Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Service och mötesplatser
Planeringsunderlag

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort.
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möjligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.
Vi har sammanställt underlags-PM med kunskapsunderlag för varje kapitel i
Stadsplanen. För vissa kapitel finns flera underlags-PM. Detta dokument samlar
alla PM som rör offentlig och kommersiell service samt teknisk infrastruktur.
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Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan
2017. Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan
underlag för kommande planering.

Centrum

Planeringsunderlag
Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort.

Bakgrund

Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möjligt

Utmaningar

att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Handel och service förändras i rask takt, men stadens strukturer – i form av byggnader, centrumlokaler, torg och parker samt trafiknät för gång, cykel, kollektivtrafik och
bilar – är tunga investeringar med lång livslängd.

Centrum med handel och service spelar en viktig roll i staden – både i människors
praktiska vardag och genom att skapa möjligheter till möten och bidra till liv och

Alla invånare behöver ha tillgång till matbutik och andra vardagsfunktioner, oavsett
om man äger en bil eller inte. Men dagens invånare ställer höga krav på varuutbudet
och är mer rörliga och mindre trogna den lokala matbutiken än förr. Välsorterade
matbutiker och lokala centrum kräver därför ett stort befolkningsunderlag för att
vara livskraftiga.

rörelse på gator och torg. Handel och annan service är i sin tur starkt beroende av
stadens strukturer.
Byggnader och kvarter ger möjlighet till lokaler, medan exempelvis gatunätet,
kollektivtrafiken och olika målpunkter skapar rörelsestråk som avgör kundunder-

En stor del av dagens bilresor är inköpsresor. För att uppnå ett hållbart samhälle
behöver fler välja andra sätt att ta sig till butiken. Servicestrukturen är en viktig
nyckel för att kunna förverkliga en tätare stad, där ytorna för bilar kan minska (eller
åtminstone inte öka) och människor kan bli mindre beroende av att använda bilen.

laget.
Samlokalisering av handel, offentlig och kommunal service, fritids- och kulturutbud är viktigt för att skapa ett utbud som attraherar kunder. Ett tillgängligt

Trender

serviceutbud är viktigt för att kunna minska bilberoendet i framtiden.
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Matbutiker behöver idag ett stort kundunderlag för att överleva och små lokala
butiker har en tuff konkurrens med stora butiker i bilorienterade lägen. Höga krav
på sortiment och utbud har gynnat större butiker. Näthandel med livsmedel och
matkassar tar idag en ökande del av inköpen. Kunderna tar sig fortfarande oftast till
den butik som finns närmast, men köptroheten är låg och många sprider sitt handlande på olika butiker.

Kan vi planera för handel?

Samtidigt finns tecken på att lokala butiker och servicecentrum åter kan få en starkare roll:
•

•
•

Handel kan inte planeras fram. Besluten om etableringar fattas av handlarna, och
livskraften avgörs av oss som konsumenter. Men staden kan genom planering skapa
möjliga lägen för handel och annan service. Bebyggelsens täthet, läget i staden och
de rörelsestråk som uppstår ger basen för kundunderlaget. Lägen för bibliotek och
andra målpunkter påverkar kundströmmar. Slutligen är det storleken på bottenvåningar och kvarter samt angöringsmöjligheter, som avgör vilka butikstyper som
ryms.

Alltfler äldre, färre personer med körkort och fler småhushåll är faktorer som
gör att mindre mataffärer i närheten av bostaden får större betydelse. För
småhushåll är det sällan meningsfullt att handla på stormarknader och opraktiskt att näthandla mat. När de äldsta ska bo kvar hemma allt längre, ökar också
behovet av mataffär nära hemmet.
Ökande tidsbrist får människor att prioritera ett enkelt vardagsliv och många vill
handla närmare och snabbare. Mindre inköpsställen i närheten av bostaden får
då en ny chans.
Vissa spår att näthandel av mat kan komma att ersätta de större mataffärerna.
Mindre affärer kan då få en ökad betydelse som komplement till näthandeln.
Varu- och paketutlämning är funktioner som med fördel kan ske i lokala centrum med god tillgänglighet.

Syftet med planering är att ge handeln utrymme för utveckling och konkurrens och
att skapa långsiktiga förutsättningar för handelns utveckling. Ett syfte är också att
uppnå en handels- och servicestruktur med god tillgänglighet för medborgarna.
Andra skäl är att underlätta ett hållbart resande för att minska bilberoendet och nå
övergripande miljömål.

Läge för stadsdelscentrum?

Stadsdelscentrum är viktiga lokala mötesplatser, där man springer på andra boende i närområdet. De har särskilt stor betydelse för människor med svagare band till
samhället, t ex de som inte arbetar eller som ännu inte hittat vägar in i det svenska
samhället.

Det är osäkert vilken väg utvecklingen tar, men den kan innebära nya möjligheter
både för lokala mataffärer och för servicekluster och mötesplatser i stadsdelarna.
Det skulle i så fall också främja en hållbar stadsutveckling där man inte är lika beroende av bil för att handla.

Helsingborgs olika stadsdelscentrum har under lång tid upplevt stark konkurrens
från större handelsplatser och stora matbutiker i bilorienterade lägen. Flera för idag
en tynande tillvaro. Det är långt ifrån säkert att dagens stadsdelscentrum klarar att
överleva, även om staden växer och bostadsområden förtätas med fler boende.

Faktaruta
De flesta matinköp utgår från bostaden och man väljer oftast den närmaste
butiken. Ju närmare matbutiken finns, desto fler promenerar dit. Om den ligger högst 600 meter från hemmet går nästan hälften av kunderna. Med större
avstånd ökar andelen bilkunder snabbt. (SKL mfl 2015). Andelen invånare som
bor nära livsmedelsbutik är en av tjugo miljöindikatorer som lyfts fram av
Sveriges kommuner och landsting.

Samtidigt har lokala centrum en nyckelroll om människor ska kunna bli mindre
bilberoende än idag. Med ökad tidsbrist, fler småhushåll, mer e-handel och mindre
bilresande, kan lokala centrum komma att få nya funktioner och annan betydelse i
framtiden. Att ha tillgång till service inom gång- eller cykelavstånd har stor betydelse
i vardagslivet för många, särskilt för de som inte har tillgång till bil. Alltfler äldre bor
kvar hemma långt upp i åren och behöver också nå service i närheten. Det är därför
viktigt att försöka behålla och utveckla sådana lägen för lokal service som kan ha
potential för framtiden.

Faktaruta
Inköpsresor i Helsingborg sker till stor del med bil. Från 2007 till 2013 ökade bilandelen från 61% till 63%. Ökningen skedde främst på bekostnad av
”gångresor” som minskade från 18% till 15%. Även cykelresorna minskade
från 10% till 8%. (RVU2013)
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För att kunna behålla och stärka lokala centrum är det nödvändigt att klustra både
offentliga och kommersiella verksamheter dit. Tillsammans kan de öka attraktiviteten och locka fler besökare. En bra livsmedelsbutik är avgörande för ett centrums

överlevnad. Den drar kunder till andra verksamheter och tillsammans kan de stödja
varandra. Lokala, bostadsnära livsmedelsbutiker behöver ges goda förutsättningar
att verka och utvecklas. Varutransporter och parkering är viktiga frågor att lösa.
Ett centrum behöver också fungera som lokal mötesplats med en trivsam utemiljö
och ligga där tydliga rörelsestråk bidrar till besöksunderlaget.

För att ett lokalt centrum ska ha långsiktig livskraft måste det både ha ett centralt
läge med goda kopplingar till tätbefolkade bostadsområden och ligga intill bil- och
kollektivtrafikstråk, helst vid bytespunkter med flera linjer. Det ska vara lätt att nå
sitt centrum från bostaden, men också vara enkelt att stanna till på väg hem från
arbetet eller förskolan. Bra vägar för gående och cyklande från bostäder och arbetsplatser är nödvändigt och eventuella barriärer måste överbryggas trafiksäkert och
tryggt.
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Figur 1. Kartan visar centrum och servicepunkter. Cirklarna visar en radie på 600 meter, vilket
innebär cirka 800 meters verkligt gångvstånd (ca 12 minuter).

Förslag

I Helsingborg vill vi att det ska finnas olika typer av handels- och serviceplatser.

Stadskärnan är Helsingborgs största mötesplats med en stark identitet. Även Väla är
en regional handelsplats med brett utbud men ingår inte i stadsplanen. De regionala
noderna har hög regional tillgänglighet och kan utvecklas till lokala centrum på sikt.
Stadsdelscentrum och servicepunkter är mer lokala, men viktiga för att människor
ska nå vardagsservice. För att kunna utveckla dessa lägen är det viktigt att efterhand samla offentligt och kommersiellt serviceutbud. Då blir det mer bekvämt och
attraktivt för invånarna och verksamheterna kan stödja varandra. En lättillgänglig
servicestruktur är nödvändig, om det ska gå att minska bilberoende och parkeringsbehov i staden. Att peka ut lägen i översiktsplanen kan bidra till att fler aktörer söker
sig dit.

Stadskärnan har vuxit fram mellan havet i väster och landborgen i öster. En delvis
medeltida stadsstruktur ger kvaliteter och atmosfär. Stadskärnan har många roller –
som historisk plats, turistmål, handelsplats och som plats för möten och aktiviteter.
Här finns ett brett utbud och många boende, studerande och arbetande. Stadskärnan
är lätt tillgänglig för alla och Knutpunkten är den nod som nästan all kollektivtrafik
passerar. Därifrån når man enkelt hela staden och stora delar av regionen.
Ett attraktivt och innehållsrikt centrum är viktigt både för invånarna och för stadens
dragningskraft på besökare och näringsliv. Ambitionen är att stärka stadskärnan
som gemensam mötesplats och stadscentrum. Den behöver kunna utvecklas successivt med nya funktioner i takt med att staden växer och efterfrågan förändras, så att
Helsingborg kan fortsätta vara ett starkt regionalt centrum.
Regionala noder, förutom Stadskärnan, är stationsområdena vid Ramlösa och Maria. Båda har hög regional tillgänglighet och planeras bli ännu starkare bytespunkter
i det framtida kollektivtrafiknätet. De har därför en potential att på sikt utvecklas till
lokala centrum med en hög täthet av service, arbetsplatser och bostäder och kan då
avlasta Knutpunkten.
Noderna ska vara lättillgängliga både med kollektivtrafik och i gång- och cykelnätet.
Barriärer, som skiljer dem från omliggande stadsdelar, behöver överbryggas tryggt
och säkert. Noderna behöver erbjuda ett bra serviceutbud för resande och för de
som bor och arbetar i den framtida täta bebyggelsen.
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Figur 2. Kartan visar Stadskärnan, våra regionala noder, stadsdelscentrum och servicepunkter.

Noderna är ett långsiktigt intresse. I Maria och Ramlösa kommer utvecklingen att
ske stegvis över längre tid. Ramlösa station är speciellt, eftersom området har god
regional tillgänglighet med både kollektivtrafik och bil. Det kan därför vara ett bra
läge för nya publika idrottsanläggningar mm. Strategier behövs för att successivt utveckla läget parallellt med att lösningar för godstransporter och planskild korsning
mellan Västkustbanan och Skånebanan mm arbetas fram.

och Drottninghög är centrum med svagare innehåll, men har många närboende och
strategiska lägen intill större stråk också i framtiden. Råå handelsplats har idag för
svaga kopplingar till kringliggande bostads- och verksamhetsområden för att fungera som ett lokalt centrum. Rollen som stadsdelscentrum förutsätter bättre kollektivtrafik, till exempel genom en ny pågatågsstation, och att större bostadsutbyggnad
sker i närområdet.

Stadsdelscentrum med vardagsservice och fritidsaktiviteter har en viktig roll som
mötes- och serviceplats också i framtidens stad. Men flera stadsdelscentrum har i
dagsläget svårt att hävda sig i den starka konkurrensen från stora handels platser
och livsmedelsbutiker i bilorienterade lägen.

I stadsplanen pekar vi också ut så kallade servicepunkter, där vi ser en fördel att
placera service. De flesta är tidigare stadsdelscentrum vars utbud minskat, men vi
visar också ett par nya lägen. Syftet är att uppmuntra till samlokalisering och stärka
möjligheter för lokal service i områden där underlaget är mer begränsat. Servicepunkterna är inte lika starka som centrumlägena eftersom befolkningsunderlaget är
mindre, möjligheterna för bil- och kollektivtrafik sämre eller utbudet av service och
lokaler mindre.

Ett stadsdelscentrum behöver ligga nära kollektivtrafiken, gärna vid bytespunkter
med flera linjer. Goda kopplingar för gående och cyklande till kringliggande bostadsoch arbetsplatsområden är nödvändigt och eventuella barriärer måste överbryggas
trafiksäkert och tryggt.

Handelsutveckling

Idag fattas besluten kring handel i staden oftast i samband med att en aktör ställt
en fråga om etablering. I det skedet är det svårt att föra in resonemang om kund och
om hållbart resande. Hur vi långsiktigt hanterar tillgången till dagligvaror i staden,
behovet av att minska bilberoendet och hur vi hanterar de snabba förändringarna
inom handeln behöver diskuteras i samverkan med branschens aktörer.

De utpekade lägena för stadsdelscentrum bygger på:
• Hög befolkningstäthet idag, eller många planerade bostäder på gångavstånd.
Gärna också arbetsplatser i närheten.
• Dagens centrumstruktur med lokaler, torg mm.
• Kollektivtrafiklägen med flera linjer eller stora resandeströmmar.
• Ett ”uppland” som ger stora passerande rörelseströmmar.

Vi behöver fortsätta samarbetet mellan staden och handelns investerare och aktörer
för att:
• öka kunskapen om handelns villkor i kommunen
• fastighetsägare kan planera sina investeringar utifrån kunskap om kommunens
planering
• handelsföretag vet spelreglerna i förväg
• integrera ett kund- och invånarperspektiv och behovet av att minska bilresandet

Även landborgen påverkar valet av lägen, eftersom det finns ett påtagligt ”uppe” och
”nere” i Helsingborg. Det finns också andra starka barriärer som påverkar rörelsestråken och vad som kan bli goda lägen för centrum och servicefunktioner.
För att kunna behålla och utveckla lokala stadsdelscentrum krävs en samordning av
både kommersiell och offentlig service, så att de kan stötta varandra. Vi vill prioritera centrumlägen för bibliotek, träffpunkter och andra publika verksamheter. Vi
som stad har en viktig roll, men kan inte ensam påverka. För att kunna behålla och
utveckla ett stadsdelscentrum behöver staden, fastighetsägare, handlare och andra
verksamhetsutövare arbeta tillsammans och stötta varandra.

Inom centralorten finns sex lägen för stadsdelscentrum, varav fem ligger inom stadsplanens avgränsning. Planteringen ligger inom FÖP H+. Stattena är ett innehållsrikt
centrum med ett tättbefolkat omland och många passerande busslinjer. Planteringen

Helsingborg har idag ingen övergripande handelspolicy, utan arbetar i samverkan
med handelns aktörer.
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Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan 2017.

SOCIALA KONSEKVENSER

Om centrumstrategin lyckas, får många i staden tillgång till lokal vardagsservice.

Välfungerande lokala centrum är viktiga mötesplatser
som ökar möjligheterna till sociala möten i stadsdelarna.
Bättre gång- och cykelkopplingar till lokala centrum
ger fler människor möjlighet till ökad fysisk aktivitet
genom gå och cykla för vardagsärenden.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER

Utvecklingen av lokala centrum har liten eller ingen
påverkan på biologisk mångfald, ekologiskt samspel,
kulturella ekosystemtjänster eller möjligheterna för
klimatanpassning.

Stärkt lokal vardagsservice och bättre kopplingar till
lokala centrum kan bidra till att vända dagens trend,
där allt större del av inköpsresorna i Helsingborg sker
med bil. Det underlättar därigenom hållbara resor.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kvarter i centrumlägen pekas i stadsplanen ofta också
ut för bostadsutbyggnad (”Blandad stad – inriktning
boende”). Den värdestegring det medför kan motverka handelns – särskilt mataffärernas - behov av effektiva, flexibla och prisvärda lokaler med välfungerande
varutransporter. Välsorterade mataffärer ryms t.ex.
inte i bottenvåningar på bostadshus. Risken är därför
att mataffärer och annan service får sämre, mindre
och dyrare lokaler och att de trängs undan på sikt. Om
det sker blir det svårt att behålla och utveckla en lokal
service som kan bidra till attraktiva stadsdelar och
minskat bilresande.

Investeringar, kostnader och vinster för lokala centrum
ligger på många parter och varierar från plats till plats.
Utveckling av lokala centrum kan bara ske i samverkan
mellan kommun, fastighetsägare, handlare, regionen
(vård) och andra verksamma. Föreslagna förändringar genomförs bara om fastighetsägare, handlare och
andra aktörer uppfattar investeringen som lönsam.
För kommunen kan centrumutveckling innebära
investeringar i utemiljöer och att omlokalisera viss
kommunal service. De största kostnaderna handlar
om att förbättra kopplingarna mot omgivande bostads- och arbetsplatsområden och att överbrygga
starka barriärer.
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En ökad samordning av kommersiell och offentlig service i stadsdelarna är sannolikt resurseffektiv genom
att förenkla människors dagliga resande och vardagsliv.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• Vi vill stärka stadskärnans attraktivitet som central mötesplats och be-

• I stadskärnan ska byggnader och kvarter förberedas för detaljhandel och

söksmål. Vi ska värna identiteten med utblickar mot havet i väster, landborgs-

annan centrumverksamhet i samband med ny- och ombyggnader. De nedre

branten i öster och en delvis medeltida stadsstruktur.

två våningarna längs huvudstråken och bottenvåningarna i övriga lägen

• Stadskärnan ska rymma handel och annan service, fritid, kultur och nöjen för

ska ges tillräckliga takhöjder och flexibla ytor samt möjligheter till entréer,

ett ökat antal invånare. Besöks- och personalintensiva verksamheter, högre

varuhantering och angöring.

utbildning och boende är andra prioriterade funktioner. Byggnader och kvarter

• Även vid de regionala noderna Maria och Ramlösa ska byggnader och kvar-

ska vara flexibla och förberedas för att handel och andra centrumfunktioner

ter i centrumlägen förberedas på motsvarande sätt. Mark ska inte låsas för

kan utvecklas successivt.

verksamheter som kan försvåra en framtida förtätning och centrumutveck-

• Vi ska utveckla lokala centrum med service och detaljhandel för boende, ar-

ling.

betande och pendlare vid Ramlösa station och Maria station. Det ska vara en

• I stadsdelscentrum och servicepunkter ska byggnader utformas så att bot-

blandad bebyggelse med hög täthet, personal- och besöksintensiva verksam-

tenvåningen kan användas för centrumfunktioner som lokal detaljhandel,

heter, högre utbildning, fritidsverksamheter, service och bostäder.

service och mötesplatser.

• Regionala noder, stadsdelscentrum och servicepunkter är viktiga mötesplat-

• I stadsdelscentrum ska finnas lämplig plats eller lokal med utrymme för

ser där det ska finnas trivsamma offentliga rum. De ska ligga i anknytning till

välsorterad livsmedelshandel med möjligheter för varuhantering och angö-

kollektivtrafik och gång- och cykelvägar till omgivande områden ska överbryg-

ring.

ga eventuella barriärer.

• Vid servicepunkter ska lämplig plats eller lokal för livsmedelshandel finnas.

• Vi ska aktivt verka för att utveckla och stärka stadsdelscentrum och service-

• Lokala centrum – regionala noder, stadsdelscentrum och servicepunk-

punkter som mötes- och serviceplatser i samarbete med berörda aktörer. Vi

ter - ska ha gena och trygga kopplingar för gång och cykel till omgivande

ska prioritera lokal handel, offentlig och kommersiell service samt fritidsakti-

bostadsområden så att de kan fungera som lokala mötesplatser. Eventuel-

viteter, och särskilt värna utrymme och utvecklingsmöjligheter för livsmedels-

la barriärer ska överbryggas. De ska ha goda förbindelser med kollektivtra-

handel.

fik och där ska finnas trivsamma offentliga rum i form av parker, torg och

• Andra platser som kan vara lämpliga för småskalig handel och service

gröna stråk.
• Vid bytespunkter för kollektivtrafik, intill hållplatser och vid gångstråk där

finns exempelvis vid bytespunkter för kollektivtrafik, intill hållplatser och vid
gångstråk där många rör sig. I sådana lägen ska vi verka för att bottenvåning-

många rör sig finns platser som kan vara lämpliga för småskalig handel

ar utformas flexibelt för att möjliggöra olika framtida användning.

och service. I sådana lägen bör bottenvåningar utformas flexibelt för att
möjliggöra olika framtida användning.
• Vi ska, i samråd med andra aktörer, ta fram en helhetssyn på stadskärnans
långsiktiga struktur med stråk och offentliga rum med mera.
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Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument
FÖP H+

•

I FÖP H+ finns ställningstaganden om att de
nedersta två våningarna längs med Järnvägsgatan ska förberedas för service och
detaljhandel (sidan 51, FÖP H+). Stadsplan
2017 är inte så specifik att vi där pekar ut
längs med vilka gator nedervåningarna ska
förberedas. Att byggnader och kvarter ska
förberedas för handel och service ligger som
ställningstaganden i Stadsplan 2017, och i
denna PM finns riktlinjer för bottenvåningar.
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och landsting, Stockholm.

Wärnhjelm, M. Hållbara inköpsresor – Stads- och
handelsutveckling i samverkan (2015). Doktorsavhandling Kungliga Tekniska Högskolan.
Stockholm.

Trafikverket (2010:3). Funktionsblandade stadskvarter. En idébank för politiker, planerare, fastighetsägare och byggare. Publikation 2010:087.

Framtaget av: Gertrud Egnell

www.helsingborg.se/stadsplan2017
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Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Skola och förskola
Planeringsunderlag

Utmaningar och ändrade förutsättningar

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort.

När Helsingborg växer ökar kraven på vår planering av kommunal service som skolor
och förskolor, men utmaningarna är lera. En utmaning är att bostadsbyggandet är
marknadsstyrt och svårbedömt, det är svårt att veta när bostäder kommer att byggas.
Det kan också vara svårt för oss att hitta och reservera tillräckligt stora och ändamålsenliga platser för skolor och förskolor i de täta centrala miljöer där det sker förtätning med bostäder. Att allt ler människor väljer att bo centralt med barn ställer också
nya krav på vår planering. Avvägningen kan då handla om i hur stor utsträckning
närliggande ytor, som barnen kan nå på ett tryggt sätt utan att behöva korsa barriärer,
kan användas som utemiljöer, eller om vi måste godta mindre ytor för att tillgodose
kravet på skolplatser i barns närområde. En annan osäkerhet är att % av eleverna
väljer annan skola än sin närområdesskola, antingen kommunal eller fristående skola,
vilket ger viss osäkerhet i prognoserna.

Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möjligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.
Tillgången till och kvaliteten på kommunal service som skola och förskola är en
viktig faktor när människor väljer bostadsort. Barns möjlighet att gå i skola i sitt
närområde och kunna nå den på ett tryggt och säkert sätt med gång, cykel eller
kollektivtrafik är en viktig aspekt som vi måste beakta i den växande hållbara
staden. Det är också grundläggande att barn får möjlighet till en aktiv utomhusvistelse som stimulerar lärande, fysisk hälsa och fantasi.

Bakgrund

Lokalisering och utformning

En optimal lokalisering av nya skolor och förskolor är platser med möjlighet att få
en varierad och ändamålsenlig utemiljö som lämpar sig för pedagogisk verksamhet,
bland annat genom att ta tillvara på be intlig grönska och få tillräckligt stora ytor med
möjlighet till aktivitet utan trängsel. För att undervisningen ska kunna ta sig utanför
skolgården är tillgång till natur i skolors närområden viktig. Med stöd i skollagen och
läroplanerna kan utemiljöer användas för att motivera elever i skolarbetet, ge sinnliga
erfarenheter och utveckla sunda levnadsvanor.

Nuläge och befolkningsprognoser
Idag inns det
elever i Helsingborgs grundskolor vilket motsvarar ungefär
% av befolkningen. Det inns även barn i förskolan. En stor del av de kommunala grundskolorna och förskolorna i centralorten är fulla och kan inte utökas på
be intliga platser. Befolkningsprognoser visar att Helsingborg kommer att öka med
–
elever årligen i årskurs F – . För förskolan är motsvarande siffra
till
barn per år.

Hållbara lösningar och flexibilitet
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Antalet barn i skola och förskola varierar i ett genomsnittligt område. Och tiden för att
budgetera, projektera och bygga en skola eller förskola är minst år. Det är långsiktigt

Förslag

hållbart om lokaler eller platser för skola och förskola kan användas även för andra
ändamål. Det förutsätter att vi har en lexibilitet som medger att användningen växlar
till annan verksamhet, eller åter kan användas för skoländamål om behovet uppstår.
En långsiktig strategisk framförhållning ska beakta riskerna att inte stå med dyrbar
överkapacitet för skollokaler om bostäderna aldrig byggs, eller vi har brist på nödvändiga skolplatser om vi inte bygger skolan förrän bostäder är påbörjade.

Behov av skola och förskola till 2035
Vi bedömer att det behövs - kommunala grundskolor och - kommunala
förskolor. Det bygger på uppskattningar och prognoser av befolkningsökning och
bostadsbyggande fram till
. Skolorna behöver stora sammanhängande ytor som
det är ont om i den redan bebyggda strukturen, och därför är det viktigt att prioritera skolor på de platser vi pekar ut. Förskolor kräver mindre yta, och det är först
i kommande planering som vi kan avgöra det faktiska behovet. Inom stadsplanens
område föreslår vi nya skolor. Två av dem, vid Landskronavägen respektive Raus, är
alternativa lägen. Placeringen av en ny skola för Drottninghög – Dalhem – Fredriksdal
är inte färdigutredd, och därför inns ett utredningsområde som omfattar norra delen
av koloniområdet Brytstugan, delar av Fredriksdalsparken, Kubikskolan (före detta
Fredriksdalskolan) och Filbornaskolan. I området ska platsen för ny skola och förskola, och utveckling av de be intliga skolorna Kubikskolan och Filbornaskolan, utredas
vidare tillsammans med behovet av stråk och kopplingar. Eftersom behovet av en ny
grundskola är stort i centrala Helsingborg har detaljplanearbete för Mejeriet, med
bland annat skola, förskola och bostäder, redan påbörjats.

Barn och unga behöver fysisk aktivitet

Barn och unga behöver minst minuters måttlig fysisk aktivitet per dag. De senaste
decennierna har barn och ungdomars stillasittande ökat samtidigt som rörelsefriheten har minskat när tryggheten minskar och barn färdas allt mindre till fots och med
cykel, vilket kan medföra en ökning av kroniska sjukdomar. Skol- och förskolegårdar
har därför stor betydelse som utemiljöer där barn kan mötas och vara aktiva. Ju
högre kvalitet på skolgården i form av grönska och väl planerade lekytor, desto mer
tid spenderar barnen där, även efter skoltid. Det kan innebära stora ytor där det går
att använda be intlig grönska och där barnen kan vara aktiva utan att trängas. För att
pedagogerna ska kunna undervisa även utanför skolgården är det viktigt att det är
nära till natur, park och andra gröna friytor.

Forskning visar att barn och unga behöver minst 60 minuters måttlig fysisk aktivitet per dag.
Foto: Kometens förskola, Ramlösa friskola.

Inom det randiga
området ska vi
utreda om det är
möjligt att placera en
skola och förskola
för Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem
om det finns behov
i ett 10 - 15 årsperpektiv.
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Vi visar lämpliga platser för totalt förskolor, vilket är mer än det uppskattade behovet. Det inns lera skäl till det. De föreslagna ytorna för förskolor är planerade som
ganska stora enheter, vilket vi kanske inte alltid kan genomföra, till exempel på grund
av att någon annan äger marken. Det inns dessutom redan idag brist på förskoleplatser i till exempel centrum och på Tågaborg. Ibland visar vi två alternativa placeringar
för en ny förskola, som i Drottninghögsparken. Det inns också en del be intliga förskolor som skulle behöva ersättas med nya eller mer permanenta lösningar.

Platser som har stor brist på ytor och som samtidigt måste ta emot ler elever de
närmaste åren är centrala staden, Tågaborg och Stattena. Det gör dem till intressanta
platser för att etablera nya skolor och förskolor. Det är redan trångt på förskolor och
skolor i centrala staden (Centrum, Slottshöjden, Olympia och Tågaborg), och även om
vi inte föreslår nya större utbyggnadsområden för bostäder här så räknar vi med en
förtätning i det be intliga bostadsbeståndet. Blir det många ler barn i området kan
det bli svårt att hitta skolplatser nära barnens bostad. En ny skola inom H+ området
skulle kunna möta det behovet. Utöver det kommer ytterligare skolor behövas inom
området för FÖP H+, där det planeras
nya bostäder (men som ligger utanför
stadsplanens område). Om det blir bostäder i utredningsområdena Östra Ramlösa
och nordöstra Mariastaden kommer det att behövas skolor och förskolor i de områdena. På kartorna i stadsplanen visar vi inte de skolor som redan planeras eller byggs.

Nära till skolan

Skolor och förskolor ska innas där barnfamiljerna bor. Det kräver tillräckligt stora
ytor för byggnader och utemiljöer, samt säkra gång- och cykelvägar. Därför föreslår vi
platser för framtida skolor och förskolor i hela centralorten, både i be intliga stadsstrukturer och i nybyggda områden. Vi visar inte skolor eller förskolor som redan
byggs eller är beslutade. Behoven av större ytor för nya enheter baseras på samtal och
uppgifter från skol- och fritidsförvaltningen.

Storlekar och volymer

För skolor räknar vi med
elever per enhet, en byggnad på
m och en
tomt med en total yta på
m , där skolbyggnaden och parkeringsplatser
utgör en del av tomten. Idrottshall på cirka
m inklusive parkering ingår inte i
den här ytan. Den kan med fördel ligga inom närområdet för att kunna samutnyttjas
mellan olika skolor, med koppling till en idrottsplats eller liknande. Det förutsätter
trygga och säkra vägar till och från idrottshall och skola. För en förskola räknar vi med
elever per enhet, en byggnad på
m (ungefär m per barn) och en

Kartan visar lämpliga platser för de skolor och förskolor som vi bedömer kommer att behövas om
vi ska bli 175 000 invånare år 2035.
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tomt på
m , inklusive byggnad. Utformning och antal våningar avgörs
inte i stadsplanen. Ytorna baseras på skol- och fritidsförvaltningens bedömningar
som bland annat handlar om att enheterna ska kunna leva upp till krav på öppettider,
service med mera.

Frågan utreds separat och inte inom Stadsplan

Gymnasieskolor

.

Lokalisering av gymnasieskolor har inte samma anspråk på friytor med mera som
förskola och skola och är därför friare i sina möjligheter till etablering. En grundtanke för etablering av kommunala gymnasieskolor är att fortsätta utveckla be intliga
områden för gymnasieskolor, exempelvis Skolstaden. Skolor som har särskilda behov
av lokaler eller ytor ska etableras i lägen för besöks- och personalintensiva verksamheter, som de regionala noderna och i centrum, där en stor andel av eleverna kan nå
dem inom rimlig restid med kollektivtra ik.

Samnyttja och kombinera för mervärde

För att skapa mervärden i våra stadsdelar och använda mark så effektivt som möjligt
vill vi samnyttja mark och lokaler. Ett intressant sätt att samnyttja lokaler är att bygga
på höjden. Nya skolor kan skapas genom att ändra användning i detaljplaner eller
genom att bygga ut be intliga skolor där förutsättningar medges. Positiva effekter av
samlokalisering är till exempel att närhet mellan skola och multiarena har visat sig
minska vandalisering samt att det inns goda möjligheter att samnyttja lokaler om
skola och idrottshall byggs samtidigt och nära varandra. Skolgårdar kan vara en resurs för elever på kvällar och helger. Gröna ytor och platser utanför skolgårdar kan ge
ett mervärde för skolorna. En ökad användning av parkmark innebär dock att slitaget
ökar vilket ställer särskilda krav på drift, skötsel och inansiering. Ett samttjande av
skolgård och grönstruktur kan göra det möjligt att acceptera mindre ytor än rekommenderat för skolgård om barnen kan nå grönstrukturen på ett tryggt sätt utan att
behöva korsa barriärer. I de fall där behovet av en skola är mycket stort vill vi att det
ska vara möjligt att avvika från rekommendationen för friytor om de kompenseras
med högre kvaliteter på en mindre yta.

Kvalitet eller kvantitet

En tillräckligt stor friyta ger barn möjlighet att dagligen vara ute och röra på sig vilket
främjar kreativt lärande och en god fysisk hälsa. Friytan ska ligga i direkt anslutning
till byggnaden (upp till årskurs ) medan äldre barn ska kunna nå den utan att passera till exempel en tra ikerad gata. Utemiljön ska vara tillräckligt stor, öppen, lexibel
och fantasieggande så att den kan användas på olika sätt och ge övning i problemlösning, motorik, fantasi och kreativitet. För att barn ska kunna utveckla sin lek och
sitt sociala samspel visar forskning att den totala storleken på friytan bör överstiga
m . På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att
utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. En bra och
varierad utemiljö inspirerar även personalen i det pedagogiska arbetet. Boverket och
Socialstyrelsen rekommenderar m friyta per barn i förskolan och m friyta per
barn i grundskolan. I Helsingborg har vi ett pågående arbete med att ta fram riktlinjer
för staden för att få en samsyn kring kvalitéer för skolor och förskolors utemiljöer.
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Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan
.

SOCIALA KONSEKVENSER

Genom att etablera skolor som tillgängliga målpunkter i anslutning till gång-, cykel- och kollektivtra ik
i områden där barnfamiljer bor skapar vi förutsättningar för en fungerande vardag.
Att ha nära till skolan och kunna ta sig dit på egen
hand ger barn möjlighet till livslång aktivitet och
bättre folkhälsa.

Genom att skolgårdarnas friytor används som resurser även på fritiden skapar vi platser för boende i ett
närområde att mötas och vara aktiva, förutsatt att
skolgårdarna är öppna och tillgängliga.

Genom att ta fram ett kvalitetsprogram för hur vi
ska utforma friytor tar vi ett helhetsgrepp om såväl
kvantitet som kvalitet och skapar förutsättningar för
barn röra på sig på tillräckligt stora och fantasieggande ytor på skoltid. Det ger övning i problemlösning,
motorik, fantasi och kreativitet.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER

Skolgårdar med utemiljöer som kan användas som
pedagogiska rum ger möjlighet för lärarna att använda grön pedagogik i undervisningen.

Om natur, grönstruktur eller andra friytor med
kvaliteter inns inom
meters gångavstånd från
förskola eller grundskola underlättar vi användandet
av dessa i den vardagliga undervisningen.
Genom att samlokalisera ytor för skola och förskola
eller skola och idrottshall skapar vi förutsättningar
för ett minskat transportberoende i människors
vardag.

Genom medveten klimatanpassad utformning av ytor
på skolgårdar skapar vi beredskap för att hantera
klimatförändringar som skyfall.

Genom att ta fram ett kvalitetsprogram för hur vi
ska utforma friytor för skolor tar vi ett helhetsgrepp
om såväl kvantitet som kvalitet och skapar förutsättningar för barn röra på sig på tillräckligt stora och
fantasieggande ytor. Det ger övning i problemlösning,
motorik, fantasi och kreativitet.
Genom att föreslå platser för nya skolor i be intliga
täta områden med befolkningsökning underlättar vi
för människor att bo kvar i centrala staden även med
barn.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Vi behöver bygga – kommunala grundskolor (F) som vardera rymmer
elever.
Vi behöver bygga
vardera rymmer

– kommunala förskolor som
till
elever.

Genom att utforma skolgårdarnas friytor så att de kan
användas som resurser även på fritiden ökar användningen över hela dygnet och veckan vilket har visat
sig minska skadegörelse på skolgårdar.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• Skolor och förskolor ska finnas jämnt fördelat över hela staden.
Vid planering av bostäder ska nuläge och kapacitet i omgivande
skolor och förskolor uppmärksammas tidigt i processen.

• Vi ska reservera tillräcklig yta för skola och förskola och vid
behov förvärva den tidigt vid planering av nya utbyggnadsområden.

• Natur, park och andra gröna friytor med kvaliteter ska finnas
inom gångavstånd från skola och förskola för att kunna användas i den dagliga undervisningen.

• Friytor på eller i anslutning till förskola och skola ska utformas
för att kunna vara en resurs för området på fritiden. De ska
kunna användas för exempelvis spontanidrott, föreningsverksamhet, lek eller andra fysiska aktiviteter. Gårdar på skolor och
förskolor behöver vara tillgängliga hela dygnet för att uppmuntra till aktivitet och rörelse.

• Vi ska lokalisera skolor och förskolor så att elever, föräldrar och
personal kan ta sig med gång, cykel, och kollektivtrafik utan att
behöva korsa barriärer.

• Utemiljöer vid skolor och förskolor ska kunna användas som
pedagogiska rum genom att skapa fysiska, sociala och pedagogiska förutsättningar för detta.

• Ytor för skola och förskola ska användas effektivt och samlokaliseras eller samnyttjas med varandra, med annan offentlig service, fysisk aktivitet och grönstruktur. Skolgårdar ska utformas
med gröna kvaliteter.

• Vi ska ge möjlighet att pröva skola och förskola i koloni- och
odlingslottsområden på de platser där det finns behov och
intresse.
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Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument
•

ÖP2010 berör inte i detalj det framtida
behovet av service som skolor och förskolor.
Förslagen i stadsplanen tar sin utgångspunkt
de uppskattningar som har gjorts av skol- och
fritidsförvaltningen utifrån befolkningsprognosen.

Referenser/fotnoter
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi,
https://www.youtube.com/watch?v=iV51Wvmsfck

för barn och unga – en vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö

Movium fakta 1, 2016

Förskolor i stadsbyggandet Malmö stad Dialog-pm 2006:2

Helsingborgs grönstrukturprogram, KF 140326

Stadsdelsanalyser, Stadsplan 2017

Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009

Helsingborgs livskvalitetsprogram KF 160126
Boverket och Movium (Rapport 2015:8) Gör plats

Framtaget av: Ami Cvitan Trellman

www.helsingborg.se/stadsplan2017
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Fritid och fysisk aktivitet

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Planeringsunderlag

Fysisk aktivitet för bättre hälsa

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort.

Att vara fysiskt aktiv handlar om såväl organiserad träning som vardagliga aktiviteter som att cykla, promenera eller leka. Därför är det viktigt att det inns ytor för fri
lek utan utrustning. Fysisk aktivitet har många positiva effekter som bättre kondition
och hälsa, mentalt välbe innande och starkare immunförsvar. För barn leder fysisk
aktivitet till bättre skolresultat, utveckling, självkänsla med mera. Forskning visar att
ju mer man rör sig som barn, desto aktivare är man som vuxen samt att människor
är mer fysiskt aktiva om det inns möjlighet till motion nära hemmet eller arbetsplatsen.

Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möjligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.
Att ha en meningsfull och aktiv fritid är avgörande för människors psykiska och
fysiska välmående. Aktiviteter ger även tillfälle till möten mellan människor och
kan levandegöra såväl centrum som våra stadsdelar. Invånarna behöver ha möjlighet att välja mellan ett varierat utbud av olika aktiviteter och ha god tillgång till

Några av våra utmaningar

dem med gång- och cykel, kollektivtrafik eller bil.

Nuläge och utbud av aktiviteter

En av Helsingborgs främsta utmaningar inom hälsa och miljö handlar om att få ler
människor i rörelse. Tendensen i samhället i stort är att barn rör sig allt mindre på
egen hand i staden, till och från skola, aktiviteter och på fritiden.

Det inns god tillgång till aktiviteter i norra delen av staden, men vi behöver utveckla den även i de södra delarna. Stadsdelsanalyser visar att södra stadsdelar som
exempelvis Närlunda, Ramlösa, Planteringen, Högasten, Ättekulla och Råå har ett
mer begränsat utbud. Därför är det viktigt att vi strävar efter en jämnare geogra isk
spridning och balans vid planering av platser för fysisk aktivitet. Stadens södra delar
har även barriärer som försvårar tillgänglighet till de aktiviteter som inns. Människors behov av motion genom promenader, spontanidrott, löpning med mera kan även
tillgodoses i våra grönområden som bland mycket annat har en viktig roll för att göra
detta möjligt.

Samtidigt ser vi också att den spontana och självorganiserade aktiviteten ökar, det
vill säga att man rör sig på egen hand utan att delta i organiserad verksamhet.

Bakgrund

I Helsingborg ser vi däremot att ungdomars aktivitet i föreningslivet har ökat under
åren
. Det gäller främst ungdomar i högstadiet, där vi ser att aktiviteten
har ökat mest i idrottsföreningar och särskilt inom individuella idrotter, enligt
forskningsstudien Ung livsstil (
). Förklaringen till att ler ungdomar är aktiva,
såväl spontant som organiserat, kan vara satsningar på möjlighet till fysisk aktivitet.
Skillnaderna är däremot stora mellan olika stadsdelar vilket är en utmaning som vi
måste hantera när vi planerar utbudet av aktiviteter i ett övergripande perspektiv.
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Förslag

Vi ser nya sätt att röra sig och nya aktiviteter. Utövarna ställer högre krav på att det
ska vara lexibelt, enkelt och tidseffektivt att vara aktiv vilket gör att många använder stadsrummet i större utsträckning. Samtidigt lever vi i en attraktiv region i en
stad som växer, vilket innebär att vi ska få plats med ler människor och aktiviteter
på samma yta. Det innebär att vi måste samordna aktiviteter och samnyttja ytor för
både spontana som organiserade aktiviteter, såväl utomhus i stadsrummet som i
fasta utomhus- och inomhusanläggningar.

Behov till 2035
Utbudet av aktiviteter och fritid måste öka i den takt som staden växer. Det gäller i
såväl be intliga stadsdelar som i nya utbyggnadsområden. Det är viktigt att barn upp
till år kan aktivera sig spontant eller tillsammans med förening i sitt närområde.
Vi behöver plats för nya hallar för inomhusaktiviteter i Västra Berga, Fredriksdal,
Ragnvalla, Raus Södra och Planteringen. Vi bedömer att området kring Ramlösa
station med sitt strategiska läge kan vara en lämplig plats för en ny framtida ishall,
badhus eller arena.

Våra analyser av stadsdelar visar att invånare i de norra delarna av centralorten har
god tillgång till aktiviteter. Vi behöver utveckla och öka utbudet i de södra delarna.
Framför allt Närlunda, Ramlösa, Planteringen, Högasten, Ättekulla och Råå har jämförelsevis mer begränsat utbud. Därför är det viktigt att vi strävar efter en jämnare
geogra isk spridning av möjlighet till spontana och organiserade aktiviteter.

Vi behöver platser för utomhusaktiviteter i Mariastaden, Norrvalla, Filborna, Västergård och Ättekulla, där det till exempel kan innas fotbollsplaner, multiarenor, ytor för
spontanidrott eller aktivitetsfält. Stadsplanen visar inte anläggningar som byggs nu
eller som redan är beslutade. Behoven av ytor för utomhus- och inomhusaktiviteter
baseras på uppgifter från skol- och fritidsförvaltningen samt stadsdelsanalyser inom
Stadsplan
.

Aktivitet för alla

Det är viktigt att vi ser till att de platser vi planerar för aktiviteter blir platser där
alla kan mötas på lika villkor oavsett könsidentitet, funktionsvariation samt socioekonomisk eller kulturell tillhörighet. Inom området fysisk aktivitet inns risker för
könsdiskriminering. Aktiviteter kan bidra till att minska mentala och fysiska barriärer
och motverka segregation. De är också viktiga som mötesplatser där man kan mötas
mer kravlöst än på andra ställen i samhället. Lekplatser, utegym, näridrottsplatser,
motionsspår och aktivitetsfält viktiga resurser som ökar möjligheten till möten och en
aktiv fritid för såväl barn som vuxna.

Ytor för aktiviteter

I de större utbyggnadsområdena är det viktigt att ytor för aktiviteter tidigt pekas ut
och prioriteras i planeringen, då större ytor är svåra att lösa i efterhand eller hitta
i be intliga täta områden. Ytornas storlek och utformning ska avgöras efter behov.
Anläggningar för inomhusaktiviteter kan vara till exempel arena, badhus, idrottshall,
ishall med mera. Plats för utomhusaktiviteter ska kunna rymma exempelvis fotbollsplan, multiarena, spontanidrott eller aktivitetsfält. Vid planering av nya bostäder ska
vi säkerställa tillräckligt stora gröna friytor för utevistelse, lek och social samvaro
nära bostäder. Exakt placering och utformning av mindre ytkrävande platser som
exempelvis lekplatser, utegym, motionsspår med mera hanteras genom detaljerade
handlingsplaner för aktiviteter och i efterföljande planering.

Det inns både likheter och skillnader kring vilka aktiviteter som lickor och pojkar
på högstadiet respektive gymnasiet efterfrågar i Helsingborg (forskningsprojekt Ung
livsstil
) Gym ligger i topp oavsett ålder eller kön, liksom äventyrsbad. Undersökningen visar även en jämn fördelning mellan könen vad gäller besök i en simhall.
Skillnaderna i övrigt är att tjejer i större utsträckning säger att de vill ha danslokalermedan killar i högre utsträckning efterfrågar fotbollsplaner. Samtliga oavsett ålder.
Idrottsanläggningar, mötesplatser (fritidsgårdar etc) samt natur och parkområden är
sådant som ungdomar i högstadiet och gymnasiet främst vill att kommunen ska satsa
på inom kultur och fritidssektorn. Det gäller både killar och tjejer. Fler tjejer än killar
vill dessutom i högre grad att kommunen ska satsa på kultur, teater, dans, utställningar, bibliotek, kulturskolan, konserter för unga.

Att kunna nå aktiviteter
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För att uppmuntra ler personer att motionera ska vi se till att det inns aktiviteter
nära bostäder och att de kan nås på ett hållbart, säkert och tryggt sätt med gång, cykel
eller kollektivtra ik. De ska också möta kraven på att det ska vara lexibelt, enkelt och
tidseffektivt att vara aktiv. Större barriärer ska överbryggas med säkra och trygga
passager. Genom att satsa på ett nätverk av gröna gång- och cykelstråk kan vi koppla
samman målpunkter och stadsdelar. Genom att skapa säkra och inbjudande stråk kan
boende oavsett ålder ta sig till målpunkter i olika stadsdelar (se även PM Grönska).

Större anläggningar som ishall, badhus med lera, ska placeras i kollektivtra iknära
lägen i områden för personal- och besöksintensiv verksamhet så att de enkelt kan nås
av besökare även från andra delar av staden och regionen.

Lokalisering av aktivitet för att få kvalitet

Genom att skapa goda förutsättningar och lokalisera aktiviteterna på rätt plats kan vi
öka människors livskvalitet och skapa attraktiva och mer levande stadsdelar. Vi vill
uppmuntra människor till spontan aktivitet genom att göra dem synliga och tillgängliga i närområdet. Det är viktigt att aktiviteterna riktar sig till breda målgrupper och
tar fasta på otraditionella lösningar som att kombinera olika idrotter på samma plats,
att det kan ske på vägen, att använda grönytors potential med mera för att tillgodose
behovet av rörelse och aktivitet. Aktiviteterna kan öka genom nya och otraditionella
grepp för att locka till motion. Spontana aktiviteter kan uppmuntras genom att till
exempel markera motionsslingor i urbana omgivningar eller genom att vi skapar platser för olika aktiviteter där generationer eller kulturer kan mötas. Aktiviteterna kan
placeras längs stråk som knyter ihop staden och där många människor rör sig, vilket
även ger en ökad trygghet. De kan vara en attraktion som lockar besökare och skapar
möten mellan generationer och människor från olika delar av staden.
Vi kan också samutnyttja platser genom att placera ytor för fysisk aktivitet i anslutning till varandra och på så sätt skapa ler kvaliteter i människors vardag, både dagtid
och på fritiden. Det kan exempelvis handla om att en skola och en plats för fysisk
aktivitet placeras tillgängligt nära varandra vilket gör dem till viktiga mötesplatser. I
stadsplanen föreslår vi att koloni- och odlingslottsområden ska vara mer tillgängliga
och attraktiva för stadens invånare. Där det inns intresse och möjlighet kan kolonioch odlingslottsområden gärna kombineras med ytor för samvaro och rekreation,
exempelvis lekplatser, mötesplatser eller andra aktivitetsytor. Hur och när det ska ske
kan däremot inte styras genom stadsplanen.
En ökad förekomst och användning av multifunktionella ytor, där aktiviteter pågår
under större delar av dygnet, kan öka risken för eventuella störningar vilket får
beaktas när ytorna planeras. Det är positivt om alla typer av fritidsaktiviteter inns
representerade i alla områden. Analyser för att säkerställa jämlik fördelning vore
värdefulla.

Åtgärder inom fysisk planering behöver självklart kompletteras med insatser även
inom andra verksamheter som också påverkar framför allt barns möjlighet till fysisk
aktivitet och föreningsdeltagande.
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Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan
.

SOCIALA KONSEKVENSER

Genom att etablera större inomhushallar för aktivitet
i de södra stadsdelarna där utbudet är sämre och
barriärerna är ler, ökar vi de boendes möjligheter till
livslång aktivitet samt bidrar till en bättre spridning
av aktiviteter över hela staden.

Genom att idrottshallar kan nås med trygga och säkra
gång- och cykelstråk uppmuntrar vi barn och föräldrar att etablera hållbara rörelsemönster som ger
positiva hälsoeffekter.
Att skapa aktiviteter vid tillgängliga stråk där många
människor rör sig bidrar till att koppla samman olika
stadsdelar och öka social hållbarhet och integration.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER

Genom tillgång till vardagsnära rekreation underlättar vi för livslång aktivitet samt fysiskt och psykiskt
välmående.

Genom att idrottshallar kan nås med trygga och säkra
gång- och cykelstråk uppmuntrar vi barn och föräldrar att etablera hållbara rörelsemönster som ger ett
minskat transportbehov.

Genom medveten utformning av exempelvis nedsänkta ytor för aktiviteter skapar vi beredskap att hantera
klimatförändringar som skyfall.

Genom att komplettera idrottsplatser och områden
kring idrottshallar med ler möjligheter till spontana
aktiviteter höjer vi attraktiviteten i en stadsdel och
underlättar för personer i olika åldrar att träna och
mötas med positiva effekter på kondition och hälsa.

Större parkgräsmattor som är större än
m ger
plats för spontana aktiviteter för de boende i ett område vilket skapar möten och social sammanhållning.

Genom att öka tillgången på kravlösa mötesplatser
för fysisk aktivitet i en stadsdel kan vi minska mentala och fysiska barriärer och motverka segregation.

Genom att samutnyttja platser för aktiviteter och
skola ger vi möjligheter för boende att mötas och vara
aktiva på samma plats
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Staden behöver bygga totalt hallar för inomhusaktiviteter i Mariastaden norra, Västra Berga, Fredriksdal,
Dalhem, Ragnvalla, Raus Södra och Planteringen.
Staden måste etablera fem platser för utomhusaktiviteter i Mariastaden, Norrvalla, Filborna, Västergård
och Ättekulla.
Staden behöver bygga en ny ishall och/eller arena.

Större anläggningar för aktiviteter är besöksintensiva
målpunkter såväl lokalt som regionalt, och ska vara
tillgängliga med alla färdmedel för att ge positiva ekonomiska konsekvenser för besöksnäringen.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• Vi ska ge möjlighet till vardagsnära motion och livslång aktivitet
i hela staden, och underlätta för barn och vuxna att röra sig mer i
vardagen med hjälp av säkra gång- och cykelvägar. Vi ska skapa
gröna stråk som underlättar för att ha en aktiv vardag, uppleva
grönska samt integrera och förbinda stadsdelar.

• Vi ska förbättra tillgång till fysisk aktivitet i de södra stadsdelarna Närlunda, Ramlösa, Planteringen, Högasten, Ättekulla
och Råå ska när vi planerar för nya större anläggningar eller
platser för fysisk aktivitet.
• Vi ska uppmuntra och synliggöra spontana aktiviteter genom
nya metoder som underlättar möjligheten att vara aktiv.

• Vi ska lokalisera större besöksintensiva anläggningar för aktiviteter så att alla har möjlighet att nå dem med hållbara resor.

• När vi planerar nya bostäder ska vi säkerställa friytor för utevistelse, lek och social samvaro. Vi ska prioritera bostadsnära
gröna miljöer framför hårdgjorda ytor för transport.

• Vi ska ge möjlighet för barn att kunna idrotta och leka i närområdet, och ska tillgodose allas behov av både spontana och organiserade aktiviteter.

• Tillräcklig mark för större anläggningar kan reserveras eller
vid behov köpas in för att säkerställa möjligheter att utveckla
aktiviteter i efterföljande planering.
• Vi ska öka kvaliteten vid idrottsplatser eller kring idrottshallar
genom samverkan där vi adderar möjlighet till spontana aktiviteter som löpning, styrketräning och liknande. Om vi samutnyttjar ytor och använder dem effektivt, ökar vi möjligheten för
olika generationer att träna samtidigt.
•

20

Det är positivt att samutnyttja platser för skola och fysisk aktvitet genom att placera aktivitets- eller motionsytor på eller i
anslutning till skolgårdar. Skolgårdar behöver vara tillgängliga
hela dygnet och andra markeringar än stängsel kan vid behov
vara vägledande för hur långt barn kan röra sig.

RIKTLINJER för kommande planering (fortsättning)
• Vid förändringar i stadsmiljön ska vi prioritera åtgärder som underlättar gång och cykling genom särskild hänsyn till stadens nätverk
av stråk. Barn och föräldrar ska uppmuntras till mer hållbara rörelsemönster genom tillgängliga gång- och cykelvägar till idrottshallar.
Parkering till idrottshallar kan om lämpligt samutnyttjas med närliggande parkeringar.
• Vi ska peka ut eller värna större parkgräsmattor för spontana aktiviteter som fotboll, brännboll eller liknande vid planering av nya stadsdelar eller vid förtätning i befintliga strukturer. En tillräcklig storlek är
åtminstone 2000 m2 och det är positivt om de nås inom 500 meter
från bostaden. Såväl pojkars som flickors behov av spontanaktivitet
måste tillgodoses.
• Större sporthallar ska ha måtten 35x55 meter samt en yttre takhöjd
på 8,5 meter. Det ska inkludera bland annat omklädningsrum och en
spelplan som omfattar 20x40 meter.
• Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en långsiktig handlingsplan för att prioritera, upprusta och utveckla lekplatser och utegym.
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Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument
•

ÖP2010 berör inte i detalj det framtida behovet av aktiviteter. Förslagen i stadsplanen tar
sin utgångspunkt de uppskattningar som har
gjorts av skol- och fritidsförvaltningen utifrån
befolkningsprognosen.

Referenser/fotnoter
Blomdahl Ulf m.fl. (2014) Segrar föreningslivet?
En studie av svenskt föreningsliv under 30 år
bland barn och unga.

Helsingborgs grönstrukturprogram KF140326

Blomdahl Ulf m.fl. (2012) Spontanidrott för vilka?
En studie av kön och nyttjande av
planlagda utomhusytor för spontanidrott under
sommarhalvåret

Movium Fakta, Gör plats för barn och unga
(1 2016)

Ung livsstil i Helsingborg (2013)

Helsingborgs livskvalitetsprogram KF160126

Stadsdelsanalyser, Stadsplan 2017

Framtaget av: Ami Cvitan Trellman
www.helsingborg.se/stadsplan2017
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Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Teknisk infrastruktur
Planeringsunderlag

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort.
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möjligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.
I PM Teknisk infrastruktur finns information om stadens tekniska system för
hantering av vatten, avlopp, avfallshantering och energi.

Bakgrund

Helsingborgs tekniska försörjning bygger på storskaliga lösningar i regionala samarbeten för hantering av vatten, avlopp, avfallshantering och energi.

Vatten och avlopp

NSVA; Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, ansvarar sedan 2009 för den kommunala
vatten- och avloppsverksamheten i sex nordvästskånska kommuner. Helsingborgs
vatten- och avloppsledningsnät är cirka 240 mil långt och är uppbyggt från 1890 fram
till idag. Dagvatten är en stor utmaning som spänner över flera ansvarsområden och
som vi beskriver i flera egna PM.
Vattenförsörjningen i västra Skåne består idag av enskilda kommuners VA-verksamhet jämsides med Sydvatten, VA Syd och NSVA. Verksamheterna omfattas av lagen om
allmänna vattentjänster.

Foto: Lotta Ahlberg
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Helsingborgs stad tar dricksvatten från sjön Bolmen i Småland och det distribueras
söderut i den 8 mil långa Bolmentunneln. I staden finns sedan ett antal anslutningspunkter där NSVA tar över ansvaret för distributionen ut till slutkonsumenten. NSVA
driver Örbyfältet och Örby vattenverk. Örbyfältet är en viktig länk för hela Sydvattensystemet och fungerar som en betydelsefull vattenreservoar för alla kommuner som
är sammanslutna till Sydvatten.
Staden har ett befintligt vattentorn på Fredriksdal. För närvarande (2017) pågår
arbete med ytterligare ett vattentorn öster om Österleden. Det nya vattentornet är
en pusselbit i det omfattande arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen i både
Helsingborg och regionen.

Öresundsverket är stadens avloppsreningsverk och ligger i norra delen av hamnområdet, inom H+området. Markanvändningen är säkrad för kommunala tekniska
anläggningar genom FÖP H+. Öresundsverket har kapacitet för 200 000 invånare.
NSVA kommer under året (2017) att påbörja ett arbete med att planera framtidens
reningsverk och var dessa ska placeras. I dagsläget finns utrymme för ytterligare
utbyggnad av reningsprocesser på Öresundsverkets fastighet. Projektet Avloppsplan
2050 planeras vara klart 2017-2018. Idag (2017) pågår arbete med att bygga in delar av
verket för att möjliggöra förtätning i närområdet och dessutom klimatsäkra valda delar. NSVA kommer att påbörja arbetet med ett nytt miljötillstånd när överbyggnaden
är genomförd omkring 2018-2019.

NSVA arbetar också med att lägga ner mindre reningsverk och överföra dessa till
större och mer effektivare reningsverk. Detta arbete pågår dock inte i Helsingborg där
det endast finns ett större reningsverk, Öresundsverket.

Det pågår åtgärder för att luktemissionen från reningsverket till omgivningen blir på
en acceptabel nivå i det direkta närområdet (Oceanhamnen). Åtgärderna kommer
att omfatta förändringar på intilliggande kraftvärmeverk, så att befintlig skorsten används för att avleda luften från reningsverket. Vi bedömer att reningsverket inte utgör
ett hinder för stadsutveckling enligt förslaget i stadsplanen

Vattenskyddsområden

I stadsplanen berörs tre vattenskyddsområden; Örbyfältets grundvattentäkt, Örby
berggrundvattentäkt och Ramlösa hälsobrunns vattentäkt. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter och åtgärder som riskerar att förorena
vatten både på kort och lång sikt.
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Örbyfältets grundvattentäkt
Örbyfältets grundvattentäkt ligger i anslutning till stadsplanens planområde. Grundvattentäkten är indelad i infiltrationsområden och brunnsområden samt primär,
sekundär och tertiär skyddszon.

vattenbrunnar och i vattenreservoarer. Detta gäller speciellt de reservoarer som finns
i stadsmiljö och där bräddavloppen ofta är anslutna till dagvatten/spillvatten-näten.
Efter de senaste årens händelser med bl.a. parasiter i dricksvatten har större fokus
börjat läggas på behovet av ökad övervakning, kontroll och förståelse av hela vattenförsörjningskedjan för att tidigt kunna detektera eventuella kvalitetsförändringar
samt för att kunna agera snabbt och korrekt vid olika scenarion. Även behovet av
mätning och modellering för att öka kunskapen om systemfunktionen kommer att
betonas. För att upprätthålla en god vattenkvalitet kommer det att krävas en mer
proaktiv drift och ett väl fungerande förebyggande underhåll av systemen.

För Pålstorp finns ett mindre vattenskyddsområde med föreskrifter från 1962, om
förbud mot bland annat petroleumprodukter. Föreskrifter tillkom innan man kände
till områdets hydrologi. Eftersom grundvattenströmningen inte går till Örbyfältet
behöver man, enligt NSVA, inte längre ta hänsyn till dessa särskilda föreskrifter.

Avfallshantering

Örby berggrundvattentäkt
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (område kring brunnar) samt primär,
sekundär och tertiär skyddszon. Vattentäktszonerna inryms i de primära skyddszonerna.

NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, har renhållningsansvaret i staden. Vår nya
avfallsplan antogs av kommunfullmäktige i maj 2016. Den gäller för perioden 20162020 och beskriver hur vi ska minska avfallets mängd och farlighet.

Filborna återvinningsanläggning är huvudanläggningen där man bedriver avfallshanterings- och återvinningsverksamhet. Filborna är en samhällsviktig funktion för
staden och regionen. I mars 2016 antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för att
säkra markanvändningen för fortsatt avfalls- och återvinningshantering. Detaljplanen
vann laga kraft i juli 2016.

NSVA håller på att uppdatera vattenskyddsområdets gränser och föreskrifter inom
Örby berggrundtäkt. Vattenskyddsområdet kommer att utökas österut mot Gantofta
och nya brunnar med tillhörande ledningar tillkommer. Täkten kommer samtidigt att
uppgraderas från reservvattentäkt till att vara i kontinuerlig drift. Kartan visar utredningsmaterial aktuellt februari 2017, och kommer troligen att uppdateras. NSVA äger
frågan och kontakt krävs i det fortsatta planeringsarbetet.

El- och fjärrvärmeförsörjning

Det svenska elnätet kan delas in i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av
staten genom Svenska Kraftnät, medan region- och lokalnäten ägs av elbolagen.

En uttagsbrunn, Raus 5, är planerad inom utbyggnadsområde för bostäder (område
Raus-Raus vång. Läs mer under Bostäder – Utbyggnadsområden för bostäder). Utbyggnadsområdet är förenligt med föreskrifterna under förutsättning att dessa följs i
den kommande planeringen.

Öresundskraft är ett helägt kommunal bolag vars kärnverksamhet är försäljning och
distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av
bredband och fordonsgas. Öresundskraft har sin egen produktion av fjärrvärme och
el i två kraftvärmeverk; Filbornaverket och Västhamnsverket. Filbornaverket ligger
på Filborna återvinningsanläggning. Västhamnsverket ligger i norra delen av hamnområdet, inom H+området. Markanvändningen är säkrad för kommunala tekniska
anläggningar genom FÖP H+. Utöver egna anläggningar finns flera privata spillvärmeleverantörer varav Kemira är den största.

Ramlösa hälsobrunns vattentäkt
Ramlösa hälsobrunns vattentäkt med skyddsområde ligger inom stadsplanens
planområde. Det omfattar delar av Ramlösa och Ättekulla industriområde. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden och skyddszon. Inom brunnsområdena, som
är inhägnade, får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. För skyddszonen i övrigt
gäller föreskrifter som bland annat reglerar hantering av petroleumprodukter med
flera kemikalier och förbjuder anläggning av bergvärmebrunnar.

Klimatförändringar
Klimatförändringarna kan komma att påverka vattenförsörjningen. Med oftare
förekommande häftiga regn ökar risken för inträngning av förorenat vatten i dricks-
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Förslag

Vatten och avlopp
Vi har i planförslaget tagit hänsyn till regionala vattenledningar, men när det gäller
det lokala nätet behöver vi utreda mer i kommande planering. För att möjliggöra förtätning krävs det i många fall att vi bygger om ledningsnätet. I samband med ombyggnation av va-nätet ska vi underlätta för framtida förtätning och på motsvarande sätt
ska vi vid förtätning förbättra eller behålla funktionen, på va-nätet.

Avfallshantering

Vi bedömer att möjligheten att hantera stadens avfall är säkrad fram till 2035. I stadsplanen är avfallsanläggningen och en del omkringliggande områden utpekade för
verksamheter med stor omgivningspåverkan, vilket innebär att det finns ytor både
för befintlig verksamhet men också för en framtida utvidgning. Vi föreslår också att
inga bostäder ska uppföras inom 500 meter från dessa områden. Det innebär att vi
säkerställer en samhällsviktig funktion och samtidigt skapar förutsättningar för liknande verksamheter att etablera sig i området. Läs mer under Arbete och näringsliv
- Verksamheter med stor omgivningspåverkan i den digitala stadsplanen.

El- och fjärrvärmeförsörjning

Vi har i planförslaget tagit hänsyn till stora regionala ledningar, men när det gäller det
lokala nätet behöver vi utreda mer i kommande planering. För att möjliggöra förtätning krävs det i många fall att vi bygger om ledningsnätet. I samband med ombyggnation av ledningar ska vi underlätta för framtida förtätning. Vi bedömer att vi har
tillräcklig kapacitet för den framtida el- och fjärrvärmeförsörjningen.
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STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• I samband med ombyggnation av ledningsnätet ska vi underlätta för framtida förtätning, och på motsvarande sätt ska vi vid
förtätning förbättra eller behålla funktionen på nätet.
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Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Service och mötesplatser
Planeringsunderlag

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort.
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möjligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.
Vi har sammanställt underlags-PM med kunskapsunderlag för varje kapitel i
Stadsplanen. För vissa kapitel finns flera underlags-PM. Detta dokument samlar
alla PM som rör offentlig och kommersiell service samt teknisk infrastruktur.

Innehåll
Centrum 		
Skolor och förskolor						
Fritid och fysisk aktivitet					
Teknisk infrastruktur						

Foto: Marianne Dock
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