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Helsingborgs kommun får ett nytt tågstopp 
längs med Västkustbanan mellan Helsing-
borg och Ängelholm om de skapar en ort 
där befolkningsunderlaget är stort nog för 
detta. Orten har fått arbetsnamnet Vege.

Kommunen menar att det som kommer att 
efterfrågas i Veges läge är tomter för fri-
byggen och gruppbyggda småhus. De ut-
trycker en farhåga för att Vege skall komma 
att bli en sovstad där bilen har den centrala 
rollen och att underlaget för stationen inte 
blir stort nog.

Utgångspunkten är att det efter modernis-
men skedde en förändring i svensk plane-
ring. Från att tidigare ha varit inriktat mot 
att bygga ett folkhem med välfärd åt alla till 
att präglas av individualism och marknads-
anpassning. Kommunerna har planmono-
pol men planeringen har alltmer kommit att 
präglas av marknadens villkor där kommu-
nen mera är en förhandlingspart. Det blivit 
svårare för kommuner att planera samhäl-
len, då byggföretagens kortsiktiga vinstin-
tressen är det som ibland får styra.

Syftet med denna studie är att beskriva 
hur den marknadsanpassade planering-
en har påverkat småhusbyggandet under 

2000-talet, särskilt i mindre orter. För att 
sedan med utgångspunkt från detta stude-
ra hur man kan göra Vege till ett levande 
stationssamhälle där tåget är det primära 
transportmedlet.

I studien framkommer att det skett en 
ökning av eget ägda bostäder och en 
minskning av hyresrätter. I Sverige är det 
dyrt med nybyggnation och detta drabb-
bar främst unga och mindre bemedlade. 
Byggbranschen utgår ofta från en stereo-
typ familjesammansättning trots att sing-
elhushållen ökar i Sverige. Nybyggnatio-
nen i mindre orter domineras av småhus. 
Problemet är att detta har skapat glesare 
städer. Det attraktiva boendet anses an-
tingen vara en lägenhet i ett centralt läge i 
en storstad eller i ett eget hus nära naturen 
där bilen gör att man har stor frihet. 

I studien framkommer det som viktigt att 
politiker och tjänstemän står enade kring 
visionen för Vege och att de står fast vid 
den när de skall locka byggherrarna att 
vara en del av projektet. 

För att det skall vara attraktivt att investera 
i Vege kan kommunen luta sig mot en slags 
synergieffekt av det som gör området att-

raktivt, närheten till vattnet, naturområden 
och stationen. I dagens samhälle styrs va-
let av bostadsort mer av vilken livskvalitet 
orten kan erbjuda. Detta kan vara ett argu-
ment för att satsa på att bygga ett levande 
samhälle i Vege, och ett motargument till 
en villamatta av gruppbyggda småhus. De 
mjuka värdena är centrala för ortens fram-
gång.   

Dessa mjuka värden består dels av Vege 
som en ort med stor social och fysisk 
mångfald. För att uppnå detta måste man 
göra det attraktivt för olika typer av män-
niskor att bosätta sig i Vege. Det skall där-
���� ����	� 
��� 	��� ���� 	����� 
�	�����
med olika planlösningar, varierande pris-
klasser och olika typer av upplåtelsefor-
mer. För att uppnå en mångfald i bebyg-
gelsen måste man använda många olika 
byggherrar och många olika arkitekter.

Vege skall bjuda in människor i det of-
fentliga rummet genom att utgå från en 
mänsklig skala. Levande städer skapas av 
en tät struktur, en rimlig befolkningstäthet, 
acceptabla gång- och cykelavstånd och 
av goda kvaliteter i det offentliga rummet.
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1.1 BAKGRUND

Helsingborgs kommun får ett nytt tågstopp 
längs med Västkustbanan mellan Hel-
singborg och Ängelholm om det bedöms 
����������	������������	��������
����-
ningsunderlag för detta. Den nya orten, 
som har fått arbetsnamnet Vege, är tänkt 
att ligga mellan Utvälinge och Vegeholms 
slott. Orten ligger i Helsingborgs kom-
mun men nära Höganäs och Ängelholm. 
Kommunerna har därför tillsammans tagit 
fram en FÖP för Vege som även omfattar 
omkringliggande byar och naturområden. 
������������������	�����������������	-
ta befolkningsunderlag för ett tågstopp är 
1000 personer inom närområdet och 2000 
personer i ett vidare område (Helsingborgs 
���������������!
��	��"�#�

1.2 PROBLEM & MÖJLIGHETER

Utbyggnaden av den nya orten Vege mo-
tiveras med tågstationen. Fördelarna med 
�������$��������������$���%�������������
����
mer attraktiv för boende och besökare, en 
minskning av koldioxidutsläpp samt ökad 
tillgänglighet till omkringliggande orters ar-
betsmarknad. Erfarenheter från Danmark 
visar att bilanvändningen kan minska med 
upp till 10 km/dygn per anställd om ar-
betsplatsen ligger i ett stationsnära läge 
(Hartoft-Nielsen, 2002, s. 70). Trots att det 
������� ���	���%���

�%%�	� ���%������
det tänkta Vege skall ligga, vore ett ytter-
��%�����%	�����
�����������������'��
�����%�
infrastrukturs maximala potential.
 
Folkhemmet och miljonprogrammet bygg-
des till stor del ut för att tillgodose vad man 
då såg som allmänhetens behov av större, 
ljusare och mer sanitära bostäder. Man 
ansåg att alla hade rätt till en bra bostad 
till ett rimligt pris. Efter miljonprogrammet 
förändrades samhällsklimatet och den 
svenska ekonomin. Planeringen präglades 
i större utsträckning av avreglering, mark-
nadsanpassning och ibland spekulativt 

byggande för en köpstark grupp. Idealen 
om välfärd och bostad åt alla prioriterades 
bort till förmån för de privata byggherrarna 
och fastighetsägarna. Större fokus lades 
på den individuella friheten och det privata 
ägandet. Detta resulterade i en utbredning 
av villaförorter i städernas utkanter. (Broms 
Wessel, Tunström & Bradley (Red.), 2005, 
s. 31). 

Detta skedde inte bara i Sverige utan i 
många länder i Europa. Stilmässigt tog det 
sig många olika uttryck men gemensamt 
för dessa villaförorter är att de bygger på 
��� 
��
������ ��� ����%� �������$�������
generösa parkeringsytor samt att de kom-
munala och allmänna utrymmena är få 
till fördel för det privata rummet. (Broms 
Wessel, Tunström & Bradley (Red.), 2005, 
s.45). Denna typ av bebyggelsemiljöer 
omnämns ibland som villamattor och ses 
som ett 70- och 80-tals fenomen. Man dis-
kuterar mer sällan hur småhusbyggandet 
ser ut idag och hur småhusbyggandet har 
påverkats av den marknadsanpassade 
planeringen på senare tid. 
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*����������������	�����������������
planeringsprocessen har kommunen kom-
mit att bli en form av förhandlingspartner. 
Näringslivet och offentliga myndigheter 
samarbetar för att tillsammans hittar stra-
tegier för stadsutvecklingen (Sjölin, 2011). 
Risken med detta är att marknadens vinst-
drivande strategier tar överhanden och att 
kommunens traditionella uppgifter, kopp-
lade till välfärd och trygghet, hamnar på 
efterkälken. 

Detta är en utmaning som man kämpar 
med i Helsingborg och som kan komma 
att bli ett problem i Vege (Egnell, 2010).  
Problemet med platsen där Vege skall lig-
ga är att det ligger för långt ifrån Helsing-
borg för att anses attraktivt av byggherrar. 
Detta sammantaget med att byggherrars 
intresse av att exploatera varierar med 
konjunkturen innebär att kommunen har 
en begränsad möjlighet att driva igenom 
egna idéer. Kommunen oroas därför för 
att byggherrarna som är intresserade av 
att exploatera i Vege får ett utrymme som 
innebär att Vege utvecklas till en villaförort 

till Ängelholm med fribyggen och grupp-
byggda småhus (Egnell, 2010). 

Problemet med Vege är också att: blir det 
inget tågstopp så tillkommer det inte heller 
någon bebyggelse och vice versa, de två 
är beroende av varandra. Helsingborgs 
kommun anser att utbyggnaden bör påbör-
jas innan stationen byggs. När stationen 
sedan tas i bruk bör en snabb utbyggnad 
ske för att antalet resande ska bli tillräck-
ligt stort (Egnell, 2010). Erfarenheter från 
exempelvis miljonprogrammet har visat att 
större utbyggnadsområden som utveck-
lats i snabb takt har blivit storskaliga och 
monotona (Jernevad, 2007, s. 25). 

Med utgångspunkt i detta är det både in-
tressant och relevant att studera vilken typ 
av bebyggelsemiljöer den marknadsan-
passade planeringen har gett upphov till. 
Särskilt ifråga om mindre orter och vilka 
som är förlorarna i den utvecklingen. Uti-
från detta kan man sedan formulera hur 
man på bästa sätt skall gå tillväga för att 

göra Vege till ett samhälle som faktiskt är 
tillgängligt och attraktivt för en större del av 
befolkningen oavsett samhällsklass, ålder, 
kön eller kultur. 

Det är också viktigt att studera hur man 
skall gå tillväga för att orten inte bara skall 
bli en monoton villamatta, en slags sov-
stad till Ängelholm och Helsingborg, utan 
ett levande samhälle där tåget är det pri-
mära transportsättet.
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1.4 AVGRÄNSNING

Kommunens FÖP för Vege omfattar ett 
	�����%�%���	�������������%�+%��;�-
redningen i detta arbete är begränsat till 
���%�%���	���������	���	�����������
att bli orten Vege. 

Strukturplanen, som föreslås i detta arbe-
te, berör: lokalisering av Vege och tågsta-
tionen, kommunikationer till och från Vege, 
bebyggelsestruktur samt sociala funktio-
ner/ mötesplatser. I FÖP:en berör man 
även ämnena rekreation, friluftsliv och tu-
rism. Som begränsning i detta arbete be-
rörs dessa områden endast gällande kom-
munikationer till grön- och friluftsområden.               

1.3 SYFTE

Syftet är att studera och beskriva hur den 
marknadsanpassade planeringen har på-
verkat småhusbyggandet under 2000-ta-
let, särskilt ifråga om småhus i mindre 
orter. För att sedan med utgångspunkt i 
detta studera hur man kan göra Vege till 
ett levande stationssamhälle där tåget är 
det primära transportsättet för invånarna. 
Ett socialt hållbart samhälle där mångfald 
och gemenskap betonas. Med denna teo-
retiska bakgrund skall sedan en struktur-
plan tas fram för Vege.

1.5 FRÅGESTÄLLNING

Hur har den marknadsstyrda planeringen 
påverkat småhusbyggandet i Sverige, och 
Skåne?

Vilken typ av bebyggelsemiljöer har detta 
lett till? 

Vilka är förlorarna på denna utveckling?

Hur skall man gå till väga för att utveckla 
Vege till en ort som ger utrymmer för oli-
ka levnadsformer och kulturer, en ort som 
gynnar social mångfald och rättvisa?

Hur skall man gå till väga för att utforma 
Vege till en levande stationsort där tåget 
faktiskt används, och bilen blir ett sekun-
därt alternativ?

Hur skall man gå tillväga för att åstadkom-
ma liv mellan husen i Vege?

Vilka aktörer blir viktiga i en sådan utveck-
ling och vad är viktigt att tänka på i den 
formella planprocessen?
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Hur stor bör orten vara och hur många bör 
bo där för att det skall bli ett tillräckligt un-
derlag för tåget och en viss service?

Var inom området skall orten placeras?

Hur ska man anordna kommunikationer till 
och från stationen och inom orten?

1.6 DISPOSITION & METOD

Arbetet har delats in i tre delar med sam-
manlagt åtta kapitel. Den första delen är en 
bakgrundsbeskrivning. Den består av två 
kapitel och där det andra är en nuläges-
beskrivning av Vege. Underlagsmaterialet 
till denna har främst tagits från FÖP:en för 
+%�<=�	��%
��%	���������������>�
#�
och det har genomförts inventering på 
plats. Samtal har förts med Gertrud Egnell 
som är kommunens samordnare för Vege. 

Den andra delen är de teoretiska utgångs-
punkterna beskrivna i tre kapitel. Det första 
av dessa beskriver hur planeringen blivit 
mer marknadsanpassad och vilka detta har 
påverkat. Litteratur som legat till grund för 
detta kapitel är bl.a. Allmän bebyggelsehis-
toria 1950 – 2000 av Per Jernevad (2007) 
samt Bostadsmarknadsanalysen för Skå-
ne, 2010 av Hanna Björklund (2010). I det-
ta kapitel redovisas även två intervjuer som 
genomförts med verksamma inom kommu-
nal planering. 

Detta följs av ett kapitel som beskriver hur 
man skall gå till väga för att skapa ett so-
cialt hållbart samhälle i Vege. I kapitlet har 
stadsbyggnadsprofessor Jan Gehls (2010) 
teorier en betydande roll.

Det avslutande kapitlet i denna del berör 
de tekniska förutsättningarna för en ny sta-
����	�����@��		����	�������������<��>�#�
rapport Stationsnära läge är viktig i detta 
kapitel. 

Den tredje delen består av två kortfatta-
de analyser. Den första är en landskaps-
analys. Metoden går ut på att man pekar 
ut viktiga element i landskapet som kan 
påverka människans visuella upplevelse 
och användande av det. Den andra är en 
Swot-analys. Den går ut på att man pekar 
ut ortens styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot för att på så sätt få en bild och en 
utvärdering av orten. 

Sedan redovisas resultatet och visionen 
för Vege i text samt i en strukturplan. Ställ-
ningstagande för Vege skall ses som ett 
resultat av vad som framkommit i de två 
föregående delarna. Inför framtagande av 
strukturplanen har inventering, kartstudier 
samt referensstudier av relevanta bebyg-
gelsemiljöer genomförts. 
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planförutsättningar
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2.1 LÄGE

Planområdet för det blivande stationssam-
hället, Vege, ligger i Skåne, nära kusten 
längs med Västkustbanan mellan Helsing-
borg och Ängelholm. Området kring Vege 
är en gränstrakt då det ligger i utkanten av 
de tre kommunerna: Helsingborg, Ängel-
holm och Höganäs. Det ligger cirka 28 km 
från Helsingborg, cirka 7 km från Ängel-
holm och cirka 16 km från Höganäs. 

Stockholm

Göteborg

Malmö

VEGE

Båstad

Kävlinge Hörby

Höör

Sjöbo
Tomelilla

SimrishamnSkurup
Svedala

Vellinge

Malmö

Ängelholm

Höganäs 

Helsingborg

Landskrona 
Eslöv 

Hässleholm

Kristianstad

Trelleborg 

Lund

VEGE

Helsingör

Köpenhamn

Bjuv

Åstorp
Klippan

Karta 2.1 Veges läge i Skåne Karta 2.2 Veges läge i Sverige
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2.2 UTVÄLINGE

På den plats där Vege station skall ligga 
har det tidigare legat en liten tågstation 
�����������	����%�����������	��	�����%�
med tio hus. Inom en kilometer från Vege 
ligger orten Utvälinge, som har cirka 195 
invånare. Bebyggelsen i Utvälinge består 
av småhus från början av 1900-talet och 
framåt. Husen har en enkel småskalig ka-
raktär och varierar i färg och fasadmaterial. 
Q����	����$�����	����	�����	��%��-
råde från 1960-talet. I samhällets östra del, 
$����%�
���	�������������	�������%�>"�
nyligen uppförda villor. (Helsingborgs kom-
������������!
��	�Z�#�

UTVÄLINGE

VEGE

Sommarstuge område

Äldre bebyggelse

Nyligen uppförda villor

Karta 2.3 Utvälinge i förhållande till VegeFoto 2.1 Bebyggelsen i Utvälinge
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Karta 2.4 Omkringliggande orter och antal invånare

2.3 ANDRA OMKRINGLIGGANDE ORTER

Söder om Vege ligger Tånga och Rögle. 
Jonstorp, i väster, är förutom Ängelholm, i 
nordost, den närmsta större orten. Strövel-
storp ligger öster om spåren och söder om 
�����������������$�%�>>�������������%-
en mellan dessa båda byar är därför dålig. 

4 km 2 km 3 km 1 km 5 km

140
195

239

249

1012

Jonstorp

Stenvallabaden Norra
Häljaröd

Tånga & Rögle

Strövelstorp

Mjöhult

Foto 2.2 Husen vid den gamla stationen

Foto 2.3 Bebyggelsen i Utvälinge

Mot Ä
ngelholm

Utvälinge
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2.4 TÅGTRAFIK

+�	���	�
����� �������	� �� ��%	��%��
av Pågatåg som går mellan Ängelholm 
���� [������ \����� �������	� �$�� �$�
Öresundståg, som går mellan Helsingör 
och Göteborg. Dessa tåg kommer inte att 
stanna i Vege. Resenärer från Vege kom-
mer därför att behöva åka till Ängelholm 
eller Helsingborg om de vill nå Öresunds-
tågen. Tåget kommer i nuläget att stanna 
��+%��$��%��%���������������	���%	������
på vardagar, och en gång i timman övrig 
tid. Öresundstågen och pågatågen pas-
serar Vege sammanlagt 108 gånger under 
ett dygn, vilket ger kring 5 passerande tåg 
per timma, under de 21 timmar om dygnet 
	��� ��� ���	� ��%������ ��� 
������ [��%��
väljer Öresundståg före Pågatåg då detta 
har färre stationsuppehåll. Med de nya På-
gatågen, som har bättre prestanda, mins-
kar dock resetiden något. (Helsingborgs 
���������������!
��	��"]#��

Q��� =������	�	������� ������� ���� ������
�����������	��������������'��%���������-
������%���%	������� �����\�	���� <=�	��%-

��%	����������������!
��	��Z^#��

För att ett stopp skall bli verklighet i Vege 
krävs en utbyggnad av dubbelspår på Väst-
��	�
����� <=�	��%
��%	� ������� �����
2006a, s. 4). Detta kommer att genomför-
as som ett led i regeringens satsning på 
utbyggnad av infrastruktur. Enkelspåren 
räcker inte i de framtida satsningarna på 
ökat regionalt och interregionalt tågresan-
de. Utbyggnad av dubbla spår längs med 
Västkustbanan bedöms kunna påbörjas 
��>"�������������� 	��� ���������+�	�-
kustbanan, kräver minst 300 på- och av-
stigningar från stationen i Vege dagligen, 
för att ett tågstop skall kunna motiveras i 
ett framtida läge (Helsingborgs kommun 
��������!
��	��"�#��;���������������������
	���	��	�����������	������	����	��>>���
boende inom gångavstånd (ca 1 km) och 
2000 inom ca 2 km radie vilket anses vara 
bekvämt cykelavstånd.

Laholm

Båstad

Ängelholm
Höganäs

Helsingborg

Landskrona

Kävlinge

Lund

Malmö

Burlöv

Helsingör

Köpenhamn

Vidare mot
 Göteborg

VEGE

Karta 2.5 Västkustbanan med dess större stationer
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Västkustbanan utgör en barriär i området. 
Planskilda korsningar mellan järnväg och 

��$�%� ���	� ����� ��� +%� ��� _�	�$�%��
samt söder om på väg 112. 

Den aktuella tågsträckningen mellan Äng-
����������=�	��%
��%��������	���������
inte av godståg. Det kan dock hända att 
godståg blir omdirigerade och passerar 
Vege. I och med den planerade utbyggna-
den och den ökade kapaciteten på Väst-
kustbanan kan det bli mer konkurrenskraf-
��%�����������%��	���� '���$�%���`�����	�
dock planer på att rusta upp godsstråket 
%���� ������ `���� 	���� ���� ��� ���	�
restriktioner för att köra godståg genom 
Helsingborg och Knutpunkten gör att det 
bedöms inte troligt att godståg kommer att 
passera Vege. Därmed kommer inte hel-
ler något farligt gods att transporteras på 
sträckan (Banverket, 2006, s.19). 

2.5 PENDLING

`�� 	���	��� ������%�� ����� �� 
�����%��
orterna kring Vege är arbetspendling till 
Helsingborg, medan pendlingen till Höga-
näs och Ängelholm är mindre (Helsing-

��%	����������������!
��	��Z^#��[�����
barn går främst i skola i sin egen kommun, 
medan elever på högstadiet och gymna-
siet går i Ängelholm. De boende i byarna 
kring Vege söker sig främst till Ängelholm 
för inköp och annan service. 

ÄngelholmJonstorp

Höganäs

Helsingborg

120

110 265

255

220

65
20

Karta 2.6 Arbetspendling inom området

Foto 2.4 Enkelspår längs med Vege

Foto 2.5 Tåget passerar vid den blivande stationen
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2.6 BILTRAFIK

Vege korsas av väg 112 mellan Höganäs och 
E6:an, Kustvägen mellan Jonstorp och Äng-
elholm via Utvälinge samt väg 1428 mellan 
Kustvägen och väg 112. Väg 112 belastas av 
ca 4500 fordon per dygn. Vägstandarden på 
$�%�>>�������%�����������%��������������%-
lig och hastigheterna på vägen är hög. Vä-
gen är något överdimensionerad med tanke 
����������������������%���_�	�$�%������-
keras av ca 2400 fordon per dygn. Vägstan-
darden är även här god, men vägen behö-
ver kompletteras med en separat cykelväg. 
I FÖP:en för Vege föreslås en ny sträckning 
av Kustvägen. Sträckan förbi Utvälinge före-
slås ledas söder om samhället om det byggs 
ut. Möjligheterna att då bygga om korsning-
en med väg 1428 till en rondell bör prövas 
och samtidigt bör en gång- och cykelpassa-
%�	����	��+�%�>Z�]��������	��$�����>���
fordon per dygn. Vägen är smal och används 
av skolbarn dagligen. Även denna behöver 
därmed kompletteras med en cykelväg. (Hel-
	��%
��%	����������������!
��	��"!#�

Planskild
korsning

     Kustvägen

Vä
g 

14
28

Väg 112

Höganäs

E6/ Åstorp

Kattarp

Ängelholm
Planskild
korsning

Karta 2.7 Vägar

Gammal vägbro
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2.7 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Förutsättningarna för gång- och cykel-
������� ��������� ����%��������������%���
Cyklister är hänvisade till de ofta smala 
bilvägarna med bristande säkerhet. Detta 
är inte lämpligt med tanke på vägarnas ut-
formning, bilarnas hastighet samt att kors-
ningarna är farliga punkter för oskyddade 
%��%q��������������������*�����������	�
bara en separat cykelväg. Den går mellan 
Rögle och Välinge. I anslutning till denna 
���	� �� ����	����� ���	���%� ����� '���$�-
%�� ���� %��%q� ���� ����������� <=�	��%-

��%	����������������!
��	��"�q"Z#�

En regional cykelväg längs Sveriges väs-
tra kust är planerad och upptagen i Tra-
��$���� ����� ���� �%������� ����	�����
<{%�������>�#��`�����	��������������-
kelväg mellan Ängelholm och Höganäs 
som då kommer att bli en del av detta cy-
kelstråk längs med kusten. Planerna är att 
den skall gå längs med Kustvägen och sen 
vidare längs med väg 112. Byggstart för 
projektet kommer tidigast att ske år 2013. 
<|����$���#�

Foto 2.6 Väg 112 Foto 2.7 Väg 1428

Foto 2.8 Kustvägen Foto 2.9 Planskild korsning på väg 112
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Norra
Häljaröd

StenvallabadenHöganäs

Ängelholm

Ingelsträde

Mjöhult

Viken

Strövelstorp

Vege

2.8 KOLLEKTIVTRAFIK

Sträckan Höganäs – Jonstorp – Ängelholm 
�������	����%��$�
�		���"�����}������-
ters turintervall på vardagar. Antalet resor 
med linjen uppgår till ca 175 resor/vardag. 
Restiden mellan Höganäs och Ängelholm 
är cirka 40 minuter vilket är godtagbart 
för dagligt resande. Antalet resande med 

`�����	������������$�%
����$��+%��
söder om kustvägen. Vägen som når bron 
söder ifrån är asfalterad men fortsätter 
norr om bron som en grusväg. Det gör att 
den idag främst lämpar sig för fotgängare. 
Bron har tidigare varit i dåligt skick, men 
��������%��
��$������$�����$�|����$����
(Lundblad, 2010). Det är en vacker väg 
som kan tillföra området såväl estetiska 
som praktiska värden. 

Foto 2.10 Gammal vägbro

��������$������� ��� �� ��%� %��	��� ��%�� ����
utvecklingsmöjligheterna är små då be-
folkningen, i de omkringliggande byarna, 
ökar mycket långsamt. En station i Vege 
kan dock påverka underlaget för kollektiv-
����������	�$�����%�	���
�		��<=�	��%-

��%	����������������!
��	�""#�

Karta 2.8 Omkringliggande orter
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2.9 SKOLA

Eftersom skola är något som anordnas av 
var kommun för sig är det i nuläget inte 
samordnat i området kring Vege (Helsing-

��%	����������������!
��	��}}q}Z#��*����
nordöstra delen av Höganäs kommun går 
barnen i skola i Jonstorp, som har årskur-
serna 1-9. Högstadium och gymnasium 
���	���=�%���	��\�������~�����������Q�����
Häljaröd har 5 respektive 7 km till skolan, 
och har därmed rätt till skolskjuts.

I den norra delen av Helsingborgs kommun 
���	����	���������%��������	���	����>q!��
�������	�����$��
�����	��%�����
��������
7 år. Högstadium håller på att införas i Kat-
����� ���� %����	���� ���	� �� =�	��%
��%��
~����+����%� �������%�����	������	��-
rat cykelväg. Fågelvägen är det närmare 
för barnen i Välinge att gå i skola i Strö-
velstorp men förbindelserna dit är betydligt 
sämre. Barnen i Utvälinge har tre kilometer 
till Rögle skola. De har därmed inte rätt till 
skolskjuts utan cyklar eller blir skjutsade av 
föräldrar. Tångavägen som förbinder Utväl-

inge med Rögle är smal, bilarna på vägen 
håller en hög fart och korsningen vid väg 
112 är farlig. Ungdomar som bor i norra 
delen av Helsingborgs kommun väljer ofta 
att gå på högstadiet i Ängelholm. Där bru-
kar de tas emot i mån av plats även om de 
hör till skolorna i Kattarp och Helsingborg.

I de södra delarna av Ängelholms kommun 
���	�����$�	����	�	�����	���������	���-
	����>q^���`��	���
�����	���%�������
bor i Strövelstorp eller på den omgivande 
����	
�%���� *� 	����� ��%������ ���	�
grundskola med årskurserna 1-6, och inne 
������������	�����������
����$�	���������
olika inriktning, för olika årskurser. (Hel-
	��%
��%	����������������!
��	��}}q}Z#�
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2.10 MÖTESPLATSER

*�;�$����%����	���������	������%�������
scoutkår. Dessa utgör mötesplatser tillsam-
mans med stranden och idrottsplatsen. En 
annan viktig mötesplats är ”Tegelbruket”. 
Det byggdes 1870 och var aktivt som tegel-
bruk fram till 1969 (Lindquist, 2009). Tegel-
bruket ägs idag av Helsingborgs kommun 
och hyrs ut till ett par snickare, en smed, 
en skulptör och ett företag som renoverar 
veteranbilar. Platsen är välbesökt av hy-
resgästernas kunder, men även andra be-
sökare som vill se det gamla tegelbruket. 

*� �$��%�� ������%��%%���� 
������ ���	� ���
rikt föreningsliv så som idrottsföreningar, 
byalag, naturskyddsförening och ornito-
logförening. 2005 invigdes vandringsle-
den längs Örjabäcken och Vegeå som ett 
resultat av ett gemensamt arbete mellan 
�����$��		��������%����*�Q�����=��'������
���	� 	�������� ��� ����� ���� ��
��	%��-
den, som erbjuder mat och logi. I Farhult 
���	� 	������� ���� ��� 	���������� ���� ��
ridanläggning. I Rögle tegeldammar kan 

�����������������	����*�+����%����	�
en vacker kulturmiljö kring kyrkan och för-
samlingshemmet. Fritidsaktiviteter för de 
��%�� 
����� ���	� �� ����� �$� ������	�� ~���
äldre ungdomar saknas aktiviteter i när-
området, de får söka sig till Ängelholm el-
ler andra större orter där utbudet är större. 
<=�	��%
��%	����������������!
��	�}Z#��

`�� ���	� $���������� �� 	����� ��%������
och i Jonstorp. Många gamla som bor kvar 
i sina hus ute på landsbygden har tillgång 
till hemtjänst, men ett äldreboende saknas 
�� �������� <=�	��%
��%	� ������� �����
2006b, s.34).

*� ����$�	����� ���	� ��� 
�
������� �� ���-
varuaffär och en servicebutik. I Jonstorp 
���	����	�������$���
������*���%������
���	�����������
����$����������������	���-
���%������	�$������%%���%����`��	���
inom området väljer att resa till Ängelholm 
eller Jonstorp för att göra sina inköp. (Hel-
	��%
��%	����������������!
��	�}Z#�

Foto 2.12 Tegelbruket

Foto 2.11 Tegelbruket
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2.11  NATUR

Skogarna vid Vegeholms slott är populära 
strövområden. Det samma gäller för kus-
ten med sitt rika fågelliv och utsikten över 
Skälderviken. De natur- och kulturvärden 
	��� ���	� %��� ������� ������%�� ���� ������
former av rekreation och friluftsliv vilket 
också är vad många turister söker. (Hel-
	��%
��%	����������������!
��	��!>#�

Landskapet omkring Vege är platt med  
små nivåskillnader. Den dominerande 
markanvändningen är jordbruk. Åkermar-
ken är klassad till 7 på en 10-siffrig skala. 
Det rationella jordbruket med stora enhe-
ter har gjort att många djur- och växtarter 
har förvisats till stengärden, diken, märgel-
gravar och liknande. (Helsingborgs kom-
������������!
��	��!>#�

*��������������	��������	������	�������
träddungar och även i anslutning till större 
gårdar. Större sammanhängande skogs-
������� ���	� ������%� +%����	� 	�����
och längs med Skäldervikens kust norr om. 
<=�	��%
��%	����������������!
��	��!>#��

Skälderviken

Vegeholmsskogen

Vegeholms slott

Karta 2.9 Natur

Vegeå
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Vegeå:s mynning, dessa består av ädel-
lövskog och barrträd. Vegeholms-skogen 
norr om Vegeå ligger inom dynområdet 
och består av produktionsskog. Delar av 
��������������� �$$���	������� ���	�
planer för en 18-håls golfbana i området 
närmast järnvägen. (Helsingborgs kom-
������������!
��	��!�#�

Naturområdet kring Vege är inte särskilt 
välkänt i jämförelse med Kullaberg, Bjä-
rehalvön, Hallandsåsen osv. Vegeholms 
skogen och Kronoskogen, är inte lika väl-
besökta som skogen kring Vegeholms 
slott. Genom att binda samman de tre om-
rådena och öka tillgängligheten kan man 
göra området i sin helhet mer attraktivt. 
<=�	��%
��%	����������������!
��	����#�

Skälderviken med omgivningar är välkänt 
och brukar förknippas med badliv, båtar 
och fågelskådning. Detta gör att det redan 
���	� ��	���$�� �	����� ����������� ���
området som man kan bygga vidare på. 
<=�	��%
��%	����������������!
��	����#�

Vegeå utgör gränsen mellan Helsingborgs 
och Ängelholms kommuner och den för-
binder Vege med bland annat Utvälinge, 
Skälderviken och Vegeholms slott. Ån är 
ett särpräglat vattendrag med bland annat 
havsöring. I dagsläget påverkas vatten-
kvaliteten i ån av jordbruket samt av det 
���������� ����	��� �� ��	� ������%� ����
������%��%%���� ��	��� ~��� ���� �	��� �� +-
%�����$	��	�������~�	��� ����$����� �������
Söder om ån går en vandringsled som är 
ett resultat av ideellt arbete. (Helsingborgs 
���������������!
��	����#

RIKSINTRESSEN
Området kring Vege berörs både av ett 
antal riksintressen och Natura 2000 områ-
den. Utöver dessa berörs delar av områ-
dena av regionalt naturvårds- och kultur-
miljöprogram. 

Riksintressen är sådana områden som är 
av allmänt intressen och som är av bety-
delse i ett vidare sammanhang. Riksin-
��		� ���
��� ���� 	����� ���� ���������
över kommunens beslut och kommunala 
planmonopol enligt bland annat plan- och 

�%%��%��� <=�	��%
��%	� ������� �����
2006b, s. 87)

RIKSINTRESSE NATURMILJÖVÅRD
Riksintresset för naturmiljövård (N42) 
sträcker sig längs med Skälderviken ut till 
Vegeåns mynning (Helsingborgs kommun, 
2010, s. 8). Det består av odlingslandskap i 
������$������
�	��������$�������������
och fauna samt marin strandäng. Området 
har också ett rikt sjöfågelliv. Området skyd-
das genom naturreservat. Det är utpekat i 
en Naturvårdsplan och är upptaget på in-

Foto 2.13 Vegeå
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Whistles

ternationella våtmarkslistan. I Helsingborg 
kommuns översiktsplan (2010) gör man 
följande konstaterande kring riksintresset 
och dess framtid:

���%����������$������%�
�
����	�

�~���	���� '���
���� ��� ���
����� �����-

Whistles

vårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement. Restaurering av igen-
vuxna naturbetesmarker.

�Q������%��	���������		��������������-
logi skall fortgå utan påverkan. Skogsbry-
net lämnas opåverkat av skogsbruk.

�~�%���$�������	��	�����

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV
Området berörs även av riksintresse för fri-
luftsliv, 4 kap, Miljöbalken (MB). Inom detta 
område får man i princip inte vidta sådana 
åtgärder som kan skada områdets värden 
eller allmänhetens möjlighet att röra sig 
där. Undantag kan göras för utveckling av 

�����%����������������� ������������%	��-
vet. (Ängelholms kommun, 2004, s.31).

RIKSINTRESSE KUSTZON
Kusten längst med Skälderviken har av 
riksdagen blivit utpekat som riksintresse, 
�� Z� ����� [\� <=�	��%
��%	� ������� �����
2006b, s 87). Kustområdet anses vara ett 

naturskönt och kulturellt intressant områ-
de, och har ett särskilt stort värde för re-
kreation och turism för en bred allmänhet. 
Syftet med intresset är att de få delar av 
kusten som fortfarande är oexploaterade 
och samtidigt har stora natur- och kultur-
värden också i fortsättningen ska kunna 
utnyttjas för rekreation och friluftsliv på ett 
allsidigt sätt. I en bredare zon som sche-
matiskt avgränsats längs väg 112 och järn-

Karta 2.10 Riksintresse naturmiljövård

Kustzon

Friluftsliv

Karta 2.11 Riksintresse friluftsliv & kustzon
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vägen får ny fritidsbebyggelse i stort sett 
bara komma till som kompletteringar till 

�����%�

�%%�	��\	�����	����	���
��������������������$�����%���$�
���-
liga tätorter och lokalt näringsliv eller ut-
förandet av anläggningar som behövs för 
��������	$�����<=�	��%
��%	�������������
2006b, s 87).

ANDRA SKYDDADE OMRÅDEN
Hela Skälderviken omfattas av riksintresse 

�������	�	���+�	���	�
�����	���%���%-
nom området är av riksintresse. (Helsing-

��%	����������������!
��	��^>#��

Området kring Vegeholms slott ingår i ett 
regionalt natur- och kulturmiljövådspro-
gram. Ängelholms kommun konstaterar att 
hela slottsmiljön med omgivande odlings-
landskap behålls intakt. Ny bebyggelse 
bör tillåtas restriktivt. (Ängelholms kom-
mun, 2004, s. 29).

Whistles

Karta 2.12 Regionalt natur- och kulturmiljövådsprogram

NATURA 2000
Området berörs av två Natura 2000 områ-
den. Natura 2000 är ett nätverk inom EU 
som arbetar för att skydda och bevara den 
biologiska mångfalden. Dessa områden, 
�'��q�����$�����������	��������������]�
kap. MB. Det krävs tillstånd för att bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000 område. (Helsingborgs kom-
������������!
��	��]^#�

Whistles

Karta 2.13 Fågeldirektivet

Foto 2.14 Vegeholms slott
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Det första Natura 2000 området kring Vege 
ingår i Fågeldirektivet (SE 043 0125) och 
utgörs av långgrunda vattenområden där 
Sandön och Själrönnen ingår. Areal och 
utseende växlar ständigt vilket gör det till 
stort intresse för studier av strandproces-
ser. De grunda vattenområdena har ut-
vecklats till en viktig plats för fågelliv. Det 
är en viktig rast- och häckningsplats. (Hel-
singborgs kommun, 2010, s.12).

Området kring Vege berörs också av Ha-
bitatdirektivet (SE 043 0147) som är ett 
område med grunda bottnar och mycket 
������	��������_���%��������%�����	���-
bredda vassområden och de grunda bott-
narna utgör viktiga lek- och yngelplatser för 
�	���<=�	��%
��%	�����������>���	�>�#�

Whistles

karta 2.14 Habitatdirektivet
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teoretiska utgångspunkter
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Utgångspunkten är att det på grund av 
en mer marknadsanpassad planering har 
blivit svårare för kommunen att planera 
samhällen, då byggföretagens kortsiktiga 
vinstintressen är det som ibland får styra. 
Detta särskilt i de områden där bebyggel-
setrycket inte är så stort. Nedan redogörs 
för hur planeringen har utvecklats under 
de senaste decennierna samt hur detta 
har påverkat småhusbyggandet samt vilka 
grupper i samhället detta har missgynnat.

3.1 BOSTADSPOLITISKA MÅL

För att inledningsvis belysa hur den poli-
tiska viljan gällande bostadsbyggande har 
utvecklats de senaste 50 åren kan man 
jämföra dagens bostadspolitiska mål med 
de två föregående. Dagens lyder:

”Målet för området bostadsmarknad är 
långsiktigt väl fungerande bostadsmarkna-
der där konsumenternas efterfrågan möter 
ett utbud av bostäder som svarar mot be-
hoven.” (Socialdepartementet, 2010).

Före maktskiftet 2006 var det bostadspo-
litiska målet, fastställt 2002, formulerat på 
följande vis:

”Målet för bostadspolitiken är att alla skall 
ges förutsättningar att leva i goda bostäder 
till rimliga kostnader och i en stimulerande 
och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ra-
mar. Boende- och bebyggelsemiljön skall 
bidra till jämlika och värdiga levnadsförhål-
landen och särskilt främja en god uppväxt 
för barn och ungdomar. Vid planering, byg-
gande och förvaltning skall en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling 
vara grund för verksamheten.” (Hägred, 
2005, s. 1).

I samband med miljonprogrammen år 
1967 formulerade man följande mål:

”Samhällets mål för bostadsförsörjningen 
bör vara att hela befolkningen skall bere-
das sunda, rymliga, välplanerade och än-
damålsenligt utrustade bostäder av god 
kvalitet till skäliga kostnader” (Jernevad, 
2007, s. 25).  

Man ser en tydlig skillnad i hur de tre är 
formulerade, särskilt mellan dagens mål 
och de två tidigare. I målet från 1967 kan 
man utläsa de tankar som rådde då om 
välfärd åt alla, rätten till en bostad till en 
skälig kostnad samt vikten av att allt hade 
en tydlig funktion och var ändamålsenligt. 
I målet fastställt 2002 betonas begrepp 
som hållbarhet, jämlikhet och rimliga kost-
nader. Det tidigare handlar om välfärd och 
att bygga ett gott samhälle. Dagens mål 
är mera kundorienterat och tydligt inriktat 
mot att utbudet skall följa efterfrågan. 

3.2 60-TALET

Under 50-talet rådde bostadsbrist på 
grund av snabb urbanisering och Sverige 
hade en låg bostadsstandard i europe-
isk jämförelse. För att råda bot på detta 
försökte regeringen modernisera och ra-
tionalisera byggsektorn, med målet att 
skapa större välfärd och bostäder åt alla. 
Kommunerna blev skyldiga att utarbeta 
årliga bostadsbyggnadsprogram och gavs 
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statliga lån för att kunna köpa mark, så att 
markbristen inte hindrade bostadsbyggan-
det. (Jernevad, 2007, s. 24).

Regeringen fattade beslut om miljonpro-
grammet som innebar att en miljon bo-
städer skulle byggas inom 10 år mellan 
1965 och 1975. Detta innebar en rationa-
lisering av byggindustrin, vilket gynnade 
de stora byggföretagen, och medförde att 
småbyggarnas tid var förbi. Totalentrepre-
nadsmodellen användes vid 40 % av bo-
stadsprojekten under miljonprogrammet. 
(Jernevad, 2007, s. 24).

De rationella byggprocesserna och målet 
att bygga mycket, under kort tid, till låga 
kostnader resulterade i delvis storskaliga 
bostadsområden med torftig arkitektur 
och sociala problem. Detta har miljonpro-
grammet ofta kritiserats för. Det byggdes 
dock mycket annat under miljonprogram-
met, en tredjedel av bostäderna utgjordes 
exempelvis av småhusbebyggelse, och 
�$��
�������
�	���	��	������������
småskalighet med arkitektonisk omsorg, 

terränganpassning och stadsrumsgestalt-
ning. (Jernevad, 2007, s. 25).

3.3 70-TALET

Kritiken mot miljonprogrammet fanns med 
redan från starten (Jernevad, 2007, s. 25). 
Kritiken kulminerade dock mot slutet av 
1960-talet (Jernevad, 2007, s. 26-27).  Mot 
slutet var marknaden för hyresrätter mät-
��������
�%%������$���
�	���	��	�
��-
jade minska. I slutet av miljonprogrammets 
byggtid, 1974, översteg antalet byggda bo-
	����� ��	����	��������
�	����� ����
�-
stadshus. 

Småhusbyggandet höll i sig under resten 
av 1970- talet med cirka 40 000 bostä-
der per år. Det övergripande syftet med 
miljonprogrammet var att bygga åt alla, 
men trots detta såg man tendenser till so-
cial segregation mot slutet av programmet.  
Svenskarnas ekonomi var bättre och be-
folkningen hade kommit till ett läge där de 
kunde välja mellan olika bostadsalternativ, 
vilket innebar att man i större utsträckning 

ställde högre krav på sin bostad och dess 
omgivande miljö. (Jernevad, 2007, s. 26-
27). 

Diagram 3.1 visar tydligt hur antalet bygg-
da småhus ökade lavinartat efter miljon-
programmen och hur de sedan legat på en 
stadig nivå i förhållande till antalet byggda 
��
�	���	��	�� ���� ���'�� ���'������������
Sedan början av 2000-talet har småhus-

byggandet ökat och kring 2004 nådde det 
en höjd. Småhusområden var likt annan 

Diagram 3.1 Antal färdigställda lägenheter efter hustyp 1960-
2008 (Statistiska centralbyrån, 2010, s. 53).
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bebyggelse under den här tiden skapade 
i en rationell byggprocess och kan idag 
upplevas som monotona villamattor.      

Det skedde under 70-talet en förändring i 
den svenska ekonomin. Sverige gick åt ett 
konsumtions- och tjänstemannasamhälle 
���� ����	������� 
��'��� ������ ����� ������
�����%������������	��	�������>^�!�����
landet en borgerlig regering efter 40 år av 
socialdemokratiskt styre. Omkring denna 
tid gjorde man ett försök i att ge byggher-
rarna en stabilare ekonomi genom att in-
föra lån med räntebidrag, vilket innebar 
att statens kostnader för byggsektorn steg 
från 9,3 miljarder till 25, 5 miljarder på åtta 
år. (Jernevad, 2007, s. 34).  

Sverige började gå från en kultur där väl-
färd och det kollektiva var viktigt till en mer 
individualistisk kultur med en internationa-
liserad ekonomi.  (Jernevad, 2007, s. 35).  

3.4 80-TALET

>^]�� ���� 	���������������� ����%��
makten i Sverige. Statens kostnader för 
byggsektorn fortsatte att öka. Mot slutet 
�$� ]�q����� 
�$� �������� ��� ��������	q�
och spekulationsbetingad. Detta gynnade 
byggbranschen ekonomiskt. Tidigare hade 
Sverige utmärkts av ett slags mellanting 
mellan kapitalism och socialism, men nu 
blev marknaden allt viktigare. Statens 
ställning försvagades genom avregle-
ringar och den nya Plan- och bygglagen 
>^]�� ���
��� ���� ���������� ���� �����
självständighet. Den statliga styrningen av 
byggnadsutformningen minskade. (Jerne-
vad, 2007, s. 44). 

1981 lagstagades rätten för hyresgäster 
att bilda bostadsrättsförening. 1986 avreg-
lerades kreditmarknaden. Tidigare hade 
������ ������	�$���	�������������
�%%
�-
lagen vända sig direkt till kreditmarknaden 
vilket gav större frihet, men också medför-
de ett större risktagande. (Jernevad, 2007, 
s. 44). 

Under 80-talet stagnerade bostadsbyg-
gandet och tog först åter fart i slutet av år-
tiondet. 1983 infördes ROT- avdraget som 
var till för att stimulera byggbranschen ge-
nom renovering och ombyggnad av ner-
gångna bostadsområden. Detta kan ha 
varit en av anledningarna att bostadsbyg-
gandet minskade under 80-talet. En annan 
anledning var att det förändrade politiska 
klimatet och ekonomin ledde till en mer 
spekulativ bostadsmarknad. Byggherrar-
nas stora intresse under 80-talet låg i luk-
rativa investeringsprojekt i form av exem-
pelvis kontorshus i storstadsregionerna. 
(Jernevad, 2007, s. 45). 

Det minskade bostadsbyggandet ledde 
till att antalet lediga hyresrätter minskade 
kraftigt mot slutet av 80-talet (Statistiska 
centralbyrån, 2010, s. 44). 
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3.5 90-TALET

;����
��'����$�^�q����������$��%�����-
gen en borgerlig regering. En skattereform 
genomfördes och inkomstskatten sänktes.  
�����	������%������	����	�������������
genom en höjning av fastighetsskatten och 
sänkta räntebidrag. Reformen var dels ett 
svar på omvärldens krav och en strävan 
att ge individen större frihet. Den svenska 
ekonomin och det välfärdssamhälle som 
byggts upp under stora delar av 1900-ta-
let hade förändrats. Den offentliga sektorn 
ersattes delvis av olika privata aktörer och 
den generella välfärdspolitiken ersattes allt 
mer av riktat stöd till speciellt behövande. 
(Jernevad, 2007, s. 54). 

Synen på bostaden och det goda livet för-
ändrades. Folkhemmets likhetstänkande 
byttes ut mot mer individuella lösningar, 
man anpassade sig till individuella behov. 
Bostadsbyggandet förlorade sin roll som 
motor i den svenska ekonomin. (Jernevad, 
2007, s. 54).

I slutet av 80- talet skedde en kort upp-
gång av bostadsbyggandet i Sverige men 
i 90-talets början kom en byggkrasch då 
skyhöga räntor avstannade bostadsbyg-
gandet helt. Bostadsbyggandet var där-
efter nere på den lägsta nivån under hela 
efterkrigstiden.  Detta berodde på att den 
internationella konjunkturen vände neråt 
vilket resulterade i stor arbetslöshet, och 
spekulationsbubblan i den överhettade 
fastighetsbranschen sprack vilket med-
förde en bankkris. Det berodde också på 
höga byggkostnader, minskade subven-
tioner och sämre privatekonomi som ska-
pade mindre efterfrågan. (Jernevad, 2007, 
s. 54). 

Danell-systemet infördes och detta inne-
bar en avveckling av räntebidragen samt 
���� ������������� ���� 	����� ������	���
förutsättning som andra aktörer på bo-
stadsmarknaden. Byggherrarna tvingades 
genom detta system att ta större risker och 
allmännyttans särställning försvagades 
%���� ���� ��� %�$	� 	����� ����	�����
förutsättningar som övriga aktörer. (Jerne-
vad, 2007, s. 55).

När socialdemokraterna återigen tog mak-
ten 1994 behöll man Danell-systemet, det-
ta kan ses som att socialdemokraterna var 
på väg bort från ett generellt välfärdssys-
tem och ekonomiskt ansvar för bostadsför-
sörjningen (Jernevad, 2007, s. 56). 

Under de senare delarna av 90-talet öka-
de efterfrågan på bostäder igen, särskilt i 
storstäderna. Det skedde en större urba-
nisering, särskilt bland unga. Utvecklingen 
gick då snabbt och mot sekelskiftet var 
bostadsbristen i storstäderna omfattande. 
I Sverige i sin helhet ökade dock antalet 
lediga hyresrätter, vilket berodde på att 
många av de mindre orterna avfolkades till 
fördel för storstäderna. (Jernevad, 2007, s. 
56). 

Ökningen av lediga hyresrätter höll i sig 
fram till omkring 2004, och efter detta bör-
jade återigen antalet lediga hyresrätter att 
minska i Sverige (Statistiska centralbyrån, 
2010, s. 44). 
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3.6 DAGSLÄGET

De samhällsförändringar som började un-
der 1990 talet har fortsatt in på 2000-talet. 
Svenskarna påverkas allt mer av en glo-
baliserad värld med internationell konkur-
rens. Begreppet ”city-branding” har blivit 
aktuellt. Detta begrepp anspelar på att stä-
der försöker marknadsföra sig internatio-
nellt genom exempelvis spektakulär arki-
tektur. I den utvecklingen har regioner blivit 
allt viktigare. (Jernevad, 2007, s. 66)

Ett exempel på det är att en femtedel av 
Sveriges BNP skapas i Stockolm och 20 
% av befolkningen svarar för cirka 40 % 
av Sveriges årliga tillväxt. Stockholm föl-
jer samma mönster som andra europeiska 
städer. Globaliseringen har gjort städerna 
till tillväxtmotorer. Det handlar om eko-
nomi och arbetsmarknad och att kunna 
hävda sig på världsmarknaden Någon-
stans i denna utveckling saknar man insikt 
om människan och livskvalité. (Arnstberg, 
2005, s. 15).

Stadsbyggnadsprofessor Jan Gehl (2010) 
menar att den mänskliga dimensionen 
länge har blivit förbisedd i stadsplanering-
en. Sedan 1960-talet och början av moder-
nismen har de offentliga rummen och det 
mänskliga mötet bortprioriterats till fördel 
för bilen och de enstaka byggnaderna. I 
��%�	� �������%� ��� 	������ �����	��
från marknadskrafter har fokus gått från 
en sammanhängande stad med offentliga 
rum till att fokusera på enskilda byggnader 
och spektakulär arkitektur. Han menar att 
stadsrummets traditionella roll som mötes-
plats och utvecklingsarena för invånarna 
har blivit mindre. 

En annan trend är att våra städer blir allt 
glesare.  Detta trots att man i planeringen 
ofta förespråkar en förtätning av våra stä-
der och andelen personer som bosätter sig 
i stadskärnan ökar. Trenden de sista åren 
har varit en förtätning av gamla centralt be-
lägna industriområden och regementsom-
råden. Detta hindrar dock inte städernas 
utbredning, framförallt en utbredning av ett 
monofunktionellt urbant landskap. Mellan 

1960 och 1995 sjönk boendetätheten i de 
större svenska städerna med en tredjedel, 
samtidigt som städerna ökade omkring 
70 % i yta.  Den ökande utbredningen av 
svenska städer kan förklaras med att två 
typer av boende har blivit allt tydligare 
bland de som har möjlighet att välja. An-
tigen så väljer man att bo i hus eller rad-
hus utanför staden, detta gäller framför allt 
barnfamiljer, eller också väljer man att bo i 
en lägenhet i stadens centrala delar, detta 
gäller framförallt ensamstående. (Arnst-
berg, 2005, s. 20)

Utglesningen av städerna i Sverige har till 
stor del kommit att handla om ett grönare 
hälsosammare liv. Man vill bo nära grön-
skan. Förbättrade vägar och kommunika-
����������%���	���	
�������	������������
ut i städernas kanter och omvandla sina 
sommarhus till permanentbostäder. Det 
är paradoxalt att jakten på ett grönare mer 
hälsosamt liv har gjort vissa människor 
nästan helt bilberoende och konsekven-
serna för samhället i stort har blivit det 
motsatta. (Arnstberg, 2005, s. 11). 
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åter ett borgerligt styre. Det ledde till ett 
slopat investeringsbidrag för byggande 
av hyresrätter och studentbostäder. Det 
har även, efter maktskiftet, genomförts 
förändringar av allmännyttan som innebär 
att verksamhet skall ge marknadsmässig 
avkastning. Tidigare har den drivits utan 
vinstsyfte. Allmännyttan är inte längre hy-
resnormerande. Syftet med ändringarna är 
att skapa lika förutsättningar för privata bo-
stadsbolag och privata hyresvärdar. (Hen-
ningsson, 2011). 

Bostadssegregationen ökar, det vill säga 
att personer med god betalningsförmåga 
koncentreras till vissa platser medan de 
med svag betalningsförmåga koncentre-
ras till en annan (Björklund, 2010, s. 35). 
Trenden i Sverige är att ekonomisk och 
etnisk segregation allt mer sammanfaller. 
Segregation och upplåtelseformer påver-
kar varandra. I homogena områden med 
en typ av upplåtelseform är även befolk-
ningen homogen. Studier visar att de mest 
segregerade områdena i Sverige består av 

egna hem och småhus. Det är dock sällan 
dessa områden påverkas av de negativa 
konsekvenser som segregationen har i 
samhället. De mest socialt utsatta områ-
den består ofta av en stor andel hyresrät-
ter och hög arbetslöshet. (Björklund, 2010, 
s. 35)

I Boverkets uppsiktsrapport som rör pla-
nering och byggande konstaterar man att 
många detaljplaner inte längre initieras av 
kommunen. Istället startar planarbete ofta 
på initiativ av en exploatör och det inledan-
de arbetet utförs av konsulter anlitade av 
exploatören. Boverket har inte någon sta-
tistik över i vilken utsträckning detta sker 
men har via länsstyrelserna och plan- och 
byggenkäten fått en bild av att detta är 
mycket vanligt och att det ökar. (Boverket, 
2010a, s. 26)

En annan trend, enligt Boverket, är att i 
vissa kommuner, särskilt de med ett min-
dre bebyggelsetryck, i större utsträckning 
ger klartecken för spridd bebyggelse på 
landsbygden i områden utan tillgång till 

�������$����������	�$������������������
än ett par kilometer. I kommuner där man 
har svårt att attrahera nya invånare är man 
alltså mer tillåtande när det gäller spridd 
bebyggelse samt i kust- och vattennära lä-
gen. (Boverket, 2010a, s. 26).

Boverket sammanfattar på sin hemsida att 
mellan 1990 – 2007 har andelen byggda 
��
�	���	��	� �	����$� 	����	� �%���
på en stabil nivå med en mindre övervikt 
������
�	���	��	���*�	���	������������-
���� ��
�	���	��	� �$�$�%����� ��-
an småhusen dominerar i de små kommu-
nerna. Bland småhusen är äganderätterna 
mycket dominerande där andelen ligger 
på omkring 80 procent både år 1990 och 
2007. (Boverket, 2010b).     

Diagram 3.2 visar att antalet friliggande 
villor har ökat mycket under de sista tio 
åren. Vilket tyder på att det som ofta kallas 
villamattor tycks ha ökat. I denna statistik 
ingår inte de hus som skall bebos av bygg-
herren, de hus som ofta kallas fribyggare. 
Skulle även dessa fribyggareinräknas 
skulle siffran troligen öka något. 
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Diagram 3.3 visar tydligt hur det privata 
�%����� �� ��
�	���	��	� ���� ������ `����
gynnar främst de resursstraka grupperna 
i samhället. Då privata bostadsbolag inte 
har samma bostadsförsörjningsansvar 
som kommunerna, och de jobbar med ett 
vinstintresse. Vilket gör att de är mer spe-
kulativa och vänder sig mot mer köpstarka 
kunder.

3.7 LÄGET I SKÅNE

Sedan början av 2000-talet har bostads-

��	����������������������	��������-
nerna i Skåne har idag brist på bostäder 
(Björklund, 2010, s.13). Det vill säga att ef-
terfrågan på bostäder är högre än utbudet. 
Bara sju kommuner har balans i tillgång 
och efterfrågan på bostäder och bara en 
har ett överskott på bostäder. Bostadsbris-
ten beror på att det har byggts för lite bo-
städer under en lång tid samtidigt som be-
folkningen ökar kraftigt. (Björklund, 2010, 
s.14).

I en undersökning gjord 2007 visade det sig 

att närmare 40 % av Sveriges befolkning 
bor i hyresrätt, cirka 40 % i egna hem och 
runt 20 % i bostadsrätt. Under åren 2000 
till 2010 har behovet av samtliga upplåtel-
seformer ökat, men behovet av hyresrätter 
är störst. Antalet kommuner i Skåne som 
har brist på hyresrätter har nästan dubble-
rats på sex år. (Björklund, 2010, s. 17). 

Samtidigt som byggandet av hyresrätter 
har minskat har byggnationen av egna 
hem ökat de senaste två decennierna 
(Björklund, 2010, s.17). 

Parallellt har andelen hyresrätter som 
omvandlas till bostadsrätter ökat kraftigt. 
Mellan perioden 1990 till 2008 har ande-
len bostadsrätter i Sverige ökat med 51 % 
jämfört med hyresrätter som bara har ökat 
med 3 %. (Björklund, 2010, s.18).

Länsstyrelsen i Skånes bostadsmarknads-
enkät framhåller höga produktionskostna-
der, brist på detaljplanelagd mark i attrak-
tiva lägen, svårigheter att få långivare eller 
hårda lånevillkor samt andelen överkla-

Diagram 3.2 Lägenheter i gruppbyggda småhus efter hustyp 
1980-2007 (Statistiska centralbyrån, 2010, s. 71).

Diagram 3.3 Färdigställda lägenheter efter hustyp och ägarka-
tegori 1963-2008 (Statistiska centralbyrån, 2010, s. 56).
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gade detaljplaner som anledning till att bo-
stadsbyggandet hindras (Björklund, 2010, 
s.19). 

3.8 VILKA ÄR FÖRLORARNA

`�����	����������%������	���
��$���	��-
skilt utsatta på bostadsmarknaden under 
2000-talet. Enligt Länsstyrelsen i Skånes 
bostadsmarknadsenkät är det brist på 
bostäder för framförallt ungdomar. (Björk-
lund, 2010, s. 34). 

;�%������������������� ��������������-
muner till större. De efterfrågar mindre lä-
genheter och hyresrätten är ofta den första 
������$�%��
����������%���`��������
ofta för att söka sig till större arbetsmark-
nader och för att studera. Brist på hyres-
rätter kan leda till att färre ungdomar kan 
etablera sig på den lagliga bostadsmark-
naden och tvingas hyra svart i andra hand. 
Bristen på ekonomiska tillgångar och fast 
anställning gör det svårt att få lån och där-
med äga sin egen bostad som ung. Skälen 
som anges för brist på bostäder för unga är 

att de tillgängliga lägenheterna är för stora 
och eller för dyra. (Björklund, 2010, s. 42).

Studenter är också en speciellt utsatt 
grupp. Antalet studenter är just nu rekord-
högt och samtidigt visar SCB:s bygglovs-
statistik att byggandet av studentbostäder 
är mycket lågt i hela landet. Studenter är 
en ekonomiskt svag grupp och har svårt 
att konkurera på bostadsmarknaden. En 
välutbildad befolkning innebär större kon-
kurrenskraft gentemot andra länder och 
tillväxt. En god tillgång till bostäder för 
studenter är därför en angelägen fråga. 
(Björklund, 2010, s. 43).

Andra grupper som märker ut sig i under-
sökningen är de i ett utsatt ekonomiskt 
läge de med begränsade kunskaper och 
erfarenheter av bostadsmarknaden och de 
med avsaknad av kontaktnät. Ytterligare 
en annan grupp som har det svårare på 

�	���	�����������������������������$-
rige som har en annan etnisk bakgrund 
än svensk. De diskrimineras och har svå-
rare än andra att skaffa bostad. (Björklund, 
2010, s. 34-35).

Segregationens negativa konsekvenser 
illustreras med en studie som visade att 
bara 4 % av de barn som växte upp i ett 
homogent svenskt bostadsområde hade 
en förälder som var arbetslös (Björklund, 
2010, s. 36). Motsvarande siffra för barn 
som växte upp i områden där en stor andel 
av befolkningen var födda utanför OECD 
länderna var 18 %. Andra studier visar att 
det är svårare att komma till arbetslivet från 
arbetslöshet om många i ens grannskap är 
arbetslösa. Studier visar också att perso-
ner som immigrerat till Sverige och bor en 
längre tid i områden där koncentrationen 
av personer från den egna minoritetsgrup-
pen är hög, har sämre inkomstutveckling. 
(Björklund 2010, s. 36).

Hemlösa är en annan utsatt grupp. Då de 
sällan får ett eget hyreskontrakt är det van-
ligt att socialstyrelsen går in och hyr bosta-
den för att sedan hyra ut den i andra hand 
till den berörde. Intervjustudier gjorda av 
Socialstyrelsen pekar på att ett stort pro-
blem är brist på bostäder, särskilt hyresrät-
ter. (Björklund, 2010, s. 36). 
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Äldre utgör också en grupp som har svårt 
�������
�	�����`�����	����
��$��$�
�	��-
���������	�������	���$���������������������
bostad. I Skåne anger 14 kommuner att de 
har brist på mindre bostäder för äldre per-
soner samtidigt som antalet äldre och pen-
sionerade kommer att öka kraftigt under 
den närmaste tioårsperioden. (Björklund, 
2010, s. 40).

Betalningsförmågan är en av de enskilt 
viktigaste faktorerna för att få tillgång till 
bostad (Björklund 2010, s. 35).

3.9 MARKNADEN & SAMHÄLLET

För att vidare ta reda på hur man från kom-
munens sida skall göra för att på bästa sätt 
samarbeta med marknaden om byggnads-
projekt har två intervjuer med verksamma 
planarkitekter genomförts. De två som har 
intervjuats är Eva Sjölin (2011), före det-
ta stadsbyggnadschef i Staffanstorp och 
Lomma kommun samt Inga Hallén (2011), 
stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun. 

De båda menar att nyproduktion är dyrt i 
Sverige och att det därför är svårt att byg-
ga billiga hyresrätter. Eva berättar att det 
���	��� 	������������ ����%��������-
tionskostnaderna beror på att det är för 
������������	���
�%%
���	�����`�����	�
ett femtal byggbolag som dominerar och 
dessa samarbetar i en slags karteller för att 
upprätthålla en viss prisklass. Inga håller 
delvis med och menar att totalentreprenad 
från någon av de stora byggbolagen kan 
göra byggprocessen dyrare. Hela proces-
sen sköts då av ett företag från inköp av 
byggmaterial till färdigställande av bygg-
naden. Ingen upphandling görs i de olika 
delarna av processen och andra mindre 
företag kan inte vara med och konkurera 
med lägre priser. Inga framhåller också att 
man i Sverige har höga tillgänglighetskrav 
vilket gör det svårt att bygga enkla bostä-
der, regelverket fördyrar med krav på ex-
empelvis hissar.  

Båda två menar att det i en mer marknads-
anpassad bebyggelsemarknad kan vara 
svårare för kommunen att få igenom sina 

krav i mindre attraktiva lägen. Särskilt i de 
kommuner där bebyggelsetrycket inte är 
så stort. De framhåller dock båda att kom-
munen absolut kan bygga attraktiva sam-
hällen och ställa krav på byggherrarna. 
Båda tror det handlar om att kommunen 
blir stark om man har en uttalad vision som 
är väl förankrad bland politiker och tjäns-
temän. Inga framhåller att man i Lund har 
väldigt få villamattor med monoton bebyg-
gelse då man länge drivit en medveten po-
����������%��������	���������	���
�������%�
av upplåtelseformer och olika typer av bo-
städer i alla områden och dessa krav har 
man ställt på byggherrarna.

Eva, som har jobbat i Staffanstorp kom-
mun, kan tydligt se den reaktion som kom 
efter miljonprogrammet med en mer priva-
tiserad marknad och en ökad efterfrågan 
på eget ägande, och hur detta resulterade 
i villamattor och att Staffanstorp blev en 
slags sovstad. Hon menar dock att det 
skett en attitydförändring bland byggher-
rarna och byggbolagen då de har börjat 
��	�����������	�������	���$�����%� ������
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bygga trivsamma samhällen med många 
mjuka värden så som grönområden och 
vackra bebyggselsemiljöer. 

Både Eva och Inga framhåller att i Vege 
kan kommunen kosta på sig att vara tuff 
i förhandlingen. Området ligger nära kus-
ten samt värdefulla naturområde och har 
tågkommunikation. Området är med andra 
ord attraktivt. Dessa värden måste använ-
das när man säljer in visionen om Vege till 
marknaden.  Det viktiga är att kommunen 
har en väl förankrad vision som byggbola-
gen måste rätta sig efter och det gäller att 
hålla fast i sina idéer. Kommunen har trots 
allt sitt planmonopol och kan styra genom 
detta. Eva beskriver vidare att så fort man 
gör en plan för ett område, vare sig det är 
en fördjupning av översiktsplan eller en 
detaljplan, så stiger markvärdet betydligt. 
Detta skall kommunen vara medveten om 
och använda i förhandlingen med bygg-
herrarna. Byggherrarna får helt enkelt vara 
med och betala gemensamma platser som 
vägar, torg, parker osv. 

Eva menar att en förutsättning för att få till 
ett levande samhälle i Vege är att de tre 
berörda kommunerna samarbetar. Istället 
för att se varandra som konkurrenter skall 
de utgå från att en ny ort i Vege kan gynna 
hel landsbygden runtomkring, vilket bety-
der vinster för alla tre berörda kommuner. 
Kullahalvön i stort kan få ett ännu bättre 
rykte. Orten kommer att ligga i Helsing-
borgs kommun och därmed kommer också 
de nya skatteintäkterna att tillfalla Helsing-
borg. Vege ligger dock närmare Ängelholm 
och det kommer med alla säkerhet att vara 
billigare och enklare att dra teknisk försörj-
ning därifrån. Kommunerna får då enligt 
Eva bara göra upp affärsmässiga planer 
och samarbeta kring det.

Både Inga och Eva menar att kommunen 
gör det mycket lättare för sig om de i ett 
tidigt skede köper marken runtomkring 
Vege. Det ger dem ett bättre utgångs-
läge i förhandlingen med byggherrarna. 
Detta är en förutsättning för att skapa en 
stor variation i Vege med många olika ar-
kitekter och byggbolag. Eva menar att de 

större byggherrarna helst vill köpa upp 
större bitar mark och bygga rationellt och 
mycket. Äger kommunen däremot marken 
kan de skapa små fastigheter som säljs 
till många olika byggherrar. Denna pro-
cessen är administrativt jobbigare än om 
orten skulle byggas på totalentreprenad 
och större byggbolagen kommer troligen 
inte vara lika intresserade av att vara med, 
���{$��������������������$��������
mindre byggbolag som är intresserade. Då 
kanske de bara får ett färre antal mindre 
tomter var och på så sätt skapar man en 
mångfald och kommunen har större möj-
ligheter att påverka. 

Inga och Eva menar att för att säkra 
kvaliteten på bebyggelsen och att visio-
nen uppnås måste man säkerställa det 
i detaljplanen. Man måste också ta fram 
kvalitetsprogram som kopplas till exploa-
teringsavtalen. Därigenom förbinder sig 
byggherrarna att bygga efter en viss stan-
dard. Eva tycker att man kan vara ganska 
styrande i detaljplanen för att se till att ens 
intentioner med planerna faktiskt efterlevs.
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En annan viktig sak som Eva framhåller är 
att ett avtal mellan kommunen och Skåne-
���������	��	����	��	������

�%%�	��
av bostäder börjar samtidigt som man byg-
ger en station. De båda är beroende av 
varandra, och det får inte uppstå en situa-
tion där det ena inte byggs för att det andra 
inte förverkligas.

För att få ett tidperspektiv på utbyggnaden 
av Vege kan man enligt Eva titta på pro-
cessen för utbygganden av hamnen i Lom-
ma. För den gjordes en FÖP år 2002 och  
2004 antogs den första detaljplanen. I dag, 
2011, är 500 av bostäderna färdiga. Detta 
är en mycket snabb process, men det kan 
vara nödvändigt tror Eva. FÖP:en för Vege 
antogs 2006. Nästa steg är att göra ett mer 
detaljerat program. Sedan kan man utifrån 
detta börja skapa kvalitetsprogram och de-
taljplaner, allt i samarbete med byggherrar 
och andra intressenter. 

Eva tror inte att det bara är antalet perso-
ner i en ort som avgör hur mycket service 
��� ���	� ������%� ���� ����� ���� ����� �$��

det handlar om bebyggelsestruktur samt 
����������'��%%��������������	���������	��
Hon framhåller en jämförelse mellan sta-
tionsorten Hjärup och den nya angräns-
ande stadsdelen Jakriborg som exempel. 
Hjärup har 3500 invånare men trotts det-
��� ���	� ��� 
���� �� ���
����� �� ��������
Området byggdes på 60-talet och framåt 
���� ������� ��� �������� �������� �_�~|q
normen, vilket gör att interaktionen och 
rörelsen mellan de olika delarna i området 
är låg. Det planerades för att vara ett bo-
stadsområde och man hade inte verksam-
heter i åtanke. 

När men däremot byggde Jakriborg pla-
��������������������	���������	�$��-
samheter och kommers i bostädernas 
bottenvåningar. Så blev det också, trots 
att det bara bor drygt 500 personer i Jak-
riborg. Inledningsvis var det ekonomiskt 
tufft för verksamhetsutövarna i området 
och då subventionerade fastighetsägarna 
deras hyror för att de skulle få det att gå 
runt. Med tiden har kommersen blivit lön-
sam.
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att bygga samhälle
sociala utgångspunkter
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Det här kapitlet handlar om vad som krävs 
för att Vege skall bli ett stationssamhälle 
där människan och mötet står i fokus. En 
socialt hållbar ort som rymmer människor 
från olika grupper i samhället. Kapitlet är 
utgångspunkt för slutsatser och struktur-
��������	
��������������

4.1 BYGGA EFTER BEHOV

Medelklassen och kärnfamiljen med mam-
ma pappa och två barn har länge varit en 
måttstock i planeringen, men i dagens 
	�������	��������%���	���	�����-
	������%�� ����������� ��� <������� �����
2010). Detta blir tydligt när man tittar på 
det svenska bostadsbeståndet. Antalet lä-
genheter med ett till två rum uppgick 2010 
till 651 000 medan antalet med fyra rum 
����������%�����������]�!�����<�����	��	���
centralbyrån, 2010, s. 34). Detta trots att 
det i Sverige, enligt statistik från 2004, bor 
2,1 personer/ hushåll (Statistiska central-
byrån, 2010, s. 36). 

I Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, 

har man exempelvis haft som måttstock 
att nybyggnation främst skall vända sig till 
medelklassen och de mer resursstarka, 
i hopp om att det skall starta en vakans-
kedja som kan frigöra billigare bostäder till 
andra (Magnusson, 2011). Studier visar att 
den taktiken kan fungera, och de längsta 
vakanskedjorna får man vid nyproduktion 
�$����	����������$����	�%�������	����	�����
byter bostad (Björklund, 2010, s. 12). 

`�� ��� ���%���	��� 	�����	������%��
har förändrats och bostadsbristen är stor i 
storstadsregionerna behöver vi tänka om. 
I Skåne har man till exempel en hög andel 
invandring från utlandet. Dessa personer 
utgör en helt ny grupp på bostadsmarkna-
den och är därmed inte en del av någon 
vakanskedja. En annan grupp som är helt 
������
�	���	��������������%��	������-
tar hemifrån. Dessa väntas öka i Skåne på 
grund av de stora barnkullarna i början på 
1990-talet. Pensionärer är också en grupp 
som utgör allt större del av befolkningen, 
till följd av de stora födelsetalen kring mit-
ten av 1940-talet. Dessa hushåll som tidi-

gare utgjorde en hel familj består nu av en 
eller två personer. (Björklund, 2010, s. 12). 

Antalet singelhushåll har ökat i Sverige. 
<\'�����������>���	��>�#���*��������������	�
exempelvis många singelhushåll, ensam-
stående föräldrar eller särboende. Trots 
detta byggs det främst stora och dyra lä-
genhet som utgår från stereotypa hushålls-
	�����	������%����<��������������>�#�

Det är ett stort problem att marknaden i 
mångt och om mycket främst vänder sig 
till kärnfamiljen och de resursstarka och 
inte ser den riktiga efterfrågan. En dålig 
bostadsmarknad med låg rörlighet kan på-
verka människors livskvalitet, och den kan 
också påverka hela ekonomin med lägre 
tillväxt som följd. Det är inte bara lyxiga 
bostäder i attraktiva lägen som efterfrågas. 
En välmående bostadsmarknad måste 
������������������	���
��$�	������	��
vilket dagens bostadsmarknad inte alltid 
gör. (Magnusson, 2011).

Diagram 4.1 visar hur produktionskostna-
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����� ����	����	�������
�	���	��	�����
	��%��� ����� >^!"q������ *��������� %��� ����
priset över en sådan lång period givetvis 
ökar, men om man tittar på ökningen under 
2000- talet kan man dra slutsatsen att den 
���� 
���� 
���� ��� ���������� ����� ���	��
på att priset för bostäder har ökat. 

De ökade produktionskostnaderna beror 
delvis på högre materialkostnader, högre 
fastighetspriser och att husen byggs i ex-
klusiva material med dyra köks- och bad-
rumsinredningar (Jernevad, 2007, s. 67). 
Det positiva i detta är att kvalitet prioriteras. 
Det negativa är dock att detta utesluter en 
stor del av befolkningen som inte har råd 
att betala för den högre standarden. 

`�����	����
��$��$����	�����������
��-
liga sådana. Hyresrätter kan dessutom 
vara med att skapa tillväxt. Studier visar 
att personer som är arbetslösa är mer 

��%������� ������ ����� �������� �%�������
grund av jobb om de hyr sin bostad än om 
de äger sin bostad. Runt 80 % av de ar-

�	��	��	���������������������%�����������

till en hyrd bostad. Men det är inte bara för 
arbetsmarknaden som hyresrätten är vik-
tig. För ekonomiskt svaga hushåll kan det 
$����������'��%���������������
�	�����
Hyresrätter är inte bara viktiga för en rörlig 
arbetsmarknad utan det är även viktigt för 
nya grupper på bostadsmarknaden. Det 
gäller till exempel unga och invandrade 
hushåll som i många fall inte har möjlig-
het att köpa sin första bostad. (Björklund, 
2010, s.18).

 

4.2 BLANDSTADEN

Blandstaden är ett stadsbyggnadsideal 
som till skillnad från modernismens funk-
tionsseparering, handlar om att blanda oli-
ka funktioner. Idén är att man skall blanda 
bostäder med olika sorters verksamheter 
för att på så sätt få en livligare miljö un-
der dygnets alla timmar och att gator och 
offentliga rum därmed upplevs som mer 
befolkad och tryggare. (Bergström & Fors-
man, 2003, s. 10).

Stadsbyggnadsprofessor Jan Gehl ser för-
������� ��� ��������	
�������%�� ��� ���
personer rör sig och uppehåller sig i det 
offentliga rummet stärks nästan alltid den 
reella och den mentala tryggheten (Gehl, 
2010, s. 108). Om byggnaderna kring of-
fentliga platser innehåller olika typer av 
funktioner exempelvis bostäder och ar-

�	����	�����������$�����%�����	��������-
mar under dygnet.  Även om det inte rör 
sig så mycket människor på gatorna efter 
mörkrets inbrott så kommer det ljus från 
fönstren som skänker trygghet. 

Diagram 4.1     Produktionskostnader, kronor per kvadratmeter 
lägenhetsarea 1965-2007 (Statistiska centralbyrån, 2010, s. 
130).
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En öppen och omsorgsfullt utformad fa-
sad, särskilt i bottenvåningen bidrar också 
till en ökad känsla av trygghet. Om fasa-
derna är stängda och introverta, eller om 
man rullar ner stora jalusier för butikernas 
fönster på nätterna, försvinner känslan av 
den mänskliga närvaron och man känner 
sig otryggare. (Gehl, 2010, s. 109). 

Blandstaden är också en förutsättning för 
social blandning med olika grupper repre-
senterade i samma område. För att uppnå 
���
�������%����	���������	���������-
per av bostäder, en variation i upplåtelse-
former samt varierande prisnivåer. 

Det är även viktigt med en estetisk bland-
ning. Att bebyggelsen och miljön omkring 
varierar i stil, höjd, material, ålder osv. Ett 
sätt att uppnå detta är genom att fördela 
små byggrätter samt att använda många 
olika byggherrar och arkitekter. Områden 
som byggs snabbt av en och samma arki-
tekt och byggherre blir lätt monotona. (Sjö-
lin, 2010).

Studier från Danmark visar att för att skapa 
så stort underlag som möjligt för tågstatio-
ner bör bostäder och verksamheter ligga 
nära varandra (Hartoft-Nielsen, 2002, s. 
14). Eftersom man då får ett större un-
����%��$� �	���������� ��� ����������
dygnet. Studierna visade även att de verk-
samheter och funktioner som skapas på 
platsen bör vara personalintensiva, ha en 
hög besöksfrekvens samt vara ytsnåla 
(Hartoft-Nielsen, 2002, s. 40). 

4.3 UTGÅ IFRÅN MÄNNISKAN

Ortens strutkur och hur den är planerad 
påverkar hur människor beter och rör sig 
i stadsrummet (Gehl 2010, s. 19). Stads-
byggnadsprofessor Jan Gehl ser samband 
mellan hur staden bjuder in till att man 
skall använda den och hur man faktiskt an-
vänder den. Han menar exempelvis att om 
man skapar utrymme och bjuder in bilen, 
resulterar detta i större bilanvändande. 
(Gehl, 2010, s. 19). För att ge människors 
��	��������'��%�������$�	��	��������������	�%�
i det offentliga stadsrummet handlar det 

främst om att utgå från den mänskliga di-
mensionen och om att bjuda in människan 
i stadsrummet (Gehl, 2010, s. 27). 

Gehl framhåller ett exempel från San Fran-
cisco. När staden drabbades av en jord-
bävning 1989 blev en av stadens viktigas-
te tillfartsleder Embarcadero-motorvägen 
skadad och oanvändbar. När planeringen 
för att återskapa motorvägen påbörjades 
märkte man att staden klarade sig ganska 
bra utan den. Invånarna hade hittat andra 
sätt att ta sig in till de centrala delarna av 
staden. Istället byggdes motorvägen om till 
en stadsboulevard med spårvagn, träd och 

���������������$�������������������������
i den centrala staden minskade. Det blev 
så lyckat att samma utveckling har fortsatt 
i andra delar av San Francisco där även 
andra större vägar blivit omvandlade till 
stadsgator. (Gehl, 2010, s. 19).

Han framhåller även Köpenhamn där man 
i de sista årtiondena aktivt har jobbat med 
att prioritera cykeln och öka framkomlighe-
ten och säkerheten för cyklisterna. Detta 
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����
����%����������������������������

���	�
mellan 1995 till 2005. (Gehl, 2010, s. 21). 
Detta visar hur stadens utformning faktiskt 
påverkar hur invånarna använder den.  

Gehl menar att man de senaste åren har 

��������%��%�������	���������	����-
form och den har därmed varit en del av 
������������%������� �����	� ����� ���	�����-
lar om mycket mer än att bara ta sig från 
punkt a till b. Det handlar om kontakt med 
andra medlemmar i samhället, om frisk 
luft, att vara utomhus, upplevelser och in-
formation. Framför allt handlar det om livet 
mellan husen och det mänskliga mötet. Att 
i en ökad utsträckning bjuda in fotgängare, 
���������
����%��%�������������$����-
tiviteten på de offentliga platserna. (Gehl, 
2010, s. 29). 

Gehl delar in dessa aktivteter i tre skalor, 
beroende på hur nödvändiga de är (Gehl, 
2010, s. 30-31). De första är de direkt nöd-
vändiga aktiviteterna, de som vi måste 
göra. Såsom att gå till arbetet och sko-
lan, vänta på bussen, gå och handla osv. 

Dessa aktiviteter föregår oavsett vilka för-
hållanden som råder. 

Den andra kategorin är de frivilliga akti-
viteterna, de mer rekreativa aktiviteterna 
i det offentliga rummet, dem vi har lust att 
göra. Att ta en promenad, njuta av utsik-
����%����������'�����$��������$������	$��
Dessa aktiviteter har en god stadsmiljö och 
väder som förutsättning och föregås där-
med inte om inte stadsrummet eller vädret 
inbjuder till dem. 

Den tredje typen av aktivitet är de sociala 
aktiviteterna. Det är de aktiviteter som 
omfattar någon typ av kommunikation mel-
lan människor. De har som förutsättning 
����������	����	���$����	�������������	�
(Gehl, 2010, s. 32). Är det mycket liv och 
aktiviteter i staden är också det sociala 
utbytet större, på en öde tomt händer det 
ingenting. 

De sociala aktiviteterna består av både 
passiva och aktiva sociala kontakter. Det 
kan vara att sitta och betrakta förbipasse-

rande människor, att stöta på en bekant 
eller när barnen i kvareter möts på gatan 
och påbörjar en spontan lek.(Gehl, 2010, 
s. 33). Det kan också bestå av de mer akti-
va mötena som att möta en vän på ett café 
eller att en större grupp människor ses för 
att ha en gatufest eller för att demonstrera. 
Dessa aktiviteter är väldigt beroende av 
kvaliteten på de offentliga rummen samt 
av väder (Gehl, 2010, s. 144). 

Enligt Gehl är det de passiva sociala ak-
tiviteterna en planerare främst kan på-
verka. Om man bjuder in till stadens rum 
får människor möjlighet att mötas. Även 

Foto 4.1 Social aktivitet längs med fasaden 
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om dessa passiva möten främst handlar 
om att se och lyssna på det som sker om-
kring en är de en utgångspunkt för annan 
form av kontakt. Genom att se, höra på 
och uppleva andra människor samlar vi in 
ny kunskap om andra människor och om 
vårt omgivande samhälle. Detta kan vara 
en början till mer aktiva sociala kontakter. 
(Gehl, 2010 s. 33).  

Vi människor söker oss spontant till de 
����	������������	������������	������-
dan det lilla barnet kryper runt i bostaden 
och söker sig till där aktiviteten sker. Det 
lite större barnet tar med sig leksakerna 
till vardagsrummet eller köket där de an-
�����������'������������	���%����$�����	��
Utomhus föregår inte barnens lek nöd-
vändigtvis på lekplatserna utan på gatan, 
parkeringsplatser och framför ingången till 
bostäderna där de vuxnas aktiviteter före-
går. (Gehl, 2010, s. 33-35).

Ungdomar hänger vid gathörnen och vid 
ingångar för att följa med i det som händer 
runtomkring. De äldre betraktar och häng-

er med i händelserna från sitt fönster eller 
på en parkbänk. 

Genom hela livet behöver vi kontinuerligt 
�������������������������	����	������	�
runt oss i samhället. Om valet står mellan 
att färdas på en öde gata och en livlig gata 
väljer nästan alla den livliga gatan. Turen 
man skall ta blir intressantare och upplevs 
som tryggare. Studier kring parkbänkar 
och sittplatser i offentliga rum visar att de 
sittplatser med utsikt mot det bästa stadsli-
vet används mer än de som inte har utsikt 
mot andra människor. (Gehl, 2010, s. 35). 

4.4 UTGÅ FRÅN KROPPEN

Gehl menar att för att ha en mänsklig di-
mension i planeringen måste man utgå 
ifrån människans sinne och rörelsemöj-
ligheter, de utgör den biologiska utgångs-
punkten för upplevelserna, beteendet och 
kommunikationerna i stadsrummet (Gehl, 
2010, s. 43). 

Han har studerat avstånd mellan männis-

kor och de olika upplevelser de ger och 
talar om ett socialt synfällt. Han ser två vik-
tiga gränser varvid den första är vid 100 
meter. På det avståndet kan man urskilja 
att det är en människa man ser. Det an-
dra avståndet är 25 meter då personen 
har kommit så nära att man kan böja utlä-
sa dens ansiktsuttryck och avläsa dennes 
känslor. (Gehl, 2010, s. 45). 

`		���$���$	�����%�����������������������-
ka typer av anläggningar där det handlar 
om att uppleva människor till exempel teat-
rar och sportsarenor. Ett socialt synfält på 
cirka 100 meter avspeglar sig också i stor-
leken på många torg och platser i gamla 
städer. Ett avstånd på 100 meter gör det 
nämligen precis möjligt att överblicka vad 
som föregår på platsen. (Gehl, 2010, s. 
48). 

Som ett led i utvecklingshistorien har sy-
nen och andra sinnen utvecklats efter att 
vi rör oss långsamt och linjärt. Tidigare var 
det viktigt att kunna upptäcka faror framför 
oss samtidigt som vi såg var vi satte föt-
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terna. Utöver det var det viktigt att vi kunde 
se vad som skedde på båda sidor av vä-
gen. Vårt öga är därmed utvecklat att se 
horisontellt. Faror i luften har inte varit lika 
vanligt och ögat är därför inte lika utvecklat 
när vi tittar uppåt. När vi tittar uppåt är det 
besvärligare att snabbt vända på huvudet 
sidledes. (Gehl 2010, s. 49).

Att vi ser horisontellt har betydelse för hur 
vi upplever rum. Gehl har studerat hur 
mycket man som fotgängare upplever 
av fasaderna när man färdas längst med 
en gata och hur kommunikationen uppåt 
fungerar. Riktigt höga hus kan vi bara upp-
leva på avstånd. Händelser i stadsrummet 
som sker i ögonhöjd exempelvis dörrar 
och fönster kan upplevas på 100 meters 
avstånd. Händelser som sker högra upp 
än i ögonhöjd är svårare att uppleva, ju hö-
gre upp desto svårare blir det. (Gehl, 2010, 
s. 51). 

Kommunikation från högre våningsplan 
ner till gatan fungerar bra de två första vå-
ningarna och möjligtvis från våning tre och 

fyra. Vid våningsplan fem blir det nästin-
till omöjligt. Från den höjden kan man inte 
längre se detaljer på marken, man kan inte 
känna igen människorna på marken och 
man inte kontakta dem.  (Gehl, 2010, s. 
51). 

4.5 BOTTENVÅNINGEN OCH 
      FÖRGÅRDAR

Fasader och byggnadens nedersta vå-
ning är viktig för att skapa liv mellan husen 
(Gehl, 2010, s. 85). Det är husfasaderna 
som är de offentliga rummens väggar och 
kanter. Längs med fasaderna, kring dörrar 
���� ���	��� ���	� ��� ��$�����%	��������
Det är här livet inne i huset kan samspela 
med livet i det offentliga rummet. Aktivteter 
������	������������������
���������$����
gemensamma rummet (Gehl, 2010, s. 92). 

Fasaderna blir en kantzon som är optimal 
eftersom den skyddar mot väder vilket ger 
ett bra klimat. Ryggen är täckt och sinnena 
är fokuserade framåt vilket ger en behag-
ligt behärskad situation. Det ligger i män-

niskans natur att söka sig utmed väggar 
och Gehl menar att livet mellan husen bör-
jar just där och växer sedan in mot mitten.  
(Gehl, 2010, s. 92). 

I många nya bostadsområden har detta 
blivit en mer privat zon med exempelvis 
parkering (Gehl, 2010, s. 92). Gehl före-
språkar istället att detta skall vara en zon 
���� ����$����� ������	� ���� �����	� ����
Detta gör bebyggelsen och stråket intres-
sant i ögonhöjd och därmed intressant 
att färdas utmed. Man måste arbeta med 
en gradering mellan den offentliga, halv-
privata och privata zonen (Gehl, 2010, s. 



  ATT BYGGA SAMHÄLLE - VEGE       47

113). Detta ökar chansen till kontakt mel-
lan de olika zonerna övergångzonen med 
det halvprivata gör att det offentliga hålls 
en bit bort på ett ”tryggt avstånd”. Dessa 
olika zoner kan separeras genom markbe-
läggning, häckar, plantor och låga staket. 
När de olika territorierna är markerade ger 
privatsfären en känsla av skydd, vilket är 
en förutsättning för att våga kontakta om-
världen och bidra till livet i staden. (Gehl, 
2010, s. 113).

I en undersökning genomföd 1976 vid 
University of Melbourne tittade man på 
den mänskliga aktiviteten på 17 gator av 
olika karaktär (Gehl, 2010, s. 92-93). Dels 
i äldre stadsdelar med färre privata zoner 
framför gatans radhus och dels förorter 
med enplans villor med en stor privat sfär 
framför huset. De gator som hade mest 
aktivitet var entydigt de i de äldre stads-
delarna med radhus med små väldigt pre-
cist utformade uteterrasser mellan husen 
och trottoaren. Aktiviteterna kunde bestå 
av barns lek, vila, kaffedrickande och folk 
som njöt av solskenet. Gehl menar att för-

utsättningen för livet på dessa gator var 
att bebyggelsen var kompakt, många fot-
gängare färdades igenom rummet. För det 
är först när en del av livet framför huset 
föregår till fots som det blir intressant att 
uppehålla sig på den offentliga sidan av 
huset. Undersökningen visade även att de 

gator där husen hade förgårdar och terras-
ser framför husen men med övervägande 

�������� ��� $�%����� $��� ��� ��	���� ��%��
som uppehöll sig längst med husen. (Gehl, 
2010, s. 92-93).

4.6 STRÅK

Torg och mötesplatser signalerar att vi skall 
stanna och se och uppleva vad som hän-
der, medan linjära rörelsestråk uppmuntrar 
oss att gå framåt. Rörelserummet, gatan 
och upplevelserummet, torget, är planar-
kitektens helt två grundläggande byggste-
nar. (Gehl, 2010, s. 48). 

Att planera utifrån den mänskliga dimen-
sionen innebär att man skapar goda rum 
i staden, som har sin utgångspunkt i att 
människan rör sig till fots, med en in-
sikt i de möjligheter och begränsningar 
	������	�������������������	���	�������
(Gehl, 2010, s. 43). Gator och stråk sig-
nalerar psykologiskt ”varsågod och gå vi-
dare” och underbygger vårt naturligt linjära 
framåtorienterande rörelsemönster (Gehl 
2010, s. 48). 

Rytmen i fasaderna, material, färger och 
människor är avgörande för att en gång-
tur skall upplevas som upplevelserik och 
intressant. Våra sinnen behöver stimulans 
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med rätt korta mellanrum för att gångfär-
den skall upplevas som rik. (Gehl, 2010, 
s. 87). 

Gehl förespråkar korta fasader med många 
öppningar som upplevs som transparanta 
och inte stängda. Man skall sträva efter en 
vertikal fasadrytm som blir mer intressant 
än en horisontell samt detaljrikedom i fasa-
derna. En undersökning genomförd i Kö-
penhamn 2003 visade att gångtempot var 
lägre och aktiviteten större framför aktiva 
fasader jämfört vid stängda passiva fasa-
der. (Gehl, 2010, s. 89).  

På mindre aktiva gator, där det saknas bu-
tiker eller annan aktivitet, kan saker som 
dörrar, planteringar, förgårdar eller andra 
detaljer på eller längs med fasaden vara 
det som gör gångturen intressant och upp-
levelserik (Gehl, 2010 s. 139).     

För att stråk skall upplevas som trygga 
måste orten vara lätt att orientera sig i. Ga-
tor skall ha hög kvalité och medverka till 
att man enkelt och direkt når fram till sin 

målpunkt. Detta betyder att gatorna skall 
ha en klar struktur, inte att de skall vara 
breda, raka. Det viktiga är att varje gata 
har sin egen särprägel, och att rummen 
har en självständig karaktär. Att de viktiga 
gatorna kan särskiljas från de mindre vik-
tiga. (Gehl 2010, s. 111). 

Vad som är ett acceptabelt gångavstånd 
������%�����������$����������+������������
fysiska förutsättningar och vissa går långt 
utan problem medan andra bara kan gå 
kortare turer. Gångturer på 500 m nämns 
ofta som ett acceptabelt gångavstånd. 
Längden påverkas dock även av turens 
kvalitet, upplever vi vår omgivning som 
trygg, intressant och stimulerande är vi be-
nägna att gå längre. (Gehl, 2010, s. 131). 

Gehl skiljer på människoskala och bilska-
la. I en stad utformad för människor kan 
gatorna vara smalare och vinklarna snä-
$�������������	�����������������$������-
jer både nära och på håll.  Vid bilkörning 
hinner man inte uppleva detaljer och i rum 
skapade för bilen uteblir därmed dessa. 

Rummen och gatorna måste vara stora och 
vinklarna måste vara så raka som möjligt. 
Skyltar, reklam och information måste vara 
stor för att man som bilförare skall hinna 
uppfatta dem. Att som fotgängare färdas i 
rum och gator skapade för bilskalan är oin-
tressant och monotont . (Gehl 2010, s. 53).  

4.7 MÖTESPLATSER

+���$��$��'������
����$���	��$�����������
faktorer och är ofta väldigt individuellt. Ti-
digare var industrin det viktigaste för sta-
dens ekonomi och påverkade folkets val 
av bostadsort. I dagens postindustriella 
samhälle styrs valet av bostadsort av ar-
betsmarknad, bostadsmarknad, utbild-
ningsmöjligheter samt av vilken livskvalitet 
orten kan erbjuda i fråga om kultur, natur 
och fritidsaktiviteter. (Regionalplanekonto-
ret, 2010, s. 15). 

Studier visar entydigt, ur både företags- 
och individperspektiv, en ökad efterfrågan 
på mjuka stadskvaliteter, sådant som rör 
social samhörighet och livskvalitet (Regio-
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nalplanekontoret, 2010, s. 17). Detta tyder 
på att mötesplatsen har fått och i framtiden 
kan få en allt viktigare roll. 

Mötesplatsen kan bidra till det lokala inden-
titetsbyggandet. Mötesplatsen har vissa 
kännetecken som kan anses vara typiska 
som successivt breder ut sig i det allmän-
na medvetandet. Den kan antigen spegla 
orten eller stadsdelen den ligger i eller så 
blir orten eller stadsdelen känd för eller för-
knippad med mötesplatsen. Mötesplatsen 
är också viktig för att det är en plats där 
men blir sedd, där man kan visa upp sig, 
prova olika sätt att vara och delta i ”gatans 
teater”. En plats där vi kan se och lära oss 
av varandras olikheter. Den skapar ett of-
fentligt liv som gör oss medvetna om att vi 
lever och är delaktiga i ett samhälle. (Re-
gionalplanekontoret, 2010, s. 23-24.)

Hur en mötesplats upplevs eller fungerar 
styrs inte bara av dess fysiska form. Olika 
individer och grupper och olika har uppfatt-
ning om vad som är positivt och negativt 
på en plats. En plats som av vuxna inte 

kan anses ha några egentliga värden kan 
av ett gäng ungdomar fungera som en att-
raktiv mötesplats (Regionalplanekontoret, 
2010, s. 24). 

4.8 OFFENTLIGA ELLER PRIVATA

Mötesplatser kan vara helt offentliga halv-
offentliga och privata. Köpcentrum, idrotts-
arenor och affärer ägs privat men kan 
räknas som halvoffentliga och är idag lika 
självklara som offentliga mötesplatserna 
som torgen . Men de har andra existens-
villkor än ”gator och torg”. De kan till exem-
pel vara privat administrerade och under-
�������������� 	������� ������	���$�����
regler. Det är inte självklart att vem som 
helst får vistas inne i ett köpcentrum och 
man kan inte komma in på idrottsarenan 
eller biografen utan biljett. En annan form 
av halvoffentliga miljöer är innergårdar, 
förgårdar, trapphus och portar där möten 
också kan ske. (Regionalplanekontoret, 
2010, s. 30). 

4.9 HUR MAN SKAPAR
      MÖTESPLATSER

När man skapar en mötesplats kan man 
inte utgå från en standard eller en viss mo-
dell utan var plats har sina unika förutsätt-
ningar. Utvecklandet av mötesplatser mås-
��%���	�������	������������	�	�	�������
förutsättningar. (Regionalplanekontoret, 
2010, s. 119). 

Kommunen spelar en viktig roll i utveck-
lingen av mötesplatser och viktigt i sam-
manhanget är: skapa, möjliggöra och till-
låta (Regionalplanekontoret, 2010, s. 
120-121). 

Kommunens kan skapa offentliga platser. 
Kommunen har mandat att planera, be-
sluta om samt sköta offentliga platser. Det 
viktiga här är att kommunen har kunskap 
och känsla för att utforma dessa platser så 
att de uppskattas och faktiskt används så 
som de var tilltänkta. (Regionalplanekon-
toret, 2010, s. 120-121).
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En andra roll kommunen har är att möjlig-
göra. Mötesplatser som drivs i privat regi 
som shoppingcenter, caféer, gallerior eller 
restauranger kan vara viktiga mötesplat-
ser. Kommunen kan inte planera för att en 
restaurang skall bli en välbesökt mötes-
plats, men kommunen kan möjliggöra det-
ta. Kommunen kan skapa förutsättningar 
och incitament hos privata aktörer att göra 
den investering som är nödvändig för att 
mötesplatsen ska uppstå. Detta förutsätter 
��	��� �������������	������	�������������
för utbyte av information. (Regionalplane-
kontoret, 2010, s. 120-121).

Ett positivt intresse från privata aktörer kan 
vara beroende av att kommunen parallellt 
med de privata investeringarna genomför 
kommunala investeringar i aktiviteter som 
gör en plats mer attraktiv och som kom-
pletterar och förstärker de privata investe-
ringarna. (Regionalplanekontoret, 2010, s. 
120-121).

Kommunen måste slutligen ha en tillåtan-
de roll då mötesplatser inte bara uppstår 

som ett resultat av planering. En mötes-
plats uppstår även när en grupp människor 
���� �� $�		�����	� �� ��	����� 	����������
lämplig för det syfte de vill använda den 
till. Att skapa förutsättningar för denna typ 
av möte kan från kommunens sida handla 
om att inte göra något alls utan låta dessa 
mellanrum och kreativa kryphål vara ifred, 
och att ha en tillåtande inställning. Denna 
typ av självorganiserade möten och mö-
tesplatser kan både vara attraktiva och in-
spirerande. De bygger på ett slags underi-
frånperspektiv. (Regionalplanekontoret, 
2010, s. 120-121).
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att bygga samhälle
tekniska utgångspunkter
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I detta kapitel ges en översikt över pend-
ling och regionala strukturer i Skåne, kopp-
lingen mellan bostadsutbyggnad och infra-
strukturutbyggnad samt hur man skall gå 
tillväga för att planera i stationsnära lägen. 

5.1 PENDLING

De senaste årtiondena har Skånes arbets-
marknadsregioner blivit färre, men större, 
tack vare ökade infrastruktursatsningar. 
En välutvecklad infrastruktur och kollek-
��$������ %�� �����	������%��� ���� ���� ������
inom allt större arbetsmarknadsregioner. 
(Björklund, 2010, s. 24).

Skåne har goda förutsättningar för kol-
����$� ��������� �����������%�
�������%	-
täthet. Under 2006-2008 ökade resandet 
med kollektiva färdmedel 25 %. Skåne är 
��� �%���� �� �$��%� ���� �������$������-
	�����������	�������	������������$�������
i västra Skåne. (Björklund, 2010, s. 24-25). 

I Sverige har pendlingen över kommun-
gränser i genomsnitt fördubblats de senas-

��}������<+�%$���������������	���"Z#��
Den ökade pendlingen omfattar även ökad 
andel resande med bil (Boverket, 2009). 

Vi är väl medvetna om att vissa transport-
medel påverkar miljön negativt pågrund av 
utsläpp. För att uppnå en hållbar utveckling 
är det viktigt att vi minskar vårt beroende 
av olja och andra icke förnyelsebara en-
ergikällor. Utbyggnaden av snabba tågför-
bindelser och en effektiv markanvändning 
i stationsnära lägen spelar då en viktig roll 
och är viktigt för en fortsatt regionförsto-
ring. (Schylberg, 2008, s. 1). 

Pendling med bil är inte ett alternativ för de 
som dagligen skall pendla längre sträckor, 
utan där ställs det krav på snabba trans-
porter med hög kvalité. Här är tåg det bästa 
��������$���<+�%$���������������	���"Z#��

5.2 PÅVERKAN PÅ MILJÖN

`�� ���	� �� ��$��	��� �$�� 	���� ���� ���	���
transporternas negativa påverkan på mil-
jön. Detta första är att minska andelen re-

	������
������%�������	�
����������������
till tåg och cykel. Den andra är att med för-
bättrad teknik minska eller helt eliminera 
utsläppen av växthusgaser (Schylberg, 
2008, s. 1). Eu:s statschefer har konstate-
rat att fram till år 2050 bör industriländerna 
ha minskat sina utsläpp av klimatgaser med 
omkring 60-80% (Miljövårdsberedningen, 
2006, s. 23). För att detta skall vara möj-
ligt måste man använda sig av båda me-
toderna. Trots att bättre teknik kan ta fram 
������� 	��� ������������� ������ 	�� ���	�
det andra problem kopplade till bilar, last-

�����������%��`��%�����
�����������
������
�����	�����������%	�������������%'�����
ytor vilket försvårar för lokalt omhänderta-
gande av dagvatten. Dessa problem leder 
till minskad livskvalité och hälsoproblem 
för de som bor och vistas i dessa miljöer.
(Schylberg 2008, s. 1).

Tåget påverkar också ifråga om buller, vi-
brationer och barriäreffekter men resande 
med tåg har ändå många fördelar jämfört 
���
���<+�%$���������������	���"�q�"}#�
Tåg är säkra och miljövänliga ur ener-
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gi- och luftföroreningssynpunkt. Tåg kan 
transportera många människor med hjälp 
av relativt lite personal. Tågtransport är ini-
tialt dyrt, men har en längre livslängd jäm-
fört med andra fordon. De går på en egen 
bana vilket möjliggör hög framkomlighet, 
regularitet och punktlighet. De har korta 
stationsuppehåll tack vare många dörrar 
för på- och avstigning, i förväg köpta färd-
bevis och visering ombord. Stationer lig-
ger ofta i centrala lägen vilket ger närhet 
till många målpunkter. Tågen kan gå i en 
högre hastighet jämfört med bilen. De är 
dessutom komfortabla och tillåter att man 
exempelvis arbetar medan man transpor-
����� 	�%�� <+�%$���� ����� ������ 	�� �"�q
253).

5.3 VAL AV TRANSPORT

Undersökningar från dels Skov & Lands-
kab och dels Danmarks Miljøundersøgel-
ser belyser vilken påverkan lokalisering av 
bostäder och arbetsplatser har på de bo-
endes och arbetandes transportmönster. 
Båda undersökningarna visar att stations-

nära lägen minskar transporter med bil och 
främjar det kollektiva resandet. 

Våra transportbehov ser väldigt olika ut. 
En del jobbar inom gångavstånd från hem-
met medan vissa behöver pendla. Pensio-
närer reser oftast inte så långt i vardagen. 
Några jobbar på ett ställe och skall hämta 
barn på ett annat. Vissa har bil och vissa är 
beroende av kollektiva färdmedel. (Hartoft-
Nielsen, 2002, s. 14). 

Undersökningen visar att tillgången till 
olika sorters transporter och städernas 
struktur är det som påverkar vårt trans-
portbeteende. Tre saker har visat sig ha 
särskild betydelse. Det första är var vår bo-
stad är placerat i förhållande till regionala 
centrum. Det andra är bostadens och ar-
betsplatsens placering i förhållande till kol-
����$�������� `�� ���'� ��� ���� 
�	�����
är placerad i förhållande till administrativ 
huvudort. (Hartoft-Nielsen, 2002, s. 14).

Undersökningarna från Danmark visar vi-
dare att om en arbetsplats ligger i ett sta-

tionsnära läge kan biltransporterna minska 
med 10 km per dag och person. Minsk-
ningen av biltransporter kan bli så mycket 
som dubbelt så stor om arbetsplatsen lig-
ger i en ort där tillgängligheten med bil är 
begränsad i form av avgifter eller låg till-
gänglighet till parkering. (Hartoft-Nielsen, 
2002, s. 70).

5.4 PÅVERKA TRANSPORTVALET

{�� �����	������%� ���� ���� �������$������� ��
ett nybyggt bostads- eller arbetsplatsom-
���� 	����� ������'�	� ��� ���� �������$�������
byggs ut innan bebyggelsen är på plats 
(Schylberg 2008, s. 20). Studier visar att 
det byggs i attraktiva lägen oavsett om 
�������$������� 
�%%	� ��� 	������%�� ����
inte. Problemet är att man då bygger in ett 
bilberoende som kan vara svårt att bryta 
�$�����������������$����������� ���
���-
rats eller byggts ut (Björklund, 2010, s. 31). 
*� ������� ��%�� 
���� �������$������� $����%�
för att stärka orten i en större regional ar-
betsmarknad. 
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Det är också viktigt att stationerna fung-
erar som resecentrum där regional kollek-
��$�����������������������������$���������
`�����$����%�������������$�������	�����-
het utgör ett sammanhängande system 
och den totala restiden, inklusive väntetid, 
inte blir för lång. Undersökningar visar att 
kvoten av en resa med ett kollektivt färd-
medel inte bör ta mer än 1,3 – 1,5 gånger 
den tid det tar att åka samma sträcka med 
bil (Helsingborgs kommun, 2006b, s. 51). 
Om så är fallet väljer de som har tillgång till 
bil denna framför tåget. Att man upplever 
tåget som bekvämt och priset spelar också 
roll (Schylberg 2008, s. 2). 

5.5 UTFORMNINGSPRINCIPER

@��		����	�� �� ����� ����� ���� <��>��� 	��
9-10)tagit fram ett antal principer för ut-
formning och lokalisering i stationsnära lä-
gen. Dessa bygger på forskning som visar 
att bebyggelsen inom 1-2 km från statio-
nen är nästan helt avgörande för hur en 
lokalstation fungerar. Länsstyrelsen anser 
att, såväl kommersiell som offentlig, ser-

vice skall lokaliseras i direkt anslutning till 
stationen. Personalintensiva verksamhe-
ter skall lokaliseras så nära stationen som 
möjligt men de kan blandas med bostäder. 
En blandning av bostäder och olika verk-
samheter skapar liv och aktiviteter kring 
stationen på olika tidspunkter på dygnet, 
vilken ökar känslan av den upplevda och 
den reella tryggheten. Det ger dessutom 
förutsättningar för spridning av tågresorna 
i tid, vilket innebär en effektivare använd-
���%� �$� �������$�������� <@��		����	�� ��
������������>���	��^q>�#

Det absolut vanligaste sättet att ta sig till 
en till lokalstation är genom att gå. För att 
station skall användas i så stor utsträck-
ning som möjligt är det därför viktigt med 
gena och bra gångvägar. Länsstyrelsen 
menar att enskilda cykelresor på upp till 
fem kilometer inte är ovanliga till en sta-
tion, men att anslutningsresor på två till tre 
kilometer är mest realistiskt att räkna med. 
<@��		����	����������������>���	�ZZ#��
Cirka 1 av 10 tar cykeln till järnvägsstatio-
ner idag.  Antalet som väljer att cykla till 

stationen ökar om man skapar bättre för-
utsättningar för cyklisterna. Detta är inte 
något som alltid prioriteras av de aktörer 
som är inblandade i dagens planering. 
Snabba och gena cykelvägar till stationen, 
och goda cykelparkeringsmöjligheter vid 
stationen, främjar andelen som väljer cy-
keln framför bilen. (Boverket, 2010c, s. 9).

Anslutande resenärer till stationer från mer 
än två kilometer åker oftast buss därefter 
följer bil. Det viktiga är att bussen och tåget 
är väl integrerade och att resenären upp-
lever bytet som enkelt. Ett bra resecen-
trum gör att byten fungerar smidigt, men 
kan också ge orten en ökad attraktion. För 
att få matarbussar att fungera väl krävs 
en hög turtäthet och en god tidpassning. 
<@��		����	����������������>���	��ZZ#�

{���%��@��		����	�� ����������	������
viss korrelation mellan hög tågpendling och 
orter där stationen och centrum är samlo-
kaliserade. Länsstyrelsen nämner exem-
pelvis Perstorp, Eslöv och Skurup, tre or-
ter där man har en hög andel pendlare och 



TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR - VEGE       55

där orternas centrum och tågstationen är 
samlokaliserade. Dessa faktorer förstärker 
varandra. I orter som Klippan, Svedala och 
Ängelholm har man en låg andel pendlare 
och där ligger stationen och centrum upp 
till 600 meter ifrån varandra. (Länsstyrel-
	����������������>���	��Z!#��

5.6 AVSTÅND OCH DENSITET

Undersökningarna från Danmark (Hartoft-
Nielsen, 2002) visar att gångavstånd till 
stationen är viktigt för att den skall använ-
das frekvent. Undersökningarna visade att 
i de fall arbetsplatsen låg mer än 500-600 
från stationen minskade användningen av 
den dramatiskt. Avståndet varierade något 
i de olika orterna man studerade, detta be-
ror på att det mentala och faktiska fysiska 
avståndet varierar beroende på hur gator 
och stråk är utformade. Om man exempel-
vis går på en gågata kantad av butiker kan 
man acceptera en längre promenad och 
uppleva den som kortare än den faktiskt 
är. (Hartoft-Nielsen, 2002, s. 71).
 

Också Länsstyrelsen i Skåne menar att 
personalintensiva arbetsplatser skall loka-
liseras inom 600 meter från stationen. Bo-
stadsbebyggelsen skall lokaliseras inom 
gång och cykelavstånd, vilket anses vara 
1-2 kilometer och den skall vara tätast när-
mast stationen. (Länsstyrelsen i Skåne 
�������>���	��>�#�

Jan Gehl (2010) menar att vi har olika fy-
siska förutsättningar och att vad som är 
��� ������
��� %��%�$	����� ��� ��������
Vissa går långt utan problem medan andra 
bara kan gå kortare turer. Han konstaterar 
dock att en promenad på 500 meter ofta 
nämns som ett acceptabelt gångavstånd. 
Längden påverkas också av turens kvali-
tet. Upplever vi vår omgivning som trygg 
och stimulerande är vi benägna att gå 
längre. (Gehl, 2010, s. 131). 

Enligt Vägverket och Banverket skall bo-
städer och verksamheter ligga inom 2-3 
km från stationen för att det skall anses 
vara stationsnära (Länsstyrelsen i Skåne 
����� ��>��� 	�� ^#��`���	������� $�������

rimligt cykelavstånd, detta varierar dock 
något beroende på vägens beskaffenhet.
����������� ����� ���� ��� ��� �����%�� ����
transportera sig 1500 meter för att nå en 
	�������<@��		����	����������������>���
s. 9).

5.7 HUR MÅNGA PERSONER

En vanlig uppfattning är att en levande 
stad bara kan uppnås på platser med ett 
högt exploateringstal och koncentrerad 
bebyggelse. Jan Gehl menar att detta inte 
nödvändigtvis hänger samman (2010, s. 
�]#�� `�� ���	� ����� ��� 	��
���� ������
avstånd, intensitet, närhet och hur vi upp-
lever stadsrummet (Gehl, 2010, s. 63).  
Smala gator med små rum där man kan 
uppleva byggnader, detaljer och männis-
kor upplever vi som varma och välkom-
nande. Stadsrum med stora avstånd och 
byggnader, där bebyggelsen är spridd och 
saknar detaljer, upplever vi som operson-
liga och kalla. (Gehl, 2010, s. 63). 
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Det är inte bara antalet personer som up-
pehåller sig på en plats som är avgörande 
för hur den upplevs. Det handlar också om 
att man upplever platsen som befolkad 
och välkomnande. Detta gäller oavsett om 
platsen ligger i en större stad eller i en min-
dre by. Det handlar om kvalitet inte kvanti-
tet. (Gehl, 2010, s. 72-73). 

Livet mellan husen skapas av goda inbju-
dande offentliga rum där människor kän-
ner lust att vara. Gehl framhåller att det 
���	����%������������������%�
-
byggelse där exploateringstalet är mycket 
högt, men som saknar inbjudande offent-
liga platserna. Centrala Sydney och de-
lar av Manhattan lider av dessa fenomen 
enligt Gehl. Som goda exempel framhål-
ler han Greenwich Village och SoHo i New 
York. Där är densiteten på bebyggelsen 
fortfarande ganska hög, men byggnaderna 
är lägre vilket ger mer sol och träd på ga-
torna. (Gehl, 2010, s. 72-73). 

Gehl menar att en rimlig täthet ger attrakti-
va offentliga rum medan en allt för hög be-

byggelse motarbetar de attraktiva offent-
liga rummen (Gehl, 2010, s. 78).  Levande 
städer skapas av en kompakt struktur, en 
rimlig befolkningstäthet, acceptabla gång- 
och cykelavstånd och av goda kvaliteter i 
de offentliga rummen (Gehl, 2010, s. 79). 

Länsstyrelsen i Skåne framhåller ett explo-
ateringstal på 0,8 inom 600 meter från sta-
tionen som ett nyckeltal. Detta anses vara 
underlag nog för en välfungerande station, 
samt för att skapa en levande ort (Läns-
	����	����������������>���	�>!#��@��%��
bort än 600 meter från stationen kan ex-
ploateringstalet vara något lägre, 0,3 enligt 
Länsstyrelsen i Skåne. Liksom Gehl fram-
håller de att det inte är antalet personer i 
en ort som påverkar hur väl fungerande 
en station blir. I Skåne är det de stora stä-
����	�	��������	���	�����������	�����q�
och avstigningarna. Tittar man däremot på 
antalet på- och avstigningar i förhållande 
till antal invånare är det stationerna i Ör-
tofta, Stehag och Teckomatorp de främsta 
<@��		����	����������������>���	�>!#�

5.8 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Att planera i stationsnära lägen är en kom-
plex uppgift. Dels för att ansvaret för de 
������ ������� �� �������%�� ������ ��� ����
�������������������	��������������������	�
splittrade markägo förhållanden. När man 
�������������%�
�����%��	����������������-
ägare som inte ser nyttan med att förtäta 
vara ett hinder. (Schylberg 2008, s. 37-38)

5.9 BULLER

Buller är ett problem man måste handskas 
med i stationsnära byggande. För kontor 
���� ������ ��
�	����	�� ���	� ��� ����$��-
den för buller för inomhusmiljön men inte 
för utomhusmiljön. Med olika byggnads-
tekniska lösningar kan man bygga kontor 
och andra verksamheter nära järnvägen 
<@��		����	�� ��������������>���	��"Z#��
Vid nybyggnation av exempelvis bostä-
der, skolor och förskolor har man däremot 
riktvärden för högsta acceptabla nivå av 
buller utomhus. För att sådan bebyggelse 
skall kunna uppföras nära järnvägen är 
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bullerdämpande insatser en förutsättning. 
Bullerskärmar är generellt bättre för att 
minska buller än avstånd. Inför utbyggna-
den av Vege krävs därför bullerutredningar 
med beräkning av ljudnivåer samt buller-
reducerande åtgärder. (Länsstyrelsen i 
������������>���	��"Z#��

5.10 SKYDDSAVSTÅND

Banverket menar att generellt bör ny be-
byggelse inte tillåtas inom ett område på 
30 meter från järnvägen, räknat från mitten 
på det närmsta spåret. Detta avstånd ger 
utrymme för eventuella räddningsinsatser 
vid urspåring eller olycka som involve-
rar farligt gods. Inom dessa 30 meter kan 
verksamheter som inte är personintensiva 
����	�	���������������%�������������%%-
ningar, garage, förråd och vegetation. 
(Banverket 2009, s.15).

Inom 30–50 meters avstånd från järnvägen 
är det svårt att uppnå en god boendemiljö 
på grund av bullret från järnvägen. Till viss 
del kan detta avhjälpas med bullerreduce-
rande åtgärder. (Banverket 2009, s.15).
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analys
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6.4 SWOT ANALYS

Swot är en analysmetod som går ut på att 
man pekar ut ortens styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot för att på så sätt få en 
bild och en utvärdering av orten. Styrkor 
och svagheter beskriver nuläget och inre 
faktorer medan möjligheter och hot beskri-
ver framtiden och yttre faktorer.

styrkor svagheter

möjligheter hot

Tågstationen 

Närheten till Ängelholm och Helsingborg

Närheten till Öresundsregionen

Närheten till Skälderviken och omkringliggande 
naturområden som har unik karaktär

Skogen omkring Vegeholms slott

Att skapa en levande ort som möjliggör ett na-
tunära boende nära Öresundsregionens arbets-
marknad

\�%%��$������������	���$���	�����	������	�
förknippade med Kullahalvön

Skapa kopplingar och större tillgänglighet till de 
������������	������	

Planera och bygga en struktur som underlättar för 
folk att pendla med tåget

Dåliga gång- och cykelvägar

Dålig kontakt med skogen kring Vegeholms slott & 
Vegeholmsskogen 

Västkustbanan & Vegeå är barriärer samt att det 
���	��������������	���������	���%���

`������������������	���������������������
kusten gör området strakt exponerat för väder och 

vind

Den spridda bebyggelsen gör det svårt för kom-
munen att förse invånarna med offentlig service  

Att underlaget för tåget inte blir stort nog med följd  
att stationen inte kommer till

Att bebyggelsen ostrukturerat fortsätter att spridas 
i det öppna landskapet och man bygger in ytterli-

gare  bilberoende

Att området blir överexploaterat och påverkar 
Riksintressena och Natura 2000 områdena 

negativt
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Skymd korsning

Barriär

Regionalt stråk

Lokalt stråk

Knutpunkt

Landmärke

Slutet landskap

Utblick

Öppet landskap

Karta 6.1 Landskapsanalys

6.1 LANDSKAPSANALYS

Metoden går ut på att man pekar 
ut viktiga element i landskapet som 
kan påverka människans visuella 
upplevelse och användande av det.
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skola i Rögle, är mycket oskyddade när de 
tvingas passera den skymda korsningen 
med väg 1428.                 

Det mest betydelsefulla stråken för biltra-
���� ��� $�%� >>�� ���� _�	�$�%��� `� ����
samman området kring Vege med Ängel-
holm och Höganäs. Väg 112 leder också 
ut till E6. Väg 1428 är ett viktigt lokalt stråk 
då det förbinder Vege med Rögle/ Tånga, 
����	���������	��������$����%���������	�����
är det promenadstråk som går längs med 
Skälderviken och vidare söder om Vegeå, 
under vägbron för Västkustvägen och in i 
skogen kring Vegeholms slott. Detta stråk 
används för promenader och rekreation.  

+��� ��� ����%��� +%�� �%�
���� ���	�
stora dammar som förr var lertäkter, en 
�%������������������������%�%���������-
verad och fungerar som museum. Torkla-
dorna innehåller ett antal mindre hantverks 
verksamheter som lockar besökare. 

Den nyligen renoverade gångbron är en 
knutpunkt i naturen som binder samman 
stråk.

Västkustbanan är en stor barriär i områ-
���� *� ��%	��%�� ���	� ��� �$�� ����	������
korsningar men om Vege skall utvecklas 
på båda sidor om spåret är dessa inte 
nog. De är dimensionerade för ett enkelt 
spår och kommer därför behöva förlängas 
i samband med utbyggnad av dubbelspår.

+%�������������
�������� *��%����	����
två broar över ån inom området. Den för-
	������	�����_�	�$�%�����	�������`����
�����������������������������������%�����
%��%q� ���� ����������� `�� ������ ��� ���
gamla vägbron som nyligen blivit reno-
verad öster om kustvägen. Denna ligger 
vackert inbäddad i naturen och kan tillföra 
Vege estetiska värden, men även praktiska 
då den kopplar ihop orten med skogsom-
rådet norr om ån. Man kan komma under 
spåret om man går längs med åns södra 
sida, detta är dock inget anlagt gångstråk 
och är en lite besvärlig väg. Koppling över 
ån från Utvälinge till Vegeholmskogen sak-
nas.    

+�%�>>������� ���'�
��������`�� �����-
��	��$����%�������������	��%���������$�-
gen är hög. Barn från Utvälinge, som går i 

Idrottsplatsen i Vege är också en mindre 
samlingspunkt. 

Vegeholms slott ligger naturskönt och är 
jämfört med annan bebyggelse i området 
väldigt karaktäristisk, välbevarat och ur-
sprungligt. På grund av otillräckliga stigar 
och otillåtna inhägnader är det dock i dags-
läget något otillgängligt. 

Tegelbruket är också ursprungligt jämfört 
med annan bebyggelse i området och kan 
ses som ett landmärke.  

Utblicksmöjligheterna längs mot Skälder-
viken är vackra och mycket värdefulla för 
boende och besökare i Utvälinge.

Området närmst väg 112 ligger något hö-
gre än området närmast Vegeå. Där har 
man god utsikt över det öppna landskapet. 

Större delen av planområdet ligger i ett öp-
pet jordbrukslandskap. Området norr och 
öster om är mer slutet och består i huvud-
sak av skog. 



62 VEGE - DEL 6 

Foto 6.1 Vegeholmsslott Foto 6.2 Promenadstråk längst Vegeå

Foto 6.3 Planområdet ligger i ett öppet landskap Foto 6.4 Utsikts över Skälderviken
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slutsats
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Efter modernismen skedde en förändring i 
svensk planering. Från att tidigare ha varit 
starkt statligt förankrat och inriktat mot att 
bygga ett folkhem med välfärd åt alla till 
att präglas av individualism och marknads-
anpassning i en mer globaliserad ekono-
mi. Kommunerna har planmonopol men 
planeringen har allt mer kommit att präg-
las av marknadens villkor där kommunen 
mera är en förhandlingspart. I Skåne, som 
i Sverige för övrigt, har detta resulterat i 
en ökning av eget ägda bostäder och en 
minskning av hyresrätter och allmännyt-
tiga bostäder. 

Nybyggnationen i mindre orter har domi-
nerats av småhus, de senaste 10 åren. 
Problemet är att detta har skapat glesare 
städer. Det attraktiva boendet anses an-
tingen vara en lägenhet i ett centralt läge i 
en storstad eller i ett eget hus nära naturen 
där bilen gör att man har stor frihet. Vi har 
alltså täta stadskärnor och villa förorter i 
periferin och kommunikationen där emel-
lan- sker i stor utsträckning med bil. Om 
Vege utvecklas till en sådan villaförort är 

risken stor att underlaget för stationen inte 
blir stort nog, samtidigt som det blir en torf-
tig livsmiljö.

Förlorarna i denna utveckling har framfö-
rallt varit unga, studenter, invandrare från 
länder utanför OECD, gamla, och mindre 
bemedlade. Boendesituationen för dessa 
grupper blir allt mer präglad av andra-
handskontrakt, höga hyror och svårighet 
att etablera sig på bostadsmarknaden. 

`����������� ���� ������� ����������$��
planeringen kan det vara en risk att detta 
också händer i Vege. För att överhuvud-
taget få till stånd att det byggs en ort vid 
stationen i Vege är man beroende av att 
������	��������		��$�����
�%%��	��������
köpa eller hyra bostäder där. Helsingborgs 
kommun menar att det som efterfrågas 
i Veges läge är tomter för fribyggen och 
gruppbyggda småhus. De uttrycker en far-
håga för att Vege skall komma att bli en vil-
laförort till Ängelholm. En sovstad där bilen 
har en central roll trots att man kommer att 
ha en tågstation på orten. 

För att förhindra en sådan utveckling mås-
te Vege bli en ort som präglas av mång-
������ ������ 	������	%������ ��	�� ����	�
representerade bland de som bor i Vege. 
Blandningen av människor skapar förut-
sättning för möten som kanske inte annars 
hade ägt rum. Möten där man kan se och 
lära sig av varandras olikheter. Istället för 
ett samhälle där höga murar och privata 
zoner skapar känslan av trygghet skall 
Vege vara en ort där gemenskap och öp-
penhet gör att man känner sig trygg. 

För att uppnå detta måste man göra det 
attraktivt för olika typer av människor att 
bosätta sig i Vege. Byggbranschen utgår 
ofta från kärnfamiljen trots att singelhus-
hållen dominerar i Sverige. Istället för att 
utgå ifrån en stereotyp bild i Vege skall 
man utgå ifrån det verkliga behovet och 
därigenom skapa förutsättningar för en 
större mångfald. 

`��	����������������	�
���	�������	�����
bostäder med olika planlösningar, varie-
rande prisklasser och olika typer av upplå-
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��	����������	�����	���������������	�
en brist på sådana i Skåne idag. Männis-
kor från olika socioekonomiska grupper i 
samhället skall ha möjlighet att bosätta sig 
i Vege. Det innebär att det också måste 
����	�
����%��
�	�������

Ett sätt att uppnå mångfald i bebyggelsen 
är att använda många olika byggherrar 
och många olika arkitekter. Kommunen 
måste ställa höga krav på god arkitektur 
och ha en restriktiv inställning till stora 
mängder likadana hus. Kommunen måste 
ha en tillåtande inställning till okonven-
tionella lösningar . Ett gäng vänner skall 
kunna gå ihop och själva bygga sin bostad 
gemensamt, så kallade byggemenskaper, 
�������	��������	������	���'��%�������-
lektivt boende. 

{���	��� $�� ������� ���������� �		� ���
$���� 
���� ������ ��� ���� ����	� ��
marknad för mer unika och kreativa lös-
ningar, bostäder som går att individualise-
����`����� �������	���%�����������	����	��
skyddad bebyggelse att ta hänsyn till i om-
����� ���	� ��� �������� ���� ��	�������

arkitektoniska uttryck. Både formässigt, i 
detaljer, i val av färg och fasadmaterial. 

Vege skall bjuda in människor i det offentli-
ga rummet genom att utgå från en mänsk-
lig skala. Att orten kommer att upplevas 
livlig och befolkad påverkas inte bara av 
antalet invånare utan även av bebyggelse-
mönster och strukturer. Vege skall därför 
ha en skala som gör att man kan uppleva 
byggnader, detaljer och människor. Le-
vande städer skapas av en kompakt struk-
tur, en rimlig befolkningstäthet, acceptabla 
gång- och cykelavstånd och av goda kvali-
teter i de offentliga rummen.

Man skall utnyttja de utvecklingspunkter 
	������	� ���%	������	���������� ����-
sens bottenvåningar. En förutsättning för 
dessa är att den halvprivata zonen framför 
huset är öppen och bjuder in till möten. Fa-
sader ut mot gator skall vara korta, detalj-
rika med många öppningar. Detta skapar 
stråk som man upplever som spännande 
och trygga. Gatorna skall vara lättoriente-
rade och ha tydliga olika karaktärer. 

För att skapa ytterligare variation skall man 
planera för blandade funktioner med både 
bostäder, verksamheter, kommers. Detta 
	�������������	�������$���������������-
mar på dygnet vilket gör att man känner sig 
tryggare. Det är dessutom en förutsättning 
för att tågstationen skall bli välutnyttjad. 
Byggnader med publika bottenvåningar 
lokaliseras kring ett antal målpunkter som 
ligger längs de stråk där många människor 
passerar. 

{��	���������	��������	���������	���
�����
bottenvåningar är stationen, då undersök-
ningar visar att en blandning av bostäder 
och verksamheter kring stationer skapar 
det största reseunderlaget. Initialt kan det 
vara svårt för de olika verksamhetsutövar-
na att överleva. Då kan det bli nödvändigt 
att fastighetsägarna subventionerar hyror-
na. 

De byggnader som inte rymmer publika lo-
kaler i bottenvåningarna skall ändå bidra 
till livet i Vege genom att bostädernas mera 
sociala rum, så som kök och vardagsrum, 
skall lokaliseras ut mot gatorna. Detta bi-
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drar till att man upplever området som be-
folkat, när man rör sig längst med gatorna. 
Kvällstid kan ljuset från bostäderna skapa 
en känsla av trygghet. Fasaderna inåt i 
kvarteren kan ha en mer privat karaktär, 
för att skapa rofyllda privata platser. 

`��	����	��� ��������� �����	��������%��	�
med cykel eller till fots. För att det primära 
transportsättet till orten skall vara tåget är 
det viktigt att man lätt och smidigt kan gå 
och cykla till stationen. Vege utformas i en 
människoskala inte en bilskala. Planering-
en för dessa transportsätt, gång och cykel, 

�������		�	���������������%������	���
ett sätt att skapa liv mellan husen samt ge 
goda förutsättningar för de socialt passiva 
mötena. 

Vege har, sett utifrån de tre kriterierna 
som enligt Hartoft-Nielsen påverkar vårt 
transportbeteende goda förutsättningar. 
����� ��%%�� ����� ���� 	����� ������	���-
tiva centrum, Höganäs, Ängelholm, Åstorp 
och Helsingborg samt med tågförbindelse 
till två av dessa. Den ligger mitt i mellan 
två regionala centrum, Göteborgs- och 

Öresundsregionerna. Halmstad nås med 
tåg inom en timma och Göteborg kring två 
timmar. Helsingborg nås på 10 minuter. 
Helsingör på en halvtimma, Malmö nås på 
under en timma och Köpenhamn på under 
två timmar.

I studien har det framkommit att 500-600 
meter är ett acceptabelt gångavstånd. Ef-
��	������	����	�������������������	��-
tion sker till fots måste detta avstånd vara 
vägledande i Vege. Bebyggelsen inom 
detta område skall ha en ganska hög be-
folkningstäthet.

Man måste se till att stationen öppnas i 
samband med att bostadsbebyggelsen 
påbörjas, för att detta tidigt skall bli det na-
turliga färdmedlet.  Även den infrastruktur 
som skall stå för de lokala resorna och an-
slutningarna till tåget, såsom cykelbanor 
���� �����
�		��� ��	�� ����	� ����%��%��%��
tidigt. Detta för att tåget redan från början 
skall vara det självklara transportmedlet.

När kommunen har bestämt sig för vad 
man vill uppnå med en utbyggnad av Vege 

måste detta formuleras i en vision. Det är 
sedan viktigt att politiker och tjänstemän är 
enade kring visionen och står fast vid den 
när de skall locka byggherrarna att vara en 
del av projektet.

För att det skall vara attraktivt att investe-
ra i Vege kan kommunen luta sig mot en 
slags synergieffekt av det som gör områ-
det attraktivt . Vege ligger inom riksintresse 
för kustzonen vilket gör att man vanligtvis 
inte skulle bygga i ett sådant här läge. En 
utbyggnad motiveras av det stationsnära 
läget. Byggherrarna får möjlighet att byg-
ga i ett attraktivt läge nära kusten. Planen 
medför bättre kontakt till omkringliggande 
naturområden och Kullahalvön vilket an-
ses attraktivt för många. I dagens samhälle 
styrs valet av bostadsort mer av vilken livs-
kvalitet orten kan erbjuda i fråga om kultur, 
natur och fritidsaktiviteter. Detta kan vara 
ett argument för att satsa på att bygga ett 
levande samhälle i Vege, och ett motar-
gument till en villamatta av gruppbyggda 
småhus. De mjuka värdena är centrala för 
ortens framgång.   
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PLANERINGSPROCESSEN

Då det är ganska få markägare i området 
kring Vege bör kommunen i ett tidigt skede 
köpa marken. Detta görs innan konkreta 
planer utarbetas eftersom markvärdet an-
nars kan påverkas till att bli för högt.

Nästa steg för kommunen blir att utarbeta 
en strukturplan för Vege, detta arbete på-
börjas senast 2012. Planen skall innehålla 
en schematisk utbyggnadsplan och visio-
nerna för Vege. Redan i detta skede kan 
man inleda en samverkan med intresse-
rade byggherrar. Samarbete inleds också 
med andra berörda parter så som Skåne-
��������|����$���������`�����$����%������
alla beslut förankras med alla medverkan-
de parter.

2013 påbörjas bygget av cykelvägen från 
Ängelholm till Höganäs längst med Kust-
vägen. Samtidigt görs en förplantering av 
träd längst med de gröna stråken och i de 
planerade grönområdena. Detta gör att 

grönskan har möjlighet växa till sig innan 
folk bosätter sig på orten.

Nästa steg blir att utarbeta detaljplaner 
enligt den etappindelning som upprättats 
i strukturplanen. Detaljplanerna för Vege 
skall inte vara onödigt detaljerade, utan ar-
kitekterna skall ges ganska stort spelrum. 
De skall dock vara så pass detaljerade 
att man lägger fast visionerna från struk-
turplanen. För att uppnå variationen skall 
man arbeta med små byggrätter, många 
byggherrar och olika arkitekter. 

Samtidigt utarbetas kvalitetsprogram för 
både bebyggelse och offentliga miljöer. 
Dessa kopplas senare till exploateringsav-
talen för att säkerställa kvaliteten. 

2015 påbörjas utbyggnad av dubbelspår 
på Västkustbanan och själva stationen. 

Kommunen kan nu börja sälja mark till de 
byggherrar som faktiskt är intresserade av 
att vara en del av projektet och som anslu-

ter sig till den vision kommunen har med 
utbyggnaden. I samband med detta upp-
rättas exploateringsavtal, det är i dessa 
man säkerställer att visionen förverkligas.

Efter fastighetsbildning tillträder byggher-
rarna sina respektive områden. Vid denna 
tidpunkt är detaljplanerna antagna. Ef-
tersom kontakten mellan byggherrar och 
kommunen varit aktiv under hela proces-
sen kan bygglov beviljas snabbt och en-
kelt. Det betyder att de första byggnaderna 
kan börja byggas 2015. 
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strukturplan
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8.1 LOKALISERING 

Det mesta av den nya bebyggelsen i Vege 
skall koncentreras inom 500 meter från 
stationen. Detta för att skapa ett så stort 
befolkningsunderlag som möjligt och att 
tåget framstår som det självklara trans-
portvalet. 

Tre lokaliseringsalternativ för orten har un-
dersökts. Det första är inom en 500 meters 
radie från stationen på båda sidor av spå-
ren. Detta alternativ innebär att järnvägen 

kommer att utgöra en stor barriär som de-
lar området i två delar. De två planskilda 
���	���%���	������	� ������������ ����%�
������ ���� ����� ���� ���� 	����� 
��$��
byggas. Planskilda korsningar är ytkrävan-
de och dyra, och därför kan det vara svårt 
att anordna tillräckligt många. I ett initialt 
skede skall orten därför lokaliseras väster 
om spåren, men en framtida utbyggnad 
öster om spåren skulle vara möjlig. 

Det andra alternativet är en utbyggnad 
väster om spåren men där de två orterna 
Vege och Utvälinge hålls isär. Det blir en 
mycket begränsad utbyggnad om de två 
områdena inte kan byggas ihop, det blir 
svårt att skapa en distinkt gräns mellan de 
två. 

Det tredje alternativet är att bygga ihop 
Vege med Utvälinge. Detta är ett bättre al-
ternativ då man kopplar ihop orterna och 

Karta 8.1 Alternativ 1 Karta 8.2 Alternativ 2 Karta 8.3 Alternativ 3
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Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Utredningsområde

de boende i Utvälinge blir en del av befolk-
ningsunderlaget för stationen. Genom att 
skapa goda kopplingar från stationen till 
Utvälinge kommer även de boende där att 
känna att stationen ligger nära, och att de 
����������	�%�	���
���� ����	������	-
ort. Den äldre bebyggelsen i Utvälinge kan 
dessutom medverka till att Vege blir mer 
variationsrikt med olika typer av bebyg-
gelse.  

Stationen måste vara utbyggd innan bo-
stadsbebyggelsen i Vege påbörjas. Den 
��	��	���������	�����������	������������
�����������`���������������	����
�%%��������
mönster av att alltid välja tåget istället för 
bilen. Tillkommer tåget för sent är risken 
att det blir omvänt. Stationen måste fung-
era som ett resecentrum där byte till tåg 
från buss, cykel och bil upplevs som tryggt 
och effektivt. 

8.2 ETAPPINDELNING

Utbyggnaden sker etappvis och börjar när-
mast spåren och fortsätter sedan väster ut. 
Området öster om spåren är utrednings-
områden för framtida utbyggnad.  Karta 8.4 Etappindelning
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Karta 8.5 Vägstruktur

8.3 VÄGSTRUKTUR

Vege är indelad i åtta olika områden. De 
kopplas ihop genom ett övergripande väg-
����� *����$��'��$��������	��������	��-
gare gatunät som också är med att koppla 
samman de olika områdena. Grundprinci-
pen med gatunätet är att det skall vara väl-
integrerat. Detta skapar förutsättning för 
liv och rörelse och minskar upplevelsen av 
avstånd. Vege skall vara en ort som bjuder 
in fotgängare och cyklister, bilen skall vara 
sekundär. Det är mer miljövänligt att cykla 
och gå. Att planera med utgångspunkt från 
fotgängare och cyklister medverkar till att 
bebyggelsemiljön får en mänsklig skala. 

Det skall vara möjligt att röra sig längs med 
alla huvudgator till fots, på cykel och med 
bil, men gatorna är utformade med lite ut-
rymme åt bilen för att åstadkomma låga 
��	��%�����*�����$���������	����%��%-
ar som bara är tillgängliga för fotgängare. 
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8.4 KARAKTÄRSTYPER

I Vege har bebyggelsen två olika karaktä-
rer. Områdena närmast stationen har en 
stadsmässig kvarterskaraktär med smala 
gator och en hög täthet i bebyggelsen. 
Detta för att skapa ett stort befolkningsun-
derlag för tåget. Kvarteren längre väster ut 
består av mer traditionell småhusbebyg-
gelse. Dessa kvarter ligger i anslutning till 
Utvälinge och bebyggelsen måste därför 
anpassas till den skala och struktur som 
���	� ����� `		�� �$����� ��%%�� �������
vattnet och består av större bostäder på 
större tomter. Detta är det som främst ef-
terfrågas i området och dessa fastigheter 
kommer därmed att vara dyrare. Peng-
arna från försäljning av dessa tomter kan 
användas för att totalt balansera exploate-
ringsbudgeten.  

Karta 8.6 Karaktärstyper

Kvarterskaraktär Småhusbebyggelse
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e= 0,3
147 p

8.5 EXPLOATERINGSTAL

För att belysa befolkningstätheten har en studie 
gällande exploateringstal gjorts. Exploaterings-
talet är ett mått på hur hög exploateringen är 
inom ett visst markområde. Det räknas ut genom 
byggnadens markyta gånger antalet våningar 
dividerat med den gjorda avgränsningens mar-
kareal. Man kan ange exploateringstalet utifrån 
olika avgränsningar och i detta fall har avgräns-
ning gjorts innanför huvudvägen i varje område. 

I områdena med småhusbebyggelse är exploa-
teringstalet 0, 3. Det innebär i snitt att 20 % av 
tomten kan bebyggas i 1, 5 våning. I snitt har de 
boende i dessa områden 60 m2 per person och 
������
�������������	�����	�����}���
�	���������
omkring 660 personer. 

I kvartersbebyggelsen varierar exploateringstalet 
mellan 0, 52 – 0, 66. Det innebär i snitt att om-
kring 30 % av tomtmarken är bebyggd med bo-
städer i två våningar. Med tanke på Veges peri-
fera läge har de boende i snitt 40 m2. Det innebär 
cirka 1600 bostäder med omkring 4000 personer 
boende inom 500 meter från stationen. 

Med Utvälinge medräknat blir Vege en ort med 
omkring 4860 invånare. Med tanke på stationen 
������
�%%���������������%��%���������
�-
	�����	�%�����������;�$����%�������%��̀ �����	�
dessutom ett antal lucktomter som kan bebyg-
gas vilket innebär att befolkningen där kommer 
att öka något.

Karta 8.7 Exploateringstal
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8.6 GRÖNA STRÅK

+%���%%�����	��������������������$���-
tativa grönområden därför anordnas inga 
större grönområden inom orten. Istället 
	����	� %���� ��������� ����� ��� 
�����%��
naturen genom gröna stråk. Vege kan då 
istället ha en tät struktur som uppmuntrar 
till att man cyklar och går, som är en förut-
sättning för en välutnyttjad station. De fyra 

Karta 8.8 Gröna stråk

Karta 8.9 Ny bro över Vegeå

Karta 8.10 Gångstråk under järnvägen
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gröna stråken börjar på åkrarna söder om 
orten, i form av grusvägar. De följer sedan 
���
�����%����	��%��	�������%���������
igenom orten. De kopplar sedan på strå-
ket som går längs med kusten i Utvälinge 
och vidare längs med Vegeå. Längs med 
��������$��		��	��������	����
�����%��
väl uppvuxna trädalléer som bevaras. De 
andra planteras träd i ett tidigt stadium så 
de har en chans att växa till sig innan ut-
byggnad påbörjas. 

Utmed de gröna stråken anordnas kanaler 
för omhändertagande av dagvatten som 
rinner ut i Vegeå. Dessa kanaler ger trev-
liga stråk att promenera längs med. 

En ny bro anläggs över Vegeå för att ska-
pa bättre kontakter mellan orten och Vege-
holms skogen. Den nya bron utformas på 

ett sådant sätt att den smälter in i naturen, 
samtidigt som den tillför området estetiska 
värden. Inspiration kan användas från den 
gamla vägbro som korsar ån längre öster-
ut. Bron måste ha en sådan höjd att mindre 
båtar kan korsa under. 

*�$��'�����������������	������������	�
en mötesplats som skall ha gröna värden 
och lekplatser, men ett större samman-
hängande grönområde bedöms inte vara 
���$����%�������������	���������%���$������
runtomkring orten. 

Det gångstråk som går längs med kus-
ten och Vegeå i Utvälinge får en fortsätt-
ning under järnvägen och vidare österut 
mot skogarna kring Vegeholms slott. Detta 
gångstråk är en del av Skåneleden som 
fortsätter väster ut på Kullahalvön.
 Foto 8.5 Gångstråk under järnvägen

Foto 8.4 Gångstråk längs med Vegeå

Inspirationsfoto foto 8.1 Gröna stråk ut i åkrarna~����]�>�\�����%���������������%	���	��%��	%���	� Foto 8.2 Gångbro över Vegeå



8.7 KNUTPUNKTER

De röda punkterna är de främsta knutpunkterna 
på orten. Den första är Tegelbruket som redan 
���%���������$������%�����$��	�������[���
behöver inte göra vidare planer för Tegelbruket 
�������$��	����	���$���	������	��������%�
kan få fortsätta att utveckla platsen utifrån sina 
behov. Den nya bron, som skall byggas över ån 
i Utvälinge, ligger nära Tegelbruket och kommer 
att förstärka tegelbruket som knutpunkt.

`������������������������
�����%�	����%����
	���
����������$�+%��@���
������	������	�
här idag, kommer inte att kunna fortsätta och 
byggnaderna kan få en ny funktion. Med näs-
tan 5000 invånare blir Vege den största orten i 
����������������������	�	�����������������
kan exempelvis användas till detta ändamål. I 
��	������%����������������������	�������	����	�
och förskola. 
  
Den tredje knutpunkten är kring stationen. Det-
����������	������	�����
���		������������
mesta av servicen kommer att lokaliseras hit. 
Exempel på privat service som kan förväntas 
����	���������������
�������������	������%����-
osk och andra mindre typer av verksamheter 
som frisör, fotvård och tandläkare.

`�� ������ $������� ���� ����	� ������%� ����
mer offentlig service så som vårdcentral och 
����
�����`�������$������	�����������
bibliotek som dels kan fungera som mötesplats 
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men även som turistinformation för besö-
kare som kommer med tåget och skall vi-
dare ut på Kullahalvön.   

De gröna punkterna är lokala knutpunkter 
inom varje delområde. Dessa kan bestå av 
mindre torg, parker eller lekplatser. Dessa 
är bra platser för förskolor. Veges storlek 
%������������������������	�
��$��$��-
ra förskolor.

I anslutning till den gamla vägbron som 
korsar Vegeå kan man anlägga något 
som kan liknas vid ett naturum. En mindre 
byggnad med spektakulär arkitektur som 
också skulle kunna fungera som en religi-
ös lokal för högtidliga ceremonier, festlokal 
eller konferenslokal. Den ligger naturskönt 
nära den vackra bron på en plats med stor 
potential.

I den sydöstra delen av Vege ligger det en 

�����%��������%��������'���`����
-
varas som en mindre park. 
 

Insprationsfoto 8.3 Gemensamhetslokal/ naturum, Egebjerg, Danmark

Inspirationsfoto 8.2 Publika bottenvåningar Simrishamn

Insprationsfoto 8.4 Lekplats, Malmö

Insprationsfoto 8.5 Förskola, Kristinehøj, Danmark

Insprationsfoto 8.6 Lokalt torg, Kristinehøj, Danmark

Insprationsfoto 8.7 Äldreboende, Höllviken
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Foto 8.7 Gården som blir skola

Foto 8.8 Plats för naturum

Foto 8.6 Tegelbruket

Foto 8.9 Träddunge på höjd
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Väg öster om spåren

Huvudvägar

8.8 STATIONEN

En ny större väg dras öster om spåren 
och kopplar ihop Kustvägen med väg 
112. Det görs för att leda om den tyngre 
���������������+%��+���	����������-
ordnas pendlarparkering och knutpunkt 
för anslutande bussar. På så sätt behö-
$��
�		����������������������������
���%�����������������%����+%��+�%��
skapar dessutom möjligheter för en vidare 
utbyggnad av Vege öster om spåren i ett 
senare skede.

I anslutning till stationen anordnas en 
planskild gång- och cykeltunnel. För att 
den skall få en bekväm lutning krävs 
mycket utrymme. Väster om spåret börjar 
det därför slutta nedåt redan på torget 
vid stationen. Sluttningen utformas delvis 
som en trappa som samtidigt kan använ-
das som sittplatser i solen.

Bullerskärmar anordnas längs med spå-
rets västra sida. Dessa är generellt bättre 
för att minska buller än avstånd. Vid 
stationstorget är det en längre öppning i 
skärmen för att skapa god kontakt mellan 
plattformen och torget.

Stationen

Karta 8.12 Väg öster om spåren
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Illustrationsplan 8.1 Stationen

Planskild gång- och cykeltunnel
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Publik bottenvåning
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60 m 40 m 26 m
Sektion 8.1 Stationen

Inspirationsfoto 8.8 Planskild korsning i Moløv, Danmark Inspirationsfoto 8.9 Planskild korsning i Moløv, Danmark
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8.9 GÅNG OCH CYKEL

*��������������	����������	���������-
��$�%�����������%��%$�%����_�	�$�%��
blir en del av det regionala cykelstråket 
som kommer att gå längs med Sveriges 
västkust. Kustvägen och huvudvägen i 
nordsydlig riktning som delar Vege i två 
delar utformas med separat dubbelriktad 
����$�%��{���	������%����������	����
till den nya vägen öster om spåret förvän-
��	������������$����	��	���������������
på dessa två vägar. Boende i Norra Häl-
jaröd kommer fotsatt att använda vägarna 
och sommartid kommer de troligen att 
användas av besökare längs Kullahalvöns 
kust. Vägbanan är smal och den lämpar 
sig inte för höga hastigheter och detta gör 
����$����%	�������������$��'���������
vägen öster om spåren. Gatan utformas 
med trottoar i båda riktningar. Huvudvä-
gen i nord sydlig riktning är fortsatt den 
viktigaste kopplingen till Tånga och Rögle. 
Den separata cykelvägen och den tillkom-
mande rondellen vid korsningen med väg 
112 gör vägen säkrare. Detta är viktigt 
eftersom barnen från Tånga, Rögle och 
Norra Häljaröd kommer att gå i skola i 
Vege.

20 50 100 500 N

Separat cykelväg GångstråkKarta 8.13 Gång- cykelvägar
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1,5 meter 1,8 meter 5 meter 1,5 meter 2 meter

När dubbelspår byggs ut måste bron längs väg 112 
breddas. I samband med detta byggs en separat 
cykelväg utmed spårens östra sida. Den kopplar 
ihop östra Tånga och Rögle Vege. På orten fort-
sätter den som en separat cykelväg längs gatan, 
vidare upp emot den gamla vägbron över Vegeå. 
Cykelstråket fortsätter sedan genom skogen och 
kopplar på Kustvägen, det ger de på cykel från 
södra Ängelholm en genare och mer upplevelserik 
cykelväg till stationen. 

Sektion 8.2 Gator med separat cykelväg

Karta 8.14 Cykelväg under väg 112

Inspirationsfoto 8.10 Cykelväg genom skogen efter vägbron



84 VEGE - DEL 8                  
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Gågata

8.10 GÅGATA

Centralgatan genom området börjar vid stationstorget och fortsätter genom 
orten och vidare igenom Utvälinge. Den utformas på liknande sätt med separat 
dubbelriktad cykelväg. Gatan passerar den nya skolan och det är därför extra 
viktigt att barn kan transportera sig med cykel på ett säkert sätt längs med 
denna. Förbi de tre sista kvarteren före stationen blir det en gata endast för 
%��%q��������������������$�%��%������������$�%������������������������-
kelparkeringen vid stationen. Trottoarerna är breda och denna del av central-
gatan kan utvecklas med mindre butiker och restauranger och uteserveringar. 
Stråket samlar naturligt många människor som skall till stationen, den passar 
därför för publika verksamheter i bottenvåningarna. 

Sektion 8.3 Gågata
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2 meter 2 meter 5 meter 2 meter

8.11 KVARTERSKARAKTÄR

Gatorna i kvartersbebyggelsen är indelade i ett rutnät med kvar-
terslängder på mellan 40 och 80 meter. Gatorna är smala och 
���%	�������	��������	��������	���������������%�������������
�����	����������%�%�����������������	�%�����
���������������������
�����������������
��������
������~���%�������	�����������
på båda sidor. 

Sektion 8.4 Gata kvartersbebyggelse
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Bebyggelsen i dessa områden 
skall ha en mer traditionell kvar-
terskaraktär. Vilket innebär att 
den skall vara tät och stadsmäs-
	�%��`���������������	���%���


�%%�	���+%����	��������
heller någon bebyggelse att 
utgå ifrån. 

Inspiration har därför tagits från 


�%%�	��������������[��-
mö. Det är ett bra exempel på 
stadsmässig bebyggelse som 
har en mänsklig skala. Husen är 
i 1-3 våningar och varierar i färg, 
form, höjd och fasadmaterial. 
De ligger i liv med gatan och 

_�����]�>"������������������[����

*�	��������	�����]�>>�������� *�	��������	�����]�>������������������	���������

*�	��������	�����]�>}�������� *�	��������	�����]�>Z�\
�%%�	��$�����������'����������

*�	��������	�����]�>!�����������������	���������*�	��������	�����]�>"�|���$��������

�%%�	���������
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har sin huvudentré lokaliserad mot denna. 
�����������	���������
��������������	������
�	����$�%�������������������%��%���
att hastigheterna är låga.

I Vege skall byggnader ligga i eller nära 
fastighetsgräns mot gata. Dessa är det 
offentliga rummets väggar och skall vara 
med till att skapa ett intimt kvartersrum. 
Husen får högst ligga två meter in från 
gatan. Detta gör att man får en liten 
förgård framför huset som en övergång 
���������$��������������%���=������	�����	�
för en bänk där man kan sitta och njuta 
av solskenet eller plats att parkera cykeln. 
Denna halvprivata zon är en utvecklings-
punkt för socialt passiva möten, en plats 
där grannar och andra kan mötas.  In mot 
kvarteren kan utformningen av huskrop-
parna vara lite mera fri. Parkering anord-
nas gemensamt på kvartersmark ovan 
eller under jord.  

För att det skall bli intressant och stimu-
lerande att färdas längs med gatorna och 
i det offentliga rummet skall fasadrytmen 

0 m 50 m

N

Illustrationsplan 8.2 Kvarterskaraktär
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vara vertikal med korta enheter och de-
taljrik. Särskild omtanke och detaljering 
skall ägnas fasaderna utmed den centrala 
gatan och stationstorget, här spelar bot-
tenvåningarna en speciellt viktig roll. 

Husens bredd bör ligga mellan 7 och 15 
meter. Fasaderna skall vara aktiva och 
transparenta i bottenvåningen mot gata 
och bidrar därmed till livet i gaturummet. 
Bostadens sociala funktioner så som kök 
och vardagsrum skall ligga ut mot offent-
ligt rum och gator. 

Höga murar och häckar är inte tillåtna, de 
får inte överstiga 1 meter.  Detta för att 
skapa en god kontakt mellan gaturummet 
och den halvprivata zonen framför bygg-
naden. Öppenheten skapar dessutom 
tryggare miljöer. Byggnadernas huvud-
entréer skall vändas mot gatorna, men 
byggnader bör även ha öppningar in mot 
gården. 

I de kvarter som ligger i anslutning till 
stationen tillåts byggnader i tre våningar 
i övrigt skall bebyggelsen inte överstiga 
två våningar. Detta för att Vege ligger i ett 
����������	�����������������+%��������
och föreslagen struktur ger ett tillräckligt 
underlag för tåget utan att bebyggelsen 
behöver vara högre.

Byggnaderna skall ha en stor variation 
både arkitektoniskt och i fasadmaterial. 
De skall ha en god kvalitet och uppföras i 
fasadmaterial som tegel, natursten, puts 
eller skivmaterial. Det är viktigt att skapa 
en variation av olika volymer och material. 

Inspirationsfoto 8.17 Halvprivat zon, Mariastaden, Helsingborg

Inspirationsfoto 8.16 Intimt gaturum, Egebjerg,Danmark

Inspirationsfoto 8.18 Viken, Höganäs

Inspirationsfoto 8.19 Halvprivat zon, Berlin, Tyskland Inspirationsfoto 8.20 Transparenta fasader, Egebjerg,Danmark



Inspirationsfoto 8.21 Halvprivat zon, Lomma hamn Inspirationsfoto 8.22 Tät struktur, Jakriborg, Hjärup Inspirationsfoto 8.23 Tät struktur, London, England

Inspirationsfoto 8.24 Kristinehøj, Danmark

Inspirationsfoto 8.25 Lomma hamn, Lomma Inspirationsfoto 8.26 Havnestaden, Köpenhamn

Inspirationsfoto 8.27 Halvprivat zon, Egebjerg, 
Danmark

Inspirationsfoto 8.28 Transparent fasad, Kristinehøj, 
Danmark
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4 meter 2 meter 5 meter 2 meter 3 meter

8.12 SMÅHUSBEBYGGELSE

I de områden som ligger närmst Utvälinge skall bebyggelsen utgö-
ras av mer traditionell småhusbebyggelse. Gatorna är smala för att 
skapa ett intimt gaturum. Detta gör att hastigheterna är låga, där-
med kan cyklar och bilar dela vägbanan. Separat trottoar anordnas 
på var sida av vägen. 

Bebyggelsen och strukturen i småhusområdet anpassas till den som 
���	���;�$����%��;�$����%�������	��	����%�����������=�	�������%��
i 1,5 våningar. De ligger samlade kring gatorna med små förgårdar. 
Tomterna ligger tätt vilket ger en gemytlig bykaraktär. Tomterna är 
omkring 800 - 1000 m2 och parkering anordnas på egen tomt. Bebyg-
gelsen består av småhus från början av 1900-talet och framåt. Husen 
har en enkel karaktär och varierar i färg. Fasadmaterialen består av 
puts, tegel och träpanel. Nyligen uppförd bebyggelse påminner om 
��� 
�����%�� ��� 

�%%�	$������ ��� ��%��� 	������ ;��$�����
träd och buskar är också karaktärsbildande för orten och ger ett lum-
migt intryck.  

Sektion 8.5 Gata småhusbebyggelse



Inspirationsfoto 8.29 Utvälinge

Inspirationsfoto 8.30 Utvälinge

Inspirationsfoto 8.31 Utvälinge

Inspirationsfoto 8.32 Utvälinge

Inspirationsfoto 8.33 UtvälingeInspirationsfoto 8.34 Utvälinge

Karta 8.16 Utvälinge
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I småhusområdet i Vege skall husen, så som i 
resten av orten, ligga i förgårdsgränsen, högst 
4 meter in från gatan. Garage och carportar 
får inte ligga på förgårdsmarken utan skall 
ligga  längre in på fastigheter. Häckar och sta-
ket skall vara låga och får inte överstiga 1,2 
meter.

Även här eftersträvas en variation i bebyg-
%�	��� `�� 	����� ����	� �����	�� �����	� ����
friliggande villor både, gruppbyggda och en-
skilt byggda Bebyggelsen skall anpassas till 
skalan i Utvälinge men ny spännande arkitek-
tur bör  uppmuntras. Villatomterna skall vara 
mellan 700 och 1000 m2. radhustomterna är 
något mindre, ca 300 m2.

De långa kvarteren skall genombrytas av sti-
gar. 

Illustrationsplan 8.3 Småhusbebyggelse
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Inspirationsfoto 8.35 Bülow Hübes väg, Malmö Inspirationsfoto 8.36 Baskemölla ekoby, Simrishamn Inspirationsfoto 8.37 Friluftsstaden, Malmö

Inspirationsfoto 8.38 Berlin, Tyskland Inspirationsfoto 8.39 Rostorp, Malmö Inspirationsfoto 8.40 Søndergårdsparken, Köpenhamn

Inspirationsfoto 8.41 Berlin, Tyskland Inspirationsfoto 8.42 Biskopshagen, Växjo Inspirationsfoto 8.42 Esparanza, Landskrona
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Karta 8.17 Strukturplan
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källförteckning
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Kartor, Illustrationer och foton

Samtligt kartor över Vege är bearbetningar av Helsingborgs kommuns material. Tillstånd att använda dessa i examensarbetet har givits 
av Gertrud Egnell 2011.

Samtliga illustrationer, Kajsa Rue Hallén

Samtliga foton, Kajsa Rue Hallén
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