barkåkra – Kulturhistorisk analys, Regi-
onmuseet i Kristianstad, rapport 2008:61
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Projekt Barkåkra – sammanfattning av work-
shops, AIM Architects, 2008
Projekt Barkåkra – Utredning kring flora och 
fauna, eco-e Miljökonsult, 2008-09-18
Pågatågsstation i Barkåkra, PM, Banverket, 
2009-07-03
Riktlinjer för ny väg 1710 mm, LFV Teknik, 
2008-10-10
Riktlinjer för utformning av väg 1710, 
Ängelholms kommun, 2010-02-26
Skyddsavstånd gravhögar, PM Ängelholms kom-
mun, 2010-02-26
Skånes kustområden – ett nationallandskap, 
Länsstyrelsen i Skåne län, rapport 2001:35
Skånes miljömål, Länsstyrelsen i Skåne län
Stadsbyggnadsskisser Barkåkra, Tegnestuen 
Vandkunsten, 2009-01-22
Stationsläge norr om Ängelholm, PM, Ängel-
holms kommun 2010-02-24
Stationsläge Skepparkroksvägen, PM – del-
utredning till FÖP Barkåkra, Atkins Sverige AB, 
2009-10-06
Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk 
planering, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge 
län, rapport 2008:5
Synpunkter på utformning och placering av 
lokaler och behov inom barn- och utbildnings-
förvaltningens verksamhetsområde, Barn- och 
utbildningsförvaltningen Ängelholms kommun, 
2008-08-14
Sveriges elva folkhälsomål, Statens folkhälso-
institut
Teknisk PM, Barkåkra 4:8, Flygfältsbyrån, 
2010-02-08
Teknisk PM, Barkåkra 7:44, Flygfältsbyrån, 
2009-10-23
Teknisk PM, Barkåkra 7:43, COWI AB, 
2010-03-02
Teknisk PM, Valhall 6:21, 6:22, Flygfältsbyrån, 
2009-12-22

Teknisk PM, Översiktlig geoteknisk under-
sökning, Flygfältsbyrån, 2008-10-14
Trafikkommentar till planförslagen för 
Barkåkra, Traviken AB, 2009-02-23
Transportstyrelsens riksintresseanspråk 
avseende Ängelholms flygplats, Transport-
styrelsen, utkast 2010-02-18
Tågstrategi 2037, Skånetrafiken, 2007
Tågtrafik Förslöv-Ängelholm, prognoser, 
Banverket, augusti 2008, april 2009
Utvecklingsplan 2004-2025, Ängelholm-
Helsingborg Airport, grunddragen i framtida 
markanvändning, Luftfartsverket 2004-09-30
Valhall – en kulturhistorisk analys, Regionmuseet 
i Kristianstad, arkivrapport 12/2005
Valhall Park – förutsättningar och utveckling, 
Peab Park AB, förhandskopia 2008-10-07
Vatteninformationssystem för Sverige
http://www.viss.lst.se/Waters.
aspx?waterEUID=SE623915-131881
Yttre godsspår, PM, Ängelholms kommun, 
2009-03-23
Ängelholms miljöprogram, Miljökontoret Ängel-
holms kommun, antagen 2009-01-26
Övergripande gång- och cykelstråk i FÖP 
Barkåkra, Traviken AB, 2008-10-05
Övergripande riskbedömning för fördjupning 
av översiktsplan, Barkåkra, WSP Brand och Risk, 
2009-02-17
Övergripande vägsystem runt Valhall Park, 
översyn, Traviken AB, 2008-01-27
Översiktlig VA-utredning för Barkåkra, Sweco 
Environment AB VA system, 2010-01-25
ÖP 2004, Ängelholms kommun, antagen 
2005-06-20

Dessutom material från följande myndigheters 
hemsidor:

Banverket
Boverket
LFV
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljömålsportalen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Regeringen
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Skånetrafiken
Transportstyrelsen
Vattenmyndigheten
Vägverket


