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ÖP 2010 består av följande handlingar:

• ÖP 2010 - en strategisk översiktsplan för 
 Helsingborgs utveckling
• Sex kartor: Markanvändningkarta och 
 regleringskarta samt fyra kartor med 
 utvecklingsprinciper
• Konsekvensbeskrivning – miljömässiga, 

 sociala och ekonomiska konsekvenser

• Riksintressen och allmänna intressen
• Samrådsredogörelse
• Utställningsutlåtande
 

Visionen i ÖP2010 är baserad på Framtidsbild 2035 Helsing-
borg en färgstark och framåtriktad stad enligt beslut i KS 
september 2008.
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Bakgrund och syfte

strategier och utvecklingsprinciper kan för-
väntas ge upphov till. De konsekvenserna 
som främst behandlas är de som befaras 
kunna leda till betydande miljöpåverkan, 
påverkan på riksintressen eller det som be-
döms kunna ge betydande social eller eko-
nomisk påverkan. 

Konsekvensbeskrivningarna tar sin ut-
gångspunkt i de strategier och principer 
som presenteras i förslaget och som före-
slås ligga till grund för framtida ställnings-
taganden för Helsingborgs planering och 
utbyggnad. 

Det fi nns naturligtvis ett fl ertal osäkerhets-
aspekter som kan komma att påverka pla-
nens konsekvenser i olika riktningar. Till 
exempel kommer konjunkturen och bygg-
sektorn, preferenser hos konsumenter, tek-
nikutveckling och politiskt hanterande av 
klimatfrågan samt eventuell ny lagstiftning 
att påverka utslaget av konsekvenserna. 

Översiktsplanen beskriver Helsingborgs 
stads långsiktiga mål, dess förutsättningar 
samt vilka strategier och principer vi har 
valt att arbeta med för att styra använd-
ningen av våra mark- och vattenområden. 

Enligt plan- och bygglagen samt miljöbal-
ken ska en översiktsplan alltid miljöbedö-
mas. Miljöbedömning innebär bland annat 
att varje översiktsplan ska åtföljas av en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som 
beskriver de större konsekvenserna. Den-
na konsekvensbeskrivning är, liksom över-
siktsplanen, ett beslutsunderlag och ska 
stödja planeringsprocessen. Miljöbedöm-
ning är även en process genom vilken de 
positiva och negativa konsekvenserna be-
lyses och leder successivt till en tydligare 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Ambitionen med konsekvensbeskrivning-
en tillhörande ÖP 2010 är att översiktligt 
beskriva de konsekvenser som planens 
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Metod och process 

Med anledning av den översiktliga, stra-
tegiska karaktär som översiktsplanen har 
beskrivs konsekvenserna på motsvarande 
översiktlig nivå där även samband mellan 
miljö-, sociala och ekonomiska konsekven-
ser lyfts fram. Konsekvensbeskrivningen 
ska även utgöra ett stöd för bedömningar 
av vilka konsekvenser som kommer att be-
höva studeras närmare i fortsatt planering.

Såväl visionen, utmaningarna, strategierna 
och profi lområdena samt principerna för 
Helsingborgs utveckling har konsekvens-
belysts. Profi lområdena behandlar hur 
Helsingborg ska arbeta med olika frågor 
för att uppnå visionen. Utvecklingsprinci-
perna behandlar vilket fysiskt avtryck som 
planeringen ger.  För varje profi lområdes 
tre huvudstrategier samt för respektive 
utvecklingsprincip har konsekvenserna 
beskrivits under rubrikerna miljömässiga, 
sociala och ekonomiska. 

Den viljeinriktning som ÖP 2010 repre-
senterar är en syntes av omfattande dialog 
mellan allmänhet, verksamhetsutövare, 
statliga verk, myndigheter samt stadens 
medarbetare och politiker. Konsekvens-
beskrivningen togs fram till samrådsskedet 
och har inför utställningsskedet bearbetats 
i dialog mellan stadsbyggnadsförvaltning-
en, och miljöförvaltningen, avdelningen 
för hållbar utveckling inom kommunsty-
relsens förvaltning samt Nordvästra Skå-
nes VA. 

Konsekvensbeskrivningen har en struktur 
som följer ÖP 2010:s struktur. Varje av-
snitt sammanfattas också kortfattat i mot-
svarande avsnitt i ÖP:n. Under utställning 
och remiss har hela ÖP 2010, inklusive 
konsekvensbeskrivning, granskats ännu en 
gång. 

Inför antagande har mindre justeringar 
av konsekvensbeskrivningen gjorts, vilket 
framgår av utställningsutlåtandet.

Avgränsning

Innehållet och omfattningen av en konse-
kvensbeskrivning avgörs av ett antal pa-
rametrar, bland annat geografi skt område 
och tidshorisont. Arbetet att precisera och 
defi niera avgränsningen har gjorts paral-
lellt med framtagandet av översiktsplanen 
för att säkra att konsekvensbeskrivningens 
avgränsningar överensstämmer med av-
gränsningen för ÖP 2010. 

Samråd om avgränsningen av konse-
kvensbeskrivning har hållits med Läns-
styrelsen i Skåne vid två separata tillfällen 
under våren 2009. Synpunkter från Läns-
styrelsen fi nns dokumenterade i minnes-
anteckningar som fi nns att tillgå på Stads-
byggnadsförvaltningen.

Den geografi ska avgränsning som 
gjorts innebär att konsekvensbeskrivning-
en i första hand behandlar översiktsplanen 
inom Helsingborgs stads gränser, det vill 
säga centralort, tätorter, landsbygd och 
hav men eftersom miljöpåverkan inte tar 
hänsyn till kommungränser behöver blick-
en även lyftas till regional nivå.

Analysnivån speglar ÖP 2010 övergri-
pande inriktningar för Helsingborgs ut-
veckling. Den behandlar strategier och 
principer som ska genomsyra planerings-
arbetet. Därför är det mest relevant att 
utifrån miljömässigt, socialt och ekono-
miskt perspektiv belysa de konfl ikter som 
strategierna kan komma att innebära, samt 
respektive konfl ikts följdeffekter. Konse-
kvensanalyser på mer detaljerad nivå blir 
mer relevanta att göra i samband med 
framtida fördjupningar av översiktsplanen, 
planprogram och olika detaljplaner.

Bedömda miljöaspekter: Då analys-
nivån ligger på en övergripande nivå be-
döms inte miljöaspekter enskilt och på dju-
pet utan ett bredare angreppssätt används. 
Man tittar på system, kretslopp och beva-
rande av värden. De miljömässiga konse-
kvenserna har dels utgått från de nationella 
miljömålen och dels beskrivs de betydande 
konsekvenser som förslagen ger för risker 
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och störningar, energi och klimat, kultur- 
och naturmiljövärden och stads- och land-
skapsbild samt, i förekommande fall, på 
vattenresurser och areella näringar. 

Bedömda sociala aspekter: Likaledes 
är de sociala aspekterna generellt hållna 
och en utförligare konsekvensbedöm-
ning för varje område som berörs måste 
göras i samband med fördjupningar. Det 
mest centrala för de sociala aspekterna är 
att analyser av strukturerna i varje förtät-
ningsområde görs samt att analyser av oli-
ka socioekonomiska gruppers rörelser och 
var olika grupper möts eller inte möts görs 
i samband med detaljplanering. De sociala 
konsekvenserna har identifi erats utifrån de 
nationella folkhälsomålen samt utifrån be-
tydande effekter för hälsa, demokrati, de-
mografi , barnperspektiv, jämställdhet och 
integration samt sysselsättning. 

Bedömda ekonomiska konsekvenser 
handlar om effekter på näringsliv, han-
del, forskning och utveckling samt sam-
hällsekonomi. Ett annat sätt att beskriva 
konsekvenser brukar vara att beskriva om 
förslag ökar eller minskar miljöskulden 
respektive miljökapitalet. I förekommande 
fall har även dessa begrepp använts under 
rubriken ekonomiska konsekvenser. Mil-
jöskulden är de kostnader som uppstår till 
följd av skador i miljön till följd av olika 
åtgärder och för vilka det fi nns möjliga 
metoder att återställa skador. Det är me-
todernas kostnader som utgör skulden, t 
ex sanering av förorenad mark. De aspek-
ter som brukar bedömas är klimatpåver-
kan, påverkan på naturresurser, buller, 
förorenad mark, luftkvalitet, övergödning, 
buller och dricksvattenkvalitet.  Omvänt 
fi nns det också ett befi ntligt miljökapital, 
t ex naturresurser såsom åkermark, rekrea-
tionsvärdet i befi ntliga miljöer, markvärde, 
dricksvattentäkter och biologisk mångfald. 
När samhället utvecklas sker en påverkan 
på dessa aspekter som långsiktigt leder till 
kostnader eller vinster. 

Tidsmässigt: En översiktsplan ska utgöra 
ett styrande dokument i många år. I detta 
fall har år 2035 satts som visionsår. Det är 
därför viktigt att hålla detta tidsperspektiv 
i minnet när konsekvenserna bedöms och 
ta höjd för hur samhället, miljön och andra 
omvärldsfaktorer kan tänkas se ut då. 

Bedömningsgrunder: Då resonemang-
en i ÖP 2010 förs på en strategisk nivå kan 
inga bedömningar göras i förhållande till 
exakta halter eller nivåer. Riktvärden för 
buller och normvärden för luft- och vat-
tenkvalitet blir aktuella att beräkna när för-
djupningar av översiktplan och detaljplaner 
ska tas fram. I detta skede görs endast ett 
konstaterande om strategin eller principen 
bidrar eller motverkar till måluppfyllelse. 
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De svenska miljökvalitetsmålen beslutades 
av riksdagen 1999 och ska ligga till grund 
för samhällsutvecklingen. Målen har se-
dan anpassats regionalt av Länsstyrelsen 
och därefter lokalt genom stadens miljö-
program 2006. En revidering av miljöpro-
grammet pågår under 2010.

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag 
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. (Storslagen fjällmiljö)
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Helsingborgs stad medverkar i WHO:s 
projekt Healthy Cities sedan många år. 
WHO:s så kallade Marmotkommission 
konstaterar i sin rapport 2008 “Closing the 
gap in a generation” att bestämningsfaktorer 
som uppväxtförhållande, miljö, arbetsför-
hållande, arbetsmiljö, betydelsen av social 
välfärd och en hälso- sjukvård tillgänglig 
för alla globalt sett är helt avgörande för 
hur länge man lever. Rekommendationen 
till världens länder är: ”Förbättra förutsätt-
ningarna för människors dagliga liv, åtgärda 
ojämlikheter i resurser och infl ytande och utveckla 
och använd metoder för att mäta och följa ojämlik-
heten i hälsa, utveckla kunskapsbasen och använd 
de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa för att 
undvika onödiga kostnader i respektive land.” 
Konsekvensbedömningar för en hållbar 
utveckling måste beakta dessa rekommen-
dationer.

Motsvarande miljömålen fi nns det elva 
målområdena för folkhälsa. De återfi nns i 
det beslut om ”En förnyad folkhälsopolitik” 
som riksdagen fattade 2008: 2Målområde-
na påverkas av de så kallade bestämnings-
faktorerna. Till dessa faktorer knyts ett an-
tal uppföljningsbara indikatorer som kan 
bedömas vid konsekvensbeskrivningar. 

På kommunal nivå är de nationella målen 
nedbrutna och utgör en del av stadens för-
bättringsområden som årligen redovisas i 
Plan för hållbar utveckling.

Övergripande mål: Skapa samhälleliga för-
utsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. De 11 målområ-
dena är:

 1. Delaktighet och infl ytande i sam-
hället

 2. Ekonomisk och social trygghet
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 4. Ökad hälsa i arbetslivet
 5. Sunda säkra miljöer och produk-

ter
 6. En mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård
 7. Gott skydd mot smittspridning
 8. Trygg och säker sexualitet och en 

god reproduktiv hälsa
 9. Ökad fysisk aktivitet
 10. Goda matvanor och säkra livs-

medel
 11. Minskat bruk av tobak och alko-

hol, ett samhälle fritt från narko-
tika och  dopning samt minska-
de skadeverkningar av överdrivet 
spelande.

Nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål
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Förslag och alternativ

Som översiktsplan är ÖP 2010 okonven-
tionellt disponerad. För att uppnå hållbar 
utveckling, och bemästra de utmaningar 
det innebär, har olika strategier och princi-
per för utveckling formulerats. De övergri-
pande strategierna är att Helsingborgs stad 
ska växa resurseffektivt och utvecklas som 
det regionalt nav. Staden ska främja en dy-
namisk utveckling av näringslivet och hela 
Helsingborgs identitet och attraktivitet ska 
stärkas. 

För att tydliggöra hur olika funktioner 
samverkar för att utveckla Helsingborg har 
strategier kring utveckling formulerats uti-
från profi lområden: 

Mötesplatser • 

Boendemiljöer • 

Logistik • 

Tillsammans ger dessa tre profi lområden 
förtydliganden för hur staden ska arbeta 
för att utveckla den fysiska miljön. För att 
översätta dessa tre profi lområden så att de 
blir tillämpningsbara och kopplade till geo-
grafi ska områden har utvecklingsprinciper 
tagits fram fördelade på fyra olika gruppe-
ringar:

Stads- och landsbygdsutveckling• 

Natur- och landskapsutveckling• 

Transportutveckling• 

Verksamhetsutveckling• 

Konsekvenserna av en översiktsplan ska 
jämföras med ett eller fl era alternativ. Ett 
av dessa ska utgöras av ett så kallat nollal-
ternativ. 

Att beskriva alternativ för hela eller delar 
av översiktsplanen har inte ansetts rimligt 
eftersom hela förslaget rymmer en mängd 
olika valmöjligheter som påverkar vad som 
skulle vara relevant att miljökonsekvens-
beskriva. Under föregående decennier har 
grunden för hållbarhetsaspekterna lagts i 
ÖP 1989, 1997 och 2002 med successiv 
utveckling. Olika utvecklingsalternativ har 

testats och bland annat har gamla utbygg-
nadstankar som inte byggde på kollektiv-
trafi knära utbyggnad tagits bort. 

Under arbetets gång med ÖP 2010 har 
dessa strategier stärkts vad avser utbygg-
nad av stationsorter och utvecklingen av 
grönstrukturen. Under tiden har det dess-
utom skett ett kontinuerligt utforskande 
av möjliga lösningar. Det fi nns för många 
andra möjliga scenarier och kombinationer 
av scenarier för att de ska kunna utkristal-
liseras i relevanta förslag.  

Nollalternativet i denna konsekvensbe-
skrivning utgörs av scenariot där ÖP 2010 
inte har tagits och då riktlinjerna i ÖP 2002 
fortsätter att gälla. Nollalternativet beskri-
ver inte en statisk situation där ingen bygg-
nation eller utveckling sker utan beskriver 
hur denna utveckling skulle kunna se ut 
om den sker efter dagens riktlinjer.
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Eftersom ÖP 2010 redogör för utveckling 
på strategisk och övergripande nivå är det 
inte möjligt att mer detaljerat beskriva vilka 
konsekvenser som kan antas uppstå. Med 
det befi ntliga underlaget i ÖP 2010 och 
med stöd av andra rapporter och underlag 
är det dock relevant att beskriva och reso-
nera kring konsekvenser på motsvarande 
övergripande nivå. 

ÖP 2010 skiljer sig från ÖP2002 bland 
annat genom att den introducerar tre Pro-
fi lområden som ger arbetsinriktningar för 
hur Helsingborgs stad ska arbeta inom spe-
cifi ka frågor. Profi lområdet Mötesplatser 
leder främst till positiva konsekvenser och 
då främst inom de sociala aspekterna. Följ-
deffekter bedöms ge positiva ekonomiska 
konsekvenser vilket gör att trots att försla-
gen belastar stadens ekonomi bedöms de 
totalt ge positiva ekonomiska konsekven-
ser. Vissa negativa miljökonsekvenser, som 
knappast bedömas vara betydande, har 
identifi erats. Profi lområdet Boendemiljöer 
ger stora miljökonsekvenser, både positiva 
och negativa. Det är också det profi lom-
råde som mest tydligt ger fysiska konse-
kvenser som konsekvensbehandlas vidare 
i efterföljande avsnitt om utvecklingsprin-
ciper. Där görs också bedömningen om 
vad som kan medföra betydande miljö-
konsekvenser och olika, främst sociala, 
konsekvenser. Profi lområdet Logistik ger 
också tydliga fysiska avtryck och ger om-
fattande miljökonsekvenser, både positiva 
och negativa, och initiala stora ekonomiska 
konsekvenser som beskrivs närmare under 
utvecklingsprinciperna. Främst handlar 
det om miljökonsekvenser som totalt i sta-
den är både betydande och positiva men 
som lokalt kan vara negativa. I det lokala 
perspektivet fi nns också risk för negativa 
sociala konsekvenser i socioekonomiskt 
svaga områden.

Genom att ÖP 2010 fokuserar på att ut-
veckla bebyggelsen primärt kring olika 
knutpunkter för kollektivtrafi ken, samt att 
till så stor del som möjligt göra detta inom 
redan exploaterad mark, minskar behovet 
av att ta i anspråk jordbruksmark eller mark 

som är eller kan komma att bli värdefull ur 
rekreationssynpunkt. Detta ökar möjlighe-
terna för att ytterligare utveckla och värna 
den biologiska mångfalden. Målkonfl ikter 
har dock identifi erats mellan strävan efter 
förtätad stadsstruktur respektive rikt ut-
bud av grönområden. ÖP 2010 redovisar 
hur denna utveckling ska ske. Genom för-
tätning och högre krav på täthet i samband 
med exploatering ökar möjligheterna för 
att nå ett fl ertal miljömål. Bland annat kan 
miljömålen Ett rikt odlingslandskap, God be-
byggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv gyn-
nas direkt av dessa förslag.

Hushållningen med åkermark genom för-
tätning och stadsförnyelse bevarar det mil-
jökapital som åkermarken är. Sammanta-
get innebär förslagen i ÖP 2010 kraftfulla 
satsningar på effektivare kollektivtrafi k, 
nya spår och koncentration av ny och hö-
gre bebyggelse kring stationer och kollek-
tivtrafi kknutpunkter vilket sammantaget 
minskar transportarbetet och därmed mil-
jöskulden.

Eftersom staden och samhällena förtätas 
och byggs ut i anslutning till tågstationer 
kommer kraven på åtgärder för att mot-
verka störningar i form av buller och luft-
föroreningar att öka. Dock kan det attrak-
tiva centrala läget bidra till att fi nansiera 
miljöförbättrande åtgärder. I samband 
med förtätning och byggnation av större 
besöksanläggningar i staden kan andelen 
biltrafi k komma att öka vilket kan påverka 
bullernivåer och luftkvaliteten negativt. 
Därför är det viktigt att åtgärder görs för 
att minska dessa problem och för att gyn-
na alternativa transportmedel. Likaså är 
det viktigt att tillämpa balanseringsprinci-
pen; när det är nödvändigt att ta grönytor i 
anspråk försöka kompensera detta så långt 
det är möjligt. Nya grönområden, våtmar-
ker, gång- och cykelstråk samt naturreser-
vat är exempel på kompensationsåtgärder 
som ÖP 2010 föreslår. Men miljöpåverkan 
kommer ändå att ske och i fortsatta plane-
ringsarbeten måste det i varje planärende 
bedömas om denna är betydande. Gene-
rellt bedöms negativa miljökonsekvenser 

Sammanfattning och Samlad bedömning
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ge negativa sociala konsekvenser, främst 
för socioekonomiskt svaga grupper.

Beroende på hur de förebyggade åtgär-
derna mot buller och luftföroreningar från 
ökad trafi k lyckas kommer miljömålen Be-
gränsad klimatpåverkan och Frisk luft att på-
verkas.

Översiktsplanen ligger även i linje med 
de nya transportpolitiska funktionsmålen 
som bland annat tar avstamp i begreppet 
tillgänglighet, folkhälsa och klimat.

En annan aspekt som tas upp är hur sam-
hället står emot klimatförändringar. Den 
stora påverkan förväntas bli genom höjd 
havsnivå samt ökad och intensifi erad ne-
derbörd. Detta kan leda till ökade problem 
med översvämningar och högre belastning 
på avloppssystem. Klimatförändringar kan 
också leda till negativa folkhälsokonsekven-
ser. Ett fl ertal förslag tar upp förutsätt-
ningarna för landsbygden och landskapets 
olika ekologiska system. Översiktsplanen 
föreslår återigen ett brett grepp för utveck-
lingen och värnandet av landskapets käns-
liga miljöer och värden. Dessa bör ge stor 
positiv effekt på miljömålen Ingen övergöd-
ning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten 
av god kvalitet, Hav i balans samt Levande kust 
och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt 
växt- och djurliv. 

Genom satsning på grönstruktur med nya 
våtmarker, planteringar och naturreservat 
gynnas folkhälsa, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster vilket minskar miljö-
skulden.

Eftersom ÖP 2010 förespråkar varierat 
och blandat utbud av boendetyper i olika 
lägen kan möjligheterna till ökad integra-
tion stärkas. Förtätning i befi ntliga stads-
miljöer kan ge ekonomiskt incitament till 
upprustningsåtgärder, överbygga barriärer 
och därmed ge förbättrad folkhälsa i fl er 
delar av samhället. 

Det breda dialogarbete som har genom-
förts har synliggjort planeringsprocessen 
och involverat helsingborgare i diskussio-
nen om fysisk utveckling. Detta stärker ar-

betet med miljömålet God bebyggd miljö och 
folkhälsomålet om Delaktighet och infl ytande 
i samhället. 

Sammanfattningsvis kan förslaget i sin 
helhet antas leda till begränsning av den 
samlade miljöpåverkan och förbättrar möj-
ligheten att bättre kunna hushålla med vär-
defull mark. Boendemiljön och vardagen 
har möjligheten att utvecklas i positiv rikt-
ning för fl ertalet helsingborgare. Arbetet 
med hållbara transporter och resande ges 
tydligare förankring hos direkt berörda.

Många av de miljöfrämjande åtgärder inom 
infrastrukturen som föreslås leder initialt 
till omfattande investeringar. Därmed är 
långsiktighet en viktig aspekt i det konse-
kvensreducerande arbetet.
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Konsekvenser av Visionen
Visionsberättelsen ger främst uttryck för en 
tätare stad med ökad mångfald. Det i sig, 
vilket också genomsyrar texten, bedöms ge 
positiva sociala konsekvenser. Även visio-
nen om demografi sk utveckling med stör-
re balans mellan olika befolkningsgrupper 
bedöms ge positiva sociala konsekvenser. 
Ett av folkhälsomålen behandlar trygga 
och goda uppväxtvillkor. Det är ett brett 
begrepp, men visionen talar om en stad 
där människor erbjuds en rik och varierad 
vardag vilket bör underlätta för att nå må-
let. 

Förtätning genom höga hus som respekt-
fullt kompletterar befi ntlig bebyggelse 
nämns, det kan göra att miljömålet god be-
byggd miljö uppnåtts. Det kan också inne-
bära negativa miljökonsekvenser genom 
att det försämrar luftkvalitet. I Helsing-
borg fi nns bebyggda miljöer med så histo-
risk stark kvalitet att delar är klassade som 
riksintresse. Den utveckling som visionen 
omtalar kan utgöra ett hot mot detta, men 
behöver inte göra det med omsorgsfull 
planering.

I visionen beskrivs kortfattat hur alla har 
tillgång till vattnet. Som en del i miljömå-
let en god bebyggd miljö är det en stark 
idé och som ett sätt att hantera översväm-
ningsrisker kan öppna vattenytor vara väl 
så effektivt. Det antyder också värnande 
om grundvatten av god kvalitet, levande 
vattendrag, hav i balans och myllrande våt-
marker.

Visionen om Helsingborg 2035 handlar 
mycket om rörelser, med utgångspunkt 
från kollektivtrafi k på spår och hög fram-
komlighet med cykel. Mycket av kollektiv-
trafi kutvecklingen förutsätter omfattande 
infrastrukturinvesteringar, vilket ger stor 
ekonomisk konsekvens, men i sig också 
starkt bidrar till positiva miljökonsekven-
ser. Ett folkhälsomål handlar om ökad fy-
sisk aktivitet, och trafi kutvecklingen med 
förbättrade förutsättningar för gång och 
cykel bör ha bidragit till att det uppnåtts.

Närheten som omnämns, till såväl park 
och natur som service och handel, bedöms 
ge positiva konsekvenser både utifrån so-
ciala och miljömässiga aspekter. 

Helsingborg år 2035 omnämns mer kli-
matneutral och energieffektiv. Det bör i 
sig innebära att miljömålet om begränsad 
miljöpåverkan har klarats och det bedöms 
ge positiva miljökonsekvenser, men kan 
initialt ha gett negativa ekonomiska kon-
sekvenser.

I visionen nämns dialog som ett verktyg 
för framgång. Det bidrar till positiva so-
ciala konsekvenser och har direkt bärighet 
på folkhälsomålet om delaktighet och in-
fl ytande i samhället.

Näringslivet i Helsingborg år 2035 be-
skrivs som kreativt och kunskapsinriktat. 
Det bör innebära positiv ekonomisk och 
social konsekvens och att fl era folkhälso-
mål främjas; såsom ekonomisk och social 
trygghet och ökad hälsa i arbetslivet.
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Konsekvenser av Utmaningarna 
I avsnittet beskrivs egentligen konsekven-
serna av att inte beakta utmaningarna. 
Utmaningarna i sig utgör de största hin-
dren som hotar Helsingborgs möjligheter 
att nå visionen om de inte hanteras på ett 
genomtänkt sätt. Den medvetenhet om 
utmaningar som hela avsnittet ger uttryck 
för kan i sig vara avgörande för hållbar ut-
veckling. 

Den största riskbilden är att inte alla tre 
aspekter av hållbar utveckling beaktas pa-
rallellt. Att de ekonomiska eller de sociala 
eller de miljömässiga aspekterna, beroende 
på rådande samhällsomständigheter, som 
politisk vilja eller ekonomiska begräns-
ningar, tillåts råda. I värsta fall skulle det 
kunna leda till kontraproduktiv konkur-
rens, social instabilitet, en infrastruktur i 
kollaps, global klimatkatastrof, historielös-
het, anonymitet och därmed stagnation av 
samhällsutvecklingen. 

Defi nierar vi inte Helsingborgs roll i olika 
regioner kan samhällsutvecklingen istället 
bli konkurrerande och därmed kontrapro-
duktiv. Regionförstoringens potential till 
bredare boende- och arbetsmarknad är 
ömsesidig, lika mycket som Helsingborg 
kan erbjuda andra boende i regionen, kan 
näringsliv, kulturliv, utbildningsmöjligheter 
och boendekvalitet erbjudas helsingbor-
garna i andra delar av regionen.

Om befolkningsutvecklingen inte balan-
seras blir det en stor andel äldre som ska 
försörjas av färre unga. Då blir det väsent-
ligt mycket svårare att hantera fl era av mil-
jömål, men främst kan fl era folkhälsomål 
bli svåra att uppnå. Och hanterar vi inte 
den ökande befolkningen är trångbodd-
het nära förestående med negativa sociala 
konsekvenser. En annan negativ effekt 
som obalansen i befolkningsutvecklingen 
skulle kunna medföra är ökad segregation 
och försvagning av redan svaga socioeko-
nomiska grupper. 

Om det ökade rese- och transportbehovet 
inte hanteras skulle miljömålen om be-

gränsad miljöpåverkan och frisk luft direkt 
påverkas negativt. Behovet av resor och 
transporter kvarstår, omprioritering av in-
vesteringar skulle snarare leda till negativa 
samhällsekonomiska konsekvenser. 

Om Helsingborg inte tar sitt ansvar för att 
minska miljöbelastningen och inte hanterar 
klimatförändringarna är det fl era miljömål 
som påverkas, och det i sig kan få omfat-
tande negativa konsekvenser för miljö och 
med tiden även ekonomiska konsekvenser. 
Stora investeringar i infrastruktur och be-
byggelse kan hotas av stigande havsnivåer 
i fl era delar av Helsingborg.

Om vi i Helsingborg inte utvecklar vår 
identitet får det sannolikt främst negativa 
ekonomiska och sociala konsekvenser som 
i sin tur leder till att folkhälsomålet om 
trygga och goda uppväxtvillkor och miljö-
målet om god bebyggd miljö inte värnas. 
Som generator för att hantera de övriga ut-
maningarna är helsingborgarna och deras 
känsla för sin stad och landsbygd en viktig 
faktor.
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Konsekvenser av Strategierna
ser och därmed ge positiva sociala kon-
sekvenser. En positiv social konsekvens 
som förtätning sannolikt ger är att nya 
strukturer kan möjliggöra tryggare miljöer 
i segregerade områden, öka möjligheten till 
blandade upplåtelseformer och större inte-
grering med staden som helhet. Även här 
är det dock risken att friytor som kan ha ett 
kvantitativt värde försvinner.

Strategin om att bli ett regionalt nav 
ger främst positiva sociala konsekvenser, 
med bredare möjlighet till sysselsättning 
och större valfrihet. Möjlighet till arbete, 
utbildning och kultur i bredare omfatt-
ning bedöms bidra till folkhälsomålet om 
Ekonomisk och social trygghet. Idén om att 
samverka kommuner emellan bedöms ge 
positiva konsekvenser både utifrån miljö-
mässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 
Inte minst är miljömålet om begränsad 
miljöpåverkan något som kräver samar-
bete för att kunna hanteras ekonomiskt 
hållbart.

Att främja dynamiskt näringsliv är en 
strategi som i första hand bedöms ge po-
sitiva ekonomiska konsekvenser. Därmed 
spelar även den strategin en viktig roll för 
att uppnå folkhälsomålen om Ekonomisk och 
social trygghet och kan förhoppningsvis bidra 
till folkhälsomålet om ökad hälsa i arbets-
livet. Utan fungerande samhällsekonomi 
fi nns inte de resurser som krävs för att nå 
fl era miljö- och folkhälsomål.

Utveckla Helsingborgs identitet och 

attraktivitet är en strategi som främ-
jar sociala och ekonomiska mål men inte 
minst kan ge stora positiva konsekvenser 
på miljön. Miljömålet God bebyggd miljö 
handlar om platsspecifi ka värden och att 
bevara dem. Strategin rymmer en ambition 
att klara av miljömålen Levande skogar, Myll-
rande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, 
Hav i balans samt Ett rikt växt- och djurliv. 
Folkhälsomålet om Delaktighet och infl ytande 
i samhället främjas genom att den identitet 
som helsingborgarna förknippar med sin 
miljö stärks.

Den fysiska struktur som pilbilden illustre-
rar, och som Helsingborg har strävat efter 
och nått närmare under det senaste decen-
niet, bidrar mycket till att fl era av de na-
tionella miljömålen hanteras och därmed 
minimeras miljökonsekvenserna.

Att växa resurseff ektivt och med en re-
surseffektiv struktur är den strategi som 
tydligast ger konsekvenser för miljön, både 
positiva och negativa och därmed spelar 
mest direkt roll för att uppnå miljömålen 
om Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt 
odlingslandskap samt förhoppningsvis målet 
om God bebyggd miljö. 

Förtätning ger positiva miljökonsekven-
ser genom att det minimerar behovet av 
att ta värdefull orörd mark i anspråk för 
nyexploatering och genom att befi ntlig 
infrastruktur utnyttjas effektivare. Sam-
tidigt kan förtätning ge negativa konse-
kvenser i form av minskade andel friytor 
och grönytor, liksom tätare stadsrum kan 
leda till sämre luftkvalitet och ökat buller. 
I strategin uttrycks hur förtätning kan gö-
ras på lågutnyttjade ytor, men den funktion 
de kan ha som buffertzoner, för luftrening 
och dagvattenfördröjning och som sprid-
ningskorridorer hotas då. Därmed hotas 
miljömålen om Frisk luft och Ett rikt växt- 
och djurliv. Riksintressen, framför allt för 
kulturmiljö, riskerar att utarmas om för-
tätning inte görs med stor omsorg i äldre 
etablerade områden.

Genom fokus på fl erkärning struktur och 
lokalisering av både utbyggnad och ut-
veckling till kollektivtrafi ktillgängliga lägen 
minimeras biltrafi k och de störningar som 
den ger upphov till. Att koncentrera ut-
byggnad till stationssamhällena gör att de-
lar av jordbruksmark måste tas i anspråk, 
en i sig negativ miljökonsekvens. Samtidigt 
gör samma strategi att förutsättningarna 
för fungerande jordbruk säkras i andra de-
lar, vilket ger positiva effekter på miljömå-
let om Ett rikt odlingslandskap.

Både förtätning och fl erkärnighet bedöms 
bli gynnsamma för service och mötesplat-
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 Tänk Mötesplatser

Tänk Boendemiljöer

Tänk Logistik

Konsekvenser av Profi lområdena
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Konsekvenser av Profi lområdet Mötesplatser
Enligt ÖP 2010 ska Helsingborgs stad arbeta med mötesplatser genom att planera för och 
möjliggöra ett rikt pulserande stadsliv, skapa förutsättningar för att främja möten i varda-
gen och utveckla vår roll som regional och internationell mötesplats. I detta avsnitt bedöms 
vilka konsekvenser dessa arbetsinriktningar leder till och hur de hanterar de nationella mil-
jömålen och folkhälsomålen. 

Planera för och möjliggöra rikt 

pulserande stadsliv
Miljökonsekvenser

Negativa effekter kan uppkomma när det 
gäller störningar i ljudmiljö i Helsingborgs 
centrala delar. Förslagets arbetsinriktningar 
för att främja stadslivet i Helsingborgs of-
fentliga rum och speciellt i stadens centrala 
delar kan leda till att människor som bor i 
de centrala delarna av staden blir störda. 

Däremot bidrar planen till att förbättra 
luftkvaliteten i Helsingborgs centrum ge-
nom att förespråka att cityutveckling ska 
ske på de gåendes villkor.

När det gäller påverkan på kultur- och 
naturmiljövärden, går ÖP 2010 inte in på 
vilken typ av förändringar i det offentliga 
rummet som avses göras. Kraftiga omge-
staltningar av platser i centrum kan leda 
till stora förändringar av stadsbilden. Det 
måste fi nnas långsiktighet i omgestalt-
ningen av offentliga rum, annars fi nns det 
risk att omgestaltning innebär att unika 
kvaliteter, värden enligt PBL kap 3, för-
svinner. Samtidigt är ett levande centrum, 
byggnader med fungerande verksamheter 
och en atmosfär där invånarna känner sig 
hemma goda förutsättningar för att befi nt-
liga byggnader får leva vidare och ett led i 
fungerande kulturmiljövård. Detta kan in-
direkt uppfylla miljömål God Bebyggd miljö. 

Sociala konsekvenser

Översiktsplanens förslag om att utveckla 
Helsingborgs offentliga rum kan resultera 
i ökade möjligheter för fysiskt aktivt liv för 
de fl esta åldersgrupper. Positiva effekter av 
socialt umgänge på människors psykiska 
hälsa är ett väldokumenterat faktum, och 
den tolerans och inkludering som staden 
vill arbeta för kan bidra till bättre folkhälsa 
för fl er socioekonomiska grupper. På det 

sättet gynnar översiktsplanens arbetsin-
riktningar uppfyllelse av folkhälsomålen 
om Trygga och goda uppväxtvillkor samt Eko-
nomisk och social trygghet.

Delaktighet och infl ytande i samhället är ett an-
nat folkhälsomål som ÖP 2010 gynnar. In-
tentionen att stärka mötesplatser som kan 
bidra till känslan av delaktighet och sam-
manhang, och processen genom vilken ÖP 
2010 tagits fram är goda förutsättningar 
för att främja positiva sociala konsekven-
ser. Att Helsingborgs stad framhäver pro-
fi lområdet Mötesplatser som ett av de tre 
viktiga områden att satsa på är ett resultat 
av dialog med stadens invånare under pro-
cessen med att ta fram ÖP 2010. Att Hel-
singborg ska arbeta med att vidareutveckla 
stadens offentliga rum i dialog med andra 
berörda aktörer och stadens invånare är en 
viktig förutsättning för att fl er människor 
känner sig delaktiga och kan påverka sta-
dens utveckling.

Översiktsplanens fokus på att skapa va-
riation i Helsingborgs mötesplatser kan 
komma att ge positiva konsekvenser när 
det gäller att balansera befolkningsutveck-
lingen och främja integration, då fl er olika 
grupper av människor kan attraheras av 
våra utemiljöer. Satsningar på att främja 
stadslivet brukar attrahera yngre befolk-
ningsgrupper vilket kan bidra till att fl er 
unga stannar kvar eller fl yttar till regionen. 
Detta kan ge positivt utslag på befolk-
ningsutvecklingen. 

Dessutom leder förslagen till att fl er grup-
per kommer i kontakt med varandra och att 
fl er anläggningar och institutioner blir mer 
attraktiva och tillgängliga för många, vilket 
främjar integrationen. Samtidigt leder inte 
mångfalden automatiskt till tolerans och 
förståelse, utan chansen att fl er konfl ikter 
eller barriärer uppstår kan bli större.
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Utifrån barn- och jämställdhetsperspektiv 
kommer planens förslag om att aktivera 
Helsingborgs offentliga rum året runt och 
skapa variation att bidra till att fl er, inte 
minst kvinnor, barn och ungdomar, kän-
ner sig trygga när de rör sig ute i Helsing-
borg.

Satsningar på attraktiva offentliga rum där 
det fi nns utrymme för deltagande i olika 
typer av aktiviteter och möjlighet till att ut-
trycka sig på ett kreativt sätt lockar många 
barn och unga till att vistas ute mer, vilket 
på sikt leder till positiva hälsoeffekter. Att 
ÖP 2010 särskilt poängterar vikten av att 
arbeta med vissa offentliga rum, så att de 
passar ungas sätt att vara, både när det gäl-
ler utformning och innehåll ger goda förut-
sättningar för att säkerställa ungdomarnas 
behov av fysisk aktivitet.  I och med detta 
gynnas uppfyllelsen av folkhälsomålen om 
Trygga och goda uppväxtvillkor och Ökad fysisk 
aktivitet. 

Satsningar på stadens offentliga rum och 
institutioner samt utveckling av Helsing-
borgs centrala delar när det gäller att stärka 
handeln och skapa förutsättningar för city 
som en stor gemensam mötesplats kan 
dessutom innebära nya arbetstillfällen, vil-
ket ger positiva effekter på sysselsättningen 
och därigenom gynnar folkhälsomålet om 
Ekonomisk och social trygghet.

Ekonomiska konsekvenser

En välplanerad utveckling av mötesplat-
serna alstrar ekonomiskt uppsving för ser-
vice och ger nya jobb, vilket gynnar stadens 
näringslivsutveckling. Förslaget innebär 
dessutom positiva konsekvenser för Hel-
singborgs handel i och med att handelns 
position i city föreslås stärkas. 

Att utveckla mötesplatser kräver i vissa fall 
ombyggnader som är förknippade med 
kostnader, vilket kan innebära stora inves-
teringar, som i sin tur kan kompenseras av 
möjliga positiva effekter i form av ökad 
trygghet, minskad skadegörelse och mins-
kad brottslighet i offentliga miljöer.

Skapa förutsättningar för att 

främja möten i vardagen
Miljökonsekvenser

Samlokalisering av funktioner och verk-
samheter i kollektivtrafi knära lägen samt 
effektivisering av utnyttjande av lokaler 
kan komma att ge positiva effekter när det 
gäller att minska klimatpåverkan och opti-
mera energianvändning. 

Den föreslagna utvecklingen av Helsing-
borgs mötesplatser utifrån stadens identi-
tetsskapande värden, såsom vatten, kultur 
och idrott kan bidra till att stadens identitet 
stärks och större förståelse för dess histo-
riska, geografi ska och kulturella kontext 
skapas. Staden kan dessutom få välutveck-
lade grönområden som tar tillvara natur-
värden, kulturvärden i samspel med rörligt 
friluftsliv. Detta främjar god natur- och 
kulturmiljövård.

ÖP 2010 föreslår stärka Helsingborgs roll 
som staden vid vattnet. Havsmiljön är en 
fantastisk tillgång för helsingborgarna för 
rekreation, segling, fi ske, bad etc. Havet 
är också recipient för allt regnvatten som 
sköljer ut såväl näringsämnen som giftiga 
ämnen. De miljömål som främst hanteras 
genom förslagen om mötesplatser som be-
rör Helsingborgs vattenmiljöer och kust-
zon är Hav i balans samt levande kust och skär-
gård respektive Myllrande våtmarker. Ingen 
omfattande hamnutbyggnad och hamnut-
fyllnad föreslås i ÖP 2010, men förslag om 
ökning av bryggor och småbåtshamnar 
kan ge negativa konsekvenser i havet på 
grunda områden som är havets ”barnkam-
mare”. Det ger också effekter på strömmar 
som i sig kan ge konsekvenser i form av 
erosion/sedimentation. Planens förslag att 
stärka vattenkopplingen och öka tillgäng-
ligheten till stränder, vatten och vattendrag 
kan dock snarare bidra till att människor 
värderar vattnet i staden högt. Det blir då 
lättare att prioritera åtgärder som förbätt-
rar vattenstatusen.
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Sociala konsekvenser

Möten mellan människor är grunden för 
psykisk och fysisk hälsa. ÖP 2010:s förslag 
om att arbeta för att främja möten i varda-
gen anses öka helsingborgarnas möjlighet 
till att interagera med varandra och komma 
i kontakt med både likasinnade och annor-
lunda, vilket skapar goda förutsättningar 
för psykiskt välmående. 

Stadens vilja att se till att det lilla mötet i 
det vardagsnära formatet ska fungera är 
en grundläggande förutsättning för demo-
krati. Genom att se till att det fi nns platser 
och lokaler för möten bidrar förslaget till 
öppet samhällsklimat. Folkhälsomålet om 
Delaktighet och infl ytande berörs indirekt ge-
nom denna arbetsinriktning.

Satsningar på stadsdelcentra och tät-
ortscentra för att få större fl öden av män-
niskor samt planens förslag att bygga tätt 
och blandat skapar förutsättningar för 
ökat trygghet i bostadsnära offentliga rum. 
Samlokalisering av verksamheter i kollek-
tivtrafi knära lägen underlättar för med-
borgare att komma i kontakt med viktiga 
funktioner, vilket är positivt ur jämställd-
hetsperspektiv. Dessutom ger det tillsam-
mans med förtätning positiva effekter på 
integration i form av att det skapas goda 
förutsättningar för att olika grupper av 
människor som inte vanligtvis söker sig till 
varandra möts. Genom att attraktioner lo-
kaliseras även utanför stadscentrum möj-
liggörs andra rörelsemönster än de som 
fi nns idag, vilket minskar fysiska och men-
tala barriärer. 

Att öka tillgänglighet till parker och rekrea-
tionsområden är en viktig fråga ur barn-
perspektiv och ett viktigt steg i arbetet med 
att uppnå målet om trygga och goda upp-
växtvillkor. Närhet till varierade grönom-
råden har stor betydelse för barns mentala 
och motoriska utveckling och förståelse 
för naturliga processer. 

Att fortsätta att stärka Helsingborgs kvali-
teter som mötesplats och utveckla stadens 
idrottsprofi l och kulturliv kan även antas 
komma att påverka andelen unga som stan-
nar kvar eller fl yttar till Helsingborg. Detta 
skapar balans i befolkningsutvecklingen.

Ekonomiska konsekvenser

Att fl er viktiga funktioner och attraktio-
ner lokaliseras i stadsdelar och tätorter 
kan leda till gynnsamma förutsättningar 
för etableringar i kollektivtrafi knära lägen. 
Förslagen kan också komma ge positiva 
effekter för stadsdelshandel genom ökade 
förutsättningar för större kundunderlag. 
Därigenom hanteras folkhälsomålet om 
Ekonomisk och social trygghet.

Utveckla vår roll som regional 

och internationell mötesplats
Miljökonsekvenser

Helsingborgs stad planerar för nya pu-
blika funktioner centralt i Helsingborg. 
Den centrala placeringen av bland annat 
arena och kongresscenter underlättar för 
besökare att gå, cykla och resa kollektivt, 
men det fi nns även risk för att biltrafi ken 
i stadens centrala delar ökar vilket skulle 
påverka luftkvaliteten negativt och öka ris-
kerna för bullerstörningar. Miljömålet God 
bebyggd miljö påverkas.

Att utveckla Helsingborgs roll som regio-
nal och internationell mötesplats förbätt-
rar den regionala balansen och stärker 
Helsingborgs varumärke, men kan leda 
till ökad långväga trafi k och därmed ökad 
energianvändning och negativ påverkan på 
luft, mark, vatten och klimat vilket ökar 
miljöskulden. 

Återanvändning av äldre byggnader till nya 
funktioner som föreslås i ÖP 2010 i sam-
band med förslaget att utveckla attraktiva 
miljöer för företag kan vara ett hållbart 
sätt att ta tillvara kulturarvet. Genom att 
tillvarata och utveckla de befi ntliga natur- 
och kulturmiljövärdena bidrar satsningen 
på besöksnäringen till hållbar natur- och 
kulturmiljövård. 

De nya besöksintensiva anläggningarna 
som föreslås placeras i stadens centrala 
delar kan ge både positiva och negativa ef-
fekter på stadsbilden. 

Sociala konsekvenser

Avgörande för hur helsingborgarnas hälsa 
påverkas av planerade anläggningar är hur 
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man lyckas skapa en jämvikt mellan de ak-
tiviteter som försiggår på dessa centrala 
arenor och vilka aktiviteter kan erbjudas 
människorna nära dessa miljöer. I detta 
sammanhang bedöms förslaget om att ut-
veckla området nära Olympia-Fredriksdal 
till en tillgänglig park för alla ge positiva 
effekter på folkhälsan och bidra till att 
uppfylla målen om Ökad fysisk aktivitet och 
Trygga och goda uppväxtvillkor.

Satsningar på högre utbildning och entre-
prenörskap bidrar till att skapa tolerant 
och utvecklande samhällsklimat, vilket kan 
påverka medborgarnas vilja att engagera 
sig. Detta påverkar den demokratiska ut-
vecklingen i samhället positivt. Dessutom 
är frågan viktig ur jämställdhetsperspektiv. 
Därmed bidrar dessa arbetsinriktningar till 
att uppfylla folkhälsomålet om Delaktighet 
och infl ytande i samhället. 

Översiktsplanens förslag om att satsa på 
storskaliga möten stärker dessutom Hel-
singborgs image både nationellt och inter-
nationellt, vilket kan leda till att människor 
som attraheras av städer med händelserik 
atmosfär lockas till att fl ytta till Helsing-
borg. Detta kan innebära positiva effekter 
för Helsingborgs demografi ska situation. 
Satsningar på att attrahera fl er företag och 
utveckla Campus Helsingborg skulle leda 
till ännu starkare positiva effekter i samma 
riktning. Att fl er attraheras av Helsingborg, 
antingen som bostadsort eller arbets- och 
studieort, bidrar i sin tur till ökad mångfald 
och integration bland Helsingborgs befolk-
ning. Detta påverkar anställningsbarheten 
hos befolkningen positivt och ökar syssel-
sättningsgraden hos helsingborgarna.

Ekonomiska konsekvenser

Förslagen stärker Helsingborgs diversifi e-
rade näringslivsprofi l och därmed stärks 
det Helsingborgs position som attraktiv 
etableringsort för både stora och små fö-
retag i olika branscher. Detta ger positiva 
effekter för näringslivsutvecklingen.

Nyetableringar i form av nya företag och 
besöksintensiva verksamheter kan leda till 
positiva effekter för Helsingborgs cityhan-
del genom att bidra till att skapa större 
kundunderlag.

Målsättningen med att utveckla Campus 
Helsingborg, attrahera fl er företag och 
skapa möjligheter för innovativa utveck-
lingsprojekt i samarbete med Campus och 
det lokala näringslivet kan leda till ett lyft 
när det gäller forskning och utveckling i 
Helsingborg.



18 - ÖP 2010 ÖP 2010 –  KONSEKVENSBESKRIVNING

Konsekvenser av Profi lområdet Boendemiljöer
Helsingborgs stad ska arbeta med att utveckla Helsingborgs boendemiljöer genom att er-
bjuda variation av goda boendemiljöer, förtäta och utveckla positiv identitet samt bevara 
balans mellan stad och land. Konsekvenser av dessa förslag bedöms i detta avsnitt.

Erbjuda variation av goda

boendemiljöer
Miljökonsekvenser:

Genom att föreslå blandad bebyggelse 
skapar ÖP 2010 goda förutsättningar för 
att minska bilberoendet, och på det sät-
tet bidrar förslaget indirekt till att för-
bättra luftkvaliteten i Helsingborg och till 
en ökad fysisk aktivitet bland helsingbor-
garna. Därigenom skapas förutsättningar 
för positiv utveckling av Miljömålen God 
bebyggd miljö och Frisk luft.

Helsingborgs centralort kommer att ändra 
gestalt till tätare bebyggelse med högre 
hus, varierad arkitektur och nya parkmiljö-
er. Förslagen i ÖP 2010 innebär förtätning 
av bland annat stora fl erbostadshusområ-
den, stadsförnyelse i form av H+ och ut-
byggnad i stationsorter. Detta tillsammans 
med beaktandet av kulturmiljökvaliteter, 
till exempel värdefulla byggnader och par-
ker kan innebära ett lyft för boendemiljön. 
I samband med förtätning kan mer triviala 
parkytor ges mer attraktiv och mångfunk-
tionell gestaltning. Konfl ikter och konse-
kvenser för kulturvärden i staden kan inte 
uteslutas, exempelvis vid stadsförnyelse 
i vattenfrontsnära områden eller i anslut-
ning till den gamla staden och landborgen. 
Det är dock svårt att av förslaget identi-
fi era mer specifi ka konfl ikter i dessa frå-
gor varför extra omsorg måste ägnas dessa 
aspekter i det fortsatta planarbetet. 

Sociala konsekvenser:

Genom att ÖP 2010 lägger stor vikt på att 
skapa trygga, öppna och levande boende-
miljöer, underlättar staden för människor 
att leva aktiva liv och skapar förutsättning-
ar för ökad trygghet. Att uppleva sin boen-
demiljö som trygg är också viktigt utifrån 
barn- och jämställdhetsperspektiv, och sta-
dens arbete i denna riktning kan leda till 
positiv utveckling när det gäller trygghet. 
Fördröjningsmagasin och dammar kan 

innebära en säkerhetsrisk. Detta kan före-
byggas genom informationsarbete till bo-
ende i närområdet och genom att slänter i 
anslutning till vattnet utformas säkert. För-
slagen om att beakta barns behov av miljö-
er för lek i anslutning till bostaden bedöms 
ge positiva effekter ur barnperspektiv. ÖP 
2010 förslår också ökat bostadsbyggande, 
detta kan leda till minskad trångboddhet. 
Sammanlagt kan dessa förslag leda till ökad 
folkhälsa och uppfylla folkhälsomålet om  
Trygga och goda uppväxtvillkor.

Att skapa förutsättningar för en bra var-
dag och rikt utbud av boendemiljöer är de 
arbetsinriktningar som kan ge positiv ef-
fekt när det gäller Delaktighet  och infl ytande 
i samhället. Det fi nns starka samband mel-
lan människors upplevelse av delaktighet 
och infl ytande, upplevelse av att delta i 
samhällslivet på lika villkor, hälsa, boen-
demiljöer och deras möjligheter till arbete 
och sysselsättning. Klarar Helsingborg ut-
maningen att få större mångfald bland in-
vånarna i sina boendemiljöer genom ÖP 
2010:s förslag kommer det att öka helsing-
borgarnas anställningsbarhet och därmed 
deras sysselsättningsgrad.

Trots variation av goda boendemiljöer 
kan negativa sociala konsekvenser uppstå. 
Forskningen visar att vi alltmer tenderar 
att bo med dem som liknar oss åldersmäs-
sigt, kulturellt och arbetsmässigt, vilket 
kan leda till att olika boendemiljöer kan 
utvecklas till homogena områden när det 
gäller demografi sk struktur. Översiktspla-
nens förslag om blandade upplåtelsefor-
mer kan motverka denna negativa tendens. 
Att kunna erbjuda fl exibilitet och variation 
av boendeformer leder till bättre förutsätt-
ningar för medborgarna att välja boende-
form och läge och möjliggör kvarboende 
trots förändrade förutsättningar.
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Ekonomiska konsekvenser:

Utbyggnad av nya bostadsområden ökar 
kraven på befi ntliga system såsom infra-
struktur och olika typer av servicefunktio-
ner och ger stora ekonomiska konsekvenser. 
Även anpassningar för funktionshindrade 
och kompensation för grönytor medför 
ekonomiska konsekvenser. I vissa fall kan 
sådana kostnader utgöra hinder för tänkt 
utveckling och kräva omprioritering.

Samtidigt bidrar det till uppsving för ser-
vice och andra verksamheter och attrahe-
rar fl er människor i arbetsför ålder till att 
bosätta sig i Helsingborg.

Förtäta och utveckla positiv 

identitet
Miljökonsekvenser:

Det kommer att ställas stora krav på ut-
formningen av de bostäder som planeras i 
närheten till större vägar och järnvägar för 
att minimera risker och störningar. Detta 
för att kunna garantera hälsosam boende-
miljö. Då områden kring tågstationerna 
ska förtätas krävs det att bostäder klarar de 
krav på bullernivåer som ställs. 

Enligt förslaget ska Helsingborg till hu-
vudsak växa genom förtätning. Detta ska-
par goda förutsättningar för att värma upp 
nya bostäder med fjärrvärme vilket mins-
kar klimatpåverkan och användning av pri-
märenergi till uppvärmning. 

Förtätning av vissa stadsdelar kan innebära 
att bygga mer på höjden, fortsätta utbygg-
naden av stationsorterna, bebygga restytor 
och omvandla centralt belägen lågutnytt-
jad mark till blandad stadsbebyggelse. Det 
kommer att påverka grönstruktur, kultur-
landskap, ekologiska funktioner och stads-
bild. Platsbundna värden, åkermark eller 
höga naturvärden, riskerar att hotas.

All exploatering påverkar miljön varför 
det är viktigt att arbeta för att förebygga, 
lindra och kompensera negativ miljöpåver-
kan. ÖP 2010 hänvisar till att balanserings-
principen och grönytefaktor ska tillämpas. 
Om detta följs innebär det minskad miljö-

påverkan. Viss minskning av grönytan kan 
delvis kompenseras med ökad kvalitet på 
kvarvarande ytor. 

För att undvika negativa konsekvenser på 
grönområden och parker i samband med 
förtätning har ÖP 2010 slagit fast att ian-
språktagande av kvalitativa grönområden 
ska undvikas. Osäkerheten i bedömningen 
av vad som anses vara en kvalitativ grönyta 
utgör risk för exploatering i grönområden 
med högt värde.

ÖP 2010 förespråkar förtätningen av stads-
delar och utvecklingen av stationsorterna 
vilket innebär hårdgörning av mark vilket 
leder till att förorenat dagvatten leds till dag-
vattensystemet och vidare till vattendrag och 
hav. Vid all exploatering sker dränering och 
sänkning av grundvattennivån. Det ytligare 
belägna grundvattnet är viktigt för vegeta-
tionen och faunan, och exploatering intill 
skog innebär risk för negativ miljöpåverkan. 
Såväl permanent höjning av grundvattenni-
vån som minskning kan slå ut de ekologiska 
värdena. Även hårdgörning inom inström-
ningsområden eller dränering kan hota 
värdena. I ÖP 2010 återspeglas strävan att 
undvika sådana konfl ikter genom att inte 
placera bebyggelse för nära grundvatten-
känsliga områden. 

I samband med förtätning i befi ntliga mil-
jöer med kulturhistoriska värden fi nns det 
risk för att dessa värden tar skada.

ÖP 2010 skapar beredskap för utbyggnad 
av 700 lägenheter per år. Det gör att åker-
markarealen till viss del minskar, men ian-
språktagandet av åkermark motverkas till 
stor del av förtätningsprincipen och när-
heten till kollektivtrafi k.

Sociala konsekvenser:

Med tätare och mer komprimerad stad kan 
tillgängligheten till viktiga målpunkter för-
bättras. Viktiga servicefunktioner fi nns på 
gång- och cykelavstånd vilket ytterligare 
minskar bilberoendet och ökar den fysiska 
aktiviteten. 

Utveckling av stadens nätverk av grönom-
råden och gång- och cykelstråk pågår och 
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är tänkt att vidareutvecklas och stärkas vid 
förtätning. Det stärker rekreationsvärdet av 
ett ökat växt- och djurliv inom staden och 
gynnar både effektiva och trygga färdsätt. 
Framför allt påverkas barnens förutsätt-
ningar att röra sig i samhället positivt, vilket 
bidrar till stadens arbete med folkhälsomå-
let om Trygga och goda uppväxtvillkor. 

Genom medveten fokus på att blanda olika 
typer av boendeformer samt genom olika 
typer av förtätningsprojekt kan integration 
underlättas. Speciellt viktig blir integra-
tionsfrågan där förtätningen innebär att 
barriärer byggs över och bostadsområden 
av olika karaktärer tillåts växa samman. 
Det fi nns dock även risker med förtätning, 
då ytor för lek och socialt liv kan påver-
kas negativt. Översiktplanens förslag om 
att arbeta med stadens olika områden och 
stadsdelscentra kan leda till statushöjning 
av fl era olika områden vilket är positivt ur 
integrationssynpunkt.

En nära dialog med medborgarna är en 
nyckelfråga i ÖP 2010. Detta stärker den 
demokratiska processen. Intentionen att 
stärka medborgardialog bidrar till att folk-
hälsomålet om Delaktighet och infl ytandet i 
samhället uppfylls. 

Förslagets påverkan på Helsingborgs demo-
grafi ska situation bedöms vara positiv, efter-
som demografi  med blandad åldersfördel-
ning, blandad socioekonomisk och etnisk 
bakgrund som kan vara resultat av förslaget 
förstärker ”vi-känslan” och förhindrar ett 
”vi och de”. Detta utgör en grund för positiv 
identitet som helsingborgare. Lyckas staden 
med att reproducera positiv identitetskäns-
la, vilket inbegriper inkluderande och vi-
känsla, kommer sysselsättningen att påver-
kas positivt. Dessutom innebär det att fl er 
människor i staden blir anställningsbara. 

Ekonomiska konsekvenser:

Förtätning i befi ntliga bostadsområden 
kan även skapa större serviceunderlag och 
bidra till att butiker och annan service kan 
stanna kvar i området, och på det sättet 
främjar förslaget utveckling av handel och 
företagande och gynnar näringslivsutveck-
ling. Dessutom kan även arbetet med att 
utveckla positiv identitet och bejaka mång-

fald leda till positiva ekonomiska konse-
kvenser när det gäller näringslivsutveckling. 
Det kan innebära att fl er företag attraheras 
av Helsingborg som etableringsort. 

Helsingborgs samlade miljöskuld och 
mängden av förorenad mark kommer 
minska då områden med förorenad mark 
förtätas, ex H+ eller Ringstorp, och krav 
på sanering uppkommer.

Bevara balans mellan stad och 

land
Miljökonsekvenser:

I ÖP 2010 föreslås nya sammanlänkande 
stråk och skydd för utpekade naturområ-
den vilket långsiktigt stärker möjligheterna 
för att klara miljömålen Ett rikt växt- och 
djurliv, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap 
och God bebyggd miljö. Det föreslås dessut-
om att ett grönstrukturprogram ska göras 
samt att ett antal naturområden ska utveck-
las och skyddas. Dessa åtgärder stärker 
även kulturlandskapets värden i områden 
med lång kontinuitet. Den sammanhäng-
ande ytan av grönområden är avgörande 
för artrikedom, robusthet mot störningar, 
klimatbalansering och spridningsmöjlighe-
ter. Därför bedöms de föreslagna samban-
den som positiva. Dessutom balanserar de 
konsekvenser även av tidigare generatio-
ners avskogning i samband med exploate-
ring. Där förväntas natur- och kulturmiljö-
programmet ge värdefull kunskap till stöd 
för beslut och avvägningar.

Genom att fokusera utbyggnaden kring 
stationsorterna och befi ntliga mindre 
samhällen samt genom att föreslå restrik-
tiv hållning till friliggande bebyggelse på 
landsbygden minskar risken för större på-
verkan på landskapsbilden. För att begrän-
sa påverkan är det avgörande att marken 
utnyttjas effektivt. Lågeffektivt markut-
nyttjande kan leda till att ytterligare mark 
behöver tas i anspråk vilket både leder till 
större påverkan på landskapsbilden och tar 
mer av jordbruksmarken i anspråk.

Inte bara ny bebyggelse påverkar land-
skapsbilden. Förändringar i markanvänd-
ning, från jordbruksmark till betesmark till 
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skog, påverkar landskapsbilden i lika stor 
grad. Av förslaget kan det dock utläsas att 
förutsättningarna för befi ntlig markan-
vändning i stora delar av kommunen inte 
kommer att påverkas av förslaget. I fl era 
fall kan det antas få motsatt effekt efter-
som nybebyggelse i mindre utsträckning 
än tidigare kan komma att begränsa jord-
bruket.

Sociala konsekvenser:

Upprätthållande av balans mellan stad och 
land ur miljöperspektiv är också avgörande 
ur socialt perspektiv och för helsingbor-
garnas hälsa. Ju mindre varsamhet i förhål-
lande till vår miljö desto större risk för att 
hälsan, särskilt hos sårbara grupper, för-
sämras. Sårbara grupper är alltid mer expo-
nerade för miljöförsämringar. Med en le-
vande landsbyggd med ett starkt näringsliv 
ökar möjligheterna till arbete nära hemmet 
vilket bör vara positivt för fl er grupper.

Ekonomiska konsekvenser:

Mer restriktiv hållning till ny bostadsbebyg-
gelse på landsbygden innebär stärkt ställ-
ning för jordbruket och att riskerna för att 
tvingas begränsa dess verksamhet på grund 
av olika former av störningar minskar. Ge-
nom att föreslå utbyggnad i stationsnära 
lägen i första hand och att exploatering 
ska ske med högre täthet kan behovet av 
oexploaterad mark minska. Dock kan det 
i anslutning till vissa stationsbyar uppstå 
konfl ikter när det ligger jordbruksmark i 
nära anslutning till stationen. Generellt sett 
så innebär dock förslaget i ÖP 2010 bättre 
skydd för jordbruksmarken.

Satsningar på grönområden och rekreation 
förbättrar för biologisk mångfald och hälsa 
och därmed minskar miljöskulden. 
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Konsekvenser av Profi lområdet Logistik
Enligt ÖP 2010 ska Helsingborgs stad arbeta med logistikfrågor genom att skapa ett mo-
dernt transportsystem och hållbart resande, lokalisera verksamheter efter logistiska för-
utsättningar och verka för nya energilösningar och hållbar teknisk infrastruktur. I detta 
avsnitt bedöms vilka konsekvenser dessa arbetsinriktningar leder till och hur de hanterar de 
nationella miljömålen och folkhälsomålen. 

Skapa modernt transport-

system och hållbart resande 
Miljökonsekvenser:

Den totala störningen i staden och olycks-
risken kommer att minska genom att ÖP 
2010 förespråkar att den tunga trafi ken 
samlas till några få stråk. Det fi nns risk att 
störningarna ökar lokalt samt att nya barri-
ärer skapas vilket kan komma att försämra 
miljön i vissa områden. 

Genom det övergripande arbetet med att 
prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafi k 
samt genom att lokalisera besöks- och per-
sonalintensiva verksamheter nära stationer 
kan utsläppen av växthusgaser och luftför-
oreningar på sikt minskas, vilket förbättrar 
förutsättningarna för att nå miljömål Frisk 
luft och Begränsad klimatpåverkan. Av försla-
get i ÖP 2010 framgår det att biltrafi ken 
i centralorten ska ledas till den nya ring-
leden Österleden för att på så vis minska 
genomfartstrafi ken i de centrala delarna av 
Helsingborg. Det är dock svårt att bedöma 
vilken trafi kminskning i centrum detta kan 
komma att leda till.

Elektrifi ering av hamnspåret samt etable-
ring av omlastningscentral i stadens utkant 
kan minska störningarna i Helsingborgs 
södra stadsdelar och göra det enklare för 
företag att transportera gods på järnväg, 
vilket ger positiva konsekvenser för den 
totala energiåtgången. Åtgärderna bidrar 
till att uppnå miljömål Frisk luft och Begrän-
sad klimatpåverkan.

Etablering av en omlastningscentral ger 
Helsingborgs hamn ökad kapacitet vilket 
möjliggör fl er godstransporter på båt och 
järnväg i stället för på lastbil. Det minskar 
även behovet av vägburna transporter till 
kusthamnen i centrala Helsingborg. Före-
slagna åtgärder kan bidra till att uppnå mil-
jömål Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.

Genom att stärka kommunikationerna till 
landsbygden kan långsiktigt brukande av 
landsbygdens kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse underlättas. 

Utbyggnad av väg- och spårnät kan kom-
ma att beröra kända eller ännu ej kända 
fornlämningar.

Sociala konsekvenser

Genom att förbättra villkoren för gång-, 
cykel- och kollektivtrafi ken skapas goda 
förutsättningar för mer fysiskt aktivt var-
dagsliv där gång och cykel samt kollektiv-
trafi k prioriteras för vardagstransporter. 
Det ger positiva konsekvenser på folk-
hälsan både i form av ökad motion men 
också renare luft då utsläpp från biltrafi k 
minskar. Genom att beakta medborgarnas 
synpunkter i utveckling av cykelvägar och 
kollektivtrafi ksträckningar kan medbor-
garnas lokalkännedom användas och det 
ger högre delaktighet och infl ytande i samhället 
vilket är ett folkhälsomål. 

ÖP 2010 har stort fokus på att förbättra 
hållbara persontransporter. Satsningar på 
färdmedel som tidigare haft låg prioritet i 
förhållande till bilen, och som främst an-
vänds av kvinnor, barn och äldre, ger mer 
jämställt samhälle. Genom att skapa säkra 
och trygga gång och cykelvägar kan bar-
nens möjligheter till rörelsefrihet stärkas 
och tillgänglighet till samhället förbättras.

Det fi nns en möjlig konfl ikt mellan princi-
pen om att leda ut trafi ken till Österleden, 
och förtätningen av bostadsområden som 
ligger intill de vägar som förbinder Österle-
den med Helsingborgs centrala delar, efter-
som trafi ken kan öka vid dessa tillfartsvägar. 
Detta kan bidra till att sambanden mellan 
stadsdelarna blir svagare om barriären mel-
lan stadsdelarna blir större. En följd av detta 
kan vara att det blir svårare för speciellt barn 
och äldre att röra sig över dessa gator.
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Fast förbindelse mellan Helsingborg och 
Helsingör bidrar till ökad integration mel-
lan nordvästra Skåne och norra Själland. 
Sysselsättningen hos befolkningen bör 
påverkas positivt, inte minst genom att ar-
betsmarknaden på andra sidan sundet blir 
mer tillgänglig.

Genom utvecklat nät av cykelvägar och för-
bättrad kollektivtrafi kförsörjning, mellan 
centralorten och landsbygdens samhällen 
samt mellan centralortens olika stadsdelar, 
stärks kopplingar mellan olika områden 
vilket bör leda till ökad integration.

Ekonomiska konsekvenser

Utvecklingen av Helsingborgs hamn, fast 
HH-förbindelse och höghastighetsbana, 
ökad kapacitet på Västkustbanan och Skå-
nebanan kommer att stärka Helsingborg 
stad som strategisk knutpunkt vilket även 
bedöms ge positiv effekt på näringslivet.

Fast förbindelse behövs också för att få 
bra helhetslösning för Öresundsregio-
nens framtida trafi ksystem. Med förbätt-
rade möjligheter till arbetspendling kan 
Öresundsregionen behålla och utveckla 
konkurrenskraft och tillväxt. 

En förutsättning för att Helsingborgs 
hamn ska förbli konkurrenskraftig mot 
andra hamnar är goda förbindelser till det 
övergripande vägnätet varför en ny hamn-
led bedöms ge positiva konsekvenser. En 
välfungerande hamn påverkar stora delar 
av Helsingborgs näringsliv positivt.

ÖP 2010 förespråkar många stora infra-
struktursatsningar inom både väg- och 
järnvägsnätet som innebär stora investe-
ringar. Det kommer att krävas omfattande 
samarbete mellan kommunen, näringslivet, 
region Skåne och statliga verk för att fi nna 
fi nansieringslösningar till dessa projekt.

Åtgärder som leder till ökad trafi k eller 
energianvändning ökar miljöskulden för 
klimat och luftkvalitet. Generellt bör mil-
jöskulden minska genom ökad satsning på 
kollektivtrafi k, utvecklad och decentralise-
rad godshantering och resurssnål bebyg-
gelse, ökad satsning på cykelvägar mm. 
Utveckling av närproducerad mat och åter-
föring av näringsämnen minskar energian-
vändningen och därmed miljöskulden.

Lokalisera verksamheter efter 

logistiska förutsättningar
Miljökonsekvenser

Genom medveten lokalisering av verksam-
heter kan störningar minskas.

Utvecklingen av verksamhetsområden ska 
enligt ÖP 2010 anpassas efter olika platsers 
förutsättningar för transportsystemet. De 
områden som idag har järnvägsspår före-
slås prioriteras för verksamheter som kan 
dra nytta av kopplingen till järnvägsnätet. 
Det möjliggör för företag att transportera 
mer gods på järnväg, vilket ger effektivare 
energianvändning. De fl esta av de trans-
portintensiva verksamhetsområdena är 
lokaliserade i närheten av motorvägen vil-
ket minimerar behovet av godstransporter 
in i Helsingborg vilket är positivt utifrån 
luftkvaliteten i staden samt bidrar till att 
uppnå miljömål Frisk luft.

Förtätning av verksamhetsområden mins-
kar behovet av att ta ny mark i anspråk 
vilket är positivt för jordbruksnäringen 
samt möjliggör miljömålet Ett rikt odlings-
landskap.

Sociala konsekvenser

Hur förslaget i ÖP 2010 påverkar syssel-
sättningsgraden bland Helsingborgs invå-
nare är svårt att avgöra då det är till stor del 
beroende av konjunkturen. Flest sysselsat-
ta fanns 2007 inom handel och kommuni-
kation samt företagstjänster och fi nansiella 
verksamheter. Helsingborgs differentie-
rade näringslivsstruktur kan innebära min-
dre sårbarhet för konjunktursvängningar. 
Dock fi nns det risker i och med att stor 
andel av kommunens invånare är syssel-
satta i handelsnäringen. 

ÖP 2010 föreslår att personalintensiva 
verksamheter ska etableras i kollektivtra-
fi knära lägen vilket kan komma att positivt 
komplettera den befi ntliga näringslivsstruk-
turen och locka företag till kommunen.

Ekonomiska konsekvenser

Näringslivsutvecklingen är starkt påverkad 
av konjunkturen. Strategin kring vilken typ 
av verksamheter som bör lokaliseras i sta-
dens olika delar kan öka tydligheten och 
tryggheten för de företag som överväger 
att etablera sig i området. 
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ÖP 2010 lyfter även fram det attraktiva 
läget med fl era platser som ligger i nära 
anslutning till tågstationer. Genom verk-
samhetslokalisering vid dessa platser får 
företag tillgång till arbetskraft från hela 
regionen vilket bör ge positiv effekt på nä-
ringslivet.

Förutsättningarna till handel koncentreras 
till stadens kollektivtrafi knära lägen samt 
livsmedelshandel till lokala upptagnings-
områden. Samtidigt stärks kollektivtrafi -
ken till Väla köpcenter vilket kan gynna 
dess utveckling. Dock är möjligheterna 
till expansion på ny mark begränsad i och 
med förslagen i ÖP 2010. I övrigt lyfts 
handel i centralortens ”city” fram som ett 
område där stor del av handeln fokuseras. 
I och med omvandlingsarbetet i H+ kan 
detta komma att stärka attraktiviteten för 
cityhandeln.

Verka för nya energilösningar 

och hållbar teknisk infrastruktur
Miljökonsekvenser

Helsingborgs stads satsning på regionala 
samarbeten inom tekniskförsörjning bör 
förbättra situationen för utsläppen av 
växthusgaser. Genom samordning av VA-
lösningar, avfallshanteringen och olika 
energilösningar kan vinster göras i form 
av effektiviseringar och optimeringar av 
resurser. Detta skapar möjlighet att uppnå 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Planerna på ett större kraftvärmeverk för 
avfallsbränslen i Helsingborg är ett mellan-
kommunalt samarbete kring avfallshante-
ring som kan leda till bättre förutsättningar 
för värme och energiproduktionen samt 
lägre transportarbete då avfallet hanteras 
inom Skåne nordväst. Åtgärderna skapar 
förutsättningar för att uppnå miljömål Be-
gränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Pro-
duktion av värme och energi kan dock ge 
lokala störningar.

En konsekvens av utbyggnad på åkermark 
är minskat läckage av näringsämnen, istäl-
let ökar tillförsel av ämnen från hårdgjorda 
ytor som gator, vägar och hustaksmaterial. 
ÖP 2010 förespråkar anläggandet av våt-

marker som leder till att en del ämnen fast-
nar i dessa istället för att nå vattendragen. 
Åtgärden bidrar till att uppnå miljömål 
Giftfri miljö, Myllrande våtmarker, Levande sjö-
ar och vattendrag och Hav i balans samt levande 
kust och skärgård.

Utbyggnad av vatten- och avloppsnät kan 
komma att beröra kända eller ännu ej kän-
da fornlämningar.

Sociala konsekvenser

Nya energilösningar och hållbar teknisk 
infrastruktur ger främst positiva miljökon-
sekvenser. För varje gång som miljön sko-
nas och miljöpåverkan minskar gagnar det 
främst de mest sårbara grupperna. Sårbara 
grupper är i proportion alltid mer expo-
nerade än andra. Socioekonomiskt svaga 
grupper bor i mer utsatta lägen och har 
högre ohälsotal än andra befolkningsgrup-
per. Ökade transporter ger negativa miljö-
konsekvenser som särskilt kan påverka de 
grupper som bor längs dessa tranportvä-
gar.

Ekonomiska konsekvenser

Resurskrävande investeringar i vindkraft, 
kraftvärmeverk för avfallsbränslen samt 
vatten och avlopp kommer att ge initiala 
ekonomiska konsekvenser som över tid 
bedöms ge positiva ekonomiska konse-
kvenser. 
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Markanvändningskarta ÖP 2010
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Konsekvenser av Utvecklingsprinciperna
Fokus på konsekvensbedömningarna är framför allt betydande påverkan och bedömnings-
nivåer som är relevanta med hänsyn till ÖP 2010:s mer övergripande karaktär. Symbolför-
klaring: ++/--=betydande påverkan, +/- påverkan av mindre grad.

Stads- och landsbygdsutveckling
Principerna för Stads- och landsbygdsut-
veckling har betydelse för följande miljö-
mål: Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, Le-
vande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd 
miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

De folkhälsomål som berörs är: Ekonomisk 
och social trygghet, Trygga och goda uppväxtvill-
kor, Ökad fysisk aktivitet.

Regionala noder, Komplement i 

befi ntlig stadsbebyggelse - 

utveckla till blandad stad och 

Utveckling och komplettering i 

storskaliga fl erbostadshusomrden

Miljökonsekvenser

+ + Mindre mark (t ex jordbruksmark och 
skogsmark) tas i anspråk för nyexploa-
tering på grund av förtätning i redan be-
byggda områden.

++/- Tätare struktur ger ökat underlag 
för kollektivtrafi ken vilket förbättrar luft-
kvaliteten totalt sett, men kan ge sämre 
luft lokalt genom ökad trafi k just där för-
tätningen sker.

- Risk för att bostadsnära grönområden 
minskar i omfattning där förtätning sker.

- Mer buller och avgaser kan förväntas ge-
nom att trafi ken ökar efter förtätning.

- Ökad risk för sämre dagvattenkvalitet el-
ler påverkan på grundvattennivåer genom 
minskad infi ltration när befi ntliga infi ltra-
tionsytor hårdgörs.

- Ökad belastning på grönytor och offent-
liga rum eftersom förtätning ger mer män-
niskor på samma yta.

-- Risk för problem på grund av stigande 
havsnivå vid komplettering i Råå, Hittarp 
och Domsten.

- Risk för påverkan på kulturmiljövärden.

Sociala konsekvenser

+Nya upplåtelseformer och nya bostads-
typer kan tillföras i homogena bostadsom-
råden.

+ Ökat folkliv ger ökad positiv social kon-
troll.

+ Befi ntliga barriärer kan byggas bort i 
samband med stadsförnyelse.

+ Förtätning med verksamheter ger ökad 
möjlighet till arbetsplatser och service i ut-
präglade bostadsområden.

+/- Integration mellan boende ökar tro-
ligen men också risk för gentrifi ering och 
segregation.

Ekonomiska konsekvenser

+ Förtätning skapar underlag till utökad 
service och nya arbetstillfällen vilket be-
döms stärka ekonomin generellt.

+ Nyttjande av redan gjorda investeringar 
i form av infrastruktur.

- Kostnader för anpassningsåtgärder i form 
av skydd mot stigande havsnivå och över-
svämningar i vattendrag och VA-system.



ÖP 2010 - 27 ÖP 2010 –  KONSEKVENSBESKRIVNING

Stora utvecklingsområden
Miljökonsekvenser 

++ Stadsnära utbyggnad gynnar kollektiv-
trafi k.

++/- Sanering av förorenad mark mins-
kar läckage i H+, men risk för att giftiga 
ämnen frigörs vid omhändertagandet av 
förorenade massor.

++ H+ kan ge staden miljölyft genom 
stadsmiljö och energihushållning.

++ H+ planeras i kollektivtrafi knära läge 
och på redan ianspråktagen mark.

+ Nya bostadsområden kan skapas med 
nya miljöanpassningar som ger goda mil-
jövinster.

- -Utbyggnad på högklassig jordbruksmark 
i Östra Ramlösa och Maria.

-- Störning under lång byggtid, speciellt 
H+ (buller, luftföroreningar, dammning).

 - -Risk för stigande havsnivå i H+ områ-
det.

- Vattenskyddsområde bebyggs i Östra 
Ramlösa.

- Risk för påverkan på skogsmark och vat-
tendrag, spridningskorridorer och vatten-
kvalitet.

 - Risk för miljöstörningar i form av bul-
ler från verksamheter och järnväg i Östra 
Ramlösa och Mariaområdet.

- Östra Ramlösa ligger inte i anslutning till 
befi ntligt spårsystem vilket ökar risken för 
bilberoende initialt.

Sociala konsekvenser

++ H+ bedöms ge staden positiva effek-
ter för stadsliv, service, handel, mötesplat-

ser och förbättrad koppling till havet.

+ Varierat bostadsbestånd bedöms mot-
verka segregation.

- Risk för homogen befolkningsstruktur 
pga av höga nybyggnadspriser.

- Ökad risk för segregation och gentrifi e-
ring och ny delning av staden väst/öst om 
för höga boendekostnader.

-- Risk för stigande havsnivå samt störning 
under lång byggtid, speciellt H+, kan ge 
följdkonsekvenser i socioekonomiskt sva-
ga områden.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Bostadsförsörjningen säkras och ger 
ökat skatteunderlag.

-- Stora investeringar i anslutning till ny 
bebyggelse för infrastruktur, skolor och 
barnomsorg. 

-- Anpassningsåtgärder i form av skydd 
mot stigande havsnivå i H+.

- Kostnader för sanering av förorenad 
mark i H+.

Utveckling av befi ntliga/nya 

stationssamhällen och 

Utveckling av byar med 

möjlighet till god kollektivtrafi k
Miljökonsekvenser 

++ Minskar bilberoendet och miljöbelast-
ningen.

- -Risk för påverkan på värdefulla kultur-
landskap och naturvärden generellt.

- Högklassig jordbruksmark tas i anspråk.
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- Risk för påverkan på riksintresse för kul-
turmiljövård i Allerum, Gantofta, Vallåkra, 
Raus.

- Risk för påverkan på riksintresse för na-
turvård i Domsten, Gantofta och Vallåkra.

- Risk för påverkan på naturmiljö och djur-
livet i Natura 2000-områden i Skälderviken 
och Råådalen pga av ökade störningar från 
friluftslivet .

- Risk för påverkan på riksintresse kustzon 
i Domsten och Vege.

Sociala konsekvenser

+ Integrationsmöjligheter ökar genom 
blandade boendeformer.

+ Underlag till skola, lokal service och kol-
lektivtrafi k ökar.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Befi ntliga strukturer utnyttjas, t ex kol-
lektivtrafi klägen och service.

-- Risk för översvämningar för samhällen 
utmed Rååns dalgång och Vegeån/Hass-
larpsån till följd av klimatförändringen kan 
ge kostnader till följd av anpassningsåtgär-
der i form av skydd mot översvämningar.

- Omfattande investering för fjärrvärme-
försörjning i Allerum – kan vara samhälls-
ekonomiskt omöjligt.

Varsam komplettering av 

mindre byar på landsbygden

Miljökonsekvenser 

Inga betydande miljökonsekvenser be-
döms uppstå.

Sociala konsekvenser.

+ Stärker byarna genom fl er boende.

+ Valfrihet i boendet ökar.

Ekonomiska konsekvenser 

Inga betydande bedöms uppstå men VA-ut-
byggnad ger initiala investeringskostnader.

Utveckling av landskaps-

karaktärer

Miljökonsekvenser 

++ Utvecklingsprincipen att ny bebyg-
gelse ska ta sin utgångspunkt i, och hänsyn 
till, olika lokala karaktärer som åkerland-
skap, kustlandskap, godsmiljöer, byar och 
landskapselement som trädridåer, gränser, 
äldre vägnät och märgelgravar ger ökat 
skydd för landskapsbild, natur- och kultur-
miljövärden och jordbruksdrift.

Sociala konsekvenser

+ Framkomlighet och allemansrättslig 
mark avses bibehållas och stärkas.

+ Stärker byarnas identitet och kulturland-
skapets läsbarhet och värden.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Jordbruksdriften gynnas genom att åker-
marken inte splittras med ny bebyggelse.
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Natur- och landskapsutveckling
+ Delar av områdena utgör tysta områden 
som bevaras. 

+ Växtlighet motverkar eller kan mildra 
effekter av luftföroreningar och klimatför-
ändringar.

-/+ Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i de 
övergripande stråken kan påverkas.

- Högklassig åkermark kan tas i anspråk 
för skogsplantering.

Sociala konsekvenser

++ Stora sociala, folkhälsovinster för re-
kreation, tillgång, nåbarhet och kvalitet.

+ Grönområdena utnyttjas av skolor och 
förskolor vilket är positivt ur barnperspek-
tiv.

Ekonomiska konsekvenser 

+ + Miljö- och samhällsvinsterna stora 
genom att t ex skogsplantering, våtmarker, 
betesmarker, skyddszoner utmed vatten-
drag förbättrar fl era olika miljö- och so-
ciala aspekter. Exempel är minskat näring-
släckage (kväve orsakar annars syrebrist 
i havet som ger minskat fi ske), minskad 
vindpåverkan och jorderosion samt att 
djurlivet gynnas. Vinsten på lång sikt be-
döms överstiga kostnaderna. Miljöskulds- 
och miljökapitalberäkningar styrker dessa 
antaganden. 

++ Ökad folkhälsa på grund av ökad 
rekreation utomhus ger minskade sjuk-
vårdskostnader. 

- Utvecklingen av de gröna och blå syste-
men kostar i anläggningsskedet och med-
för löpande driftskostnader.

Principerna för Natur- och landskapsut-
veckling har betydelse för följande mil-
jömål: Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett 
rikt växt- och djurliv.

De folkhälsomål som berörs är: Trygga och 
goda uppväxtvillkor samt Ökad fysisk aktivitet.

Övergripande natur- och kultur-

stråk, FÖP Landborgen, Utveck-

ling av natur-, vatten- och park-

områden och Utveckla gröna 

och blå samband

Miljökonsekvenser 

++ Ger allmänt ekologiskt goda effekter, 
gynnar ekosystemtjänster och fl era miljö-
mål.

+ + Stor biologisk mångfald som redan 
fi nns i områdena stärks.

+ Riksintressen för naturmiljövård och 
kulturvård skyddas långsiktigt.

+ Viktiga rekreationsområden värnas och 
utvecklas. 



30 - ÖP 2010 ÖP 2010 –  KONSEKVENSBESKRIVNING

Utveckla vattendrag och 

våtmarker

Miljökonsekvenser 

++ Ger ekologiskt goda effekter, gynnar 
ekosystemtjänster och bidrar till att nå mil-
jömål för vattendrag samt miljökvalitets-
normer enligt EU:s vattendirektiv. 

++ Risken för översvämningar minskar 
genom nya utjämningsmagasin.

++ Minskar kvävetransporten till havet 
och gynnar djurlivet.

-Högklassig åkermark kan tas i anspråk i 
vissa fall för våtmarker, skyddszoner m m.

Sociala konsekvenser

+ Skapar ökade rekreationsmöjligheter 
och pedagogiska vinster genom ökad för-
ståelse för betydelsen av växt- och djurliv 
och samband i naturen.

Ekonomiska konsekvenser 

++ Minskar risken för kostsamma över-
svämningar genom fördröjningsdammar. 

+ Gynnar turism som fågelskådning, vand-
ring, studiebesök. 

+ Miljövinsterna i form av minskat näring-
släckage och förbättring av ekologiska pro-
cesser minskar miljöskulden.

- Kostnader för dagvattenutjämning och 
andra vattenvårdsåtgärder.

- Minskar möjliga ytor för exploatering ge-
nom att utjämningsdammar kräver stora 
arealer.
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Transportutveckling
+ Blandade verksamheter och utökad ser-
vice i noderna ger levande stadsmiljö un-
der fl er av dygnets timmar.

- - Omfattande infrastrukturprojekts ge-
nomförande ger långvariga störningar un-
der byggtid accelererande då de planeras i 
och omkring områden med svag socioeko-
nomisk struktur.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Ökat serviceutbud ger arbetstillfällen 
och stärker affärslivet.

- Stora infrastrukturinvesteringar för kol-
lektivtrafi k, i form av vägnät och järnväg. 

Utveckla attraktiva infarter och 

hållbart biltrafi knät

Miljökonsekvenser 

+ Minskat buller i omgivningen genom att 
nya verksamheter kan utgöra bullerskärm.

+ Mer tilltalande gaturum skapas genom 
arkitektoniska insatser.

- Risk för ökad trafi krytm, lokalt försäm-
rad luftkvalitet och buller.

Sociala konsekvenser

+ Kan ge positiv miljöupplevelse till följd 
av förnyelse av gatumiljön.

+ Minskad påverkan på hälsa genom bul-
lerförebyggande åtgärder.

- Risk för ökad trafi krytm och miljöstör-
ningar vid lokalisering intill områden med 
socioekonomiskt svaga eller sårbara grup-
per som barn och äldre.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Kan ge spinoffeffekter för näringslivet 
t ex genom bättre exponering av och till-
gänglighet till företag.

Principerna för Transportutveckling har 
betydelse för följande miljömål: Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försur-
ning, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd 
miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

De folkhälsomål som berörs är: Ökad fysisk 
aktivitet och Trygga och goda uppväxtvillkor.

Utveckla stationer och spår och  

Stärka regionala noder 

Miljökonsekvenser 

++ Minskade utsläpp genom förbättrad 
kollektivtrafi k och omfattande spårsats-
ningar. 

++ Prioritering av cykel- och kollektivtra-
fi k minskar bilism och utsläpp särskilt i an-
slutning till stationer.

-- Riksintresse kulturmiljö kan beröras och 
Landborgen påverkas vid genomförande 
av tunnel från Knutpunkten till Maria sta-
tion. 

- Riksintresse för natur- och kulturmiljö-
vård kan påverkas i Domsten.

- Risk för påverkan på natur och djurliv  i 
Natura 2000-områden vid ökad rekrea-
tion.

- Omfattande infrastrukturprojekts ge-
nomförande ger långvariga störningar un-
der byggtid och kan även påverka grund-
vattennivån.

Sociala konsekvenser

+ Mer trygga och attraktiva mötesplatser 
genom fysiska åtgärder samt genom folkliv 
tillgängligt för alla, gäller även tågen i sig.

+ Effektiva persontransporter för arbets-
resor och fritid.
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+ Säkrare trafi kmiljö minskar kostnader 
för olyckor.

- Kräver ökade väginvesteringar.

Utveckla attraktiva kollektiv-

trafi kstråk

Miljökonsekvenser 

+ Ökar andelen resande med kollektivtra-
fi k och trafi kstörningar och förbättrar luft-
kvalitet och minskar buller.

Sociala konsekvenser

+ Gynnar rörligheten för arbetstagare.

+ Ökad tillgänglighet och komfort ökar 
attraktiviteten och andelen resande samt 
ökar möjlighet till möten.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Förbättrade persontransporter gynnar 
handel och service genom bättre och fl er 
anslutningar. 

+Minskad biltrafi k och utsläpp minskar 
miljöskulden.

Utveckla cykelstråk

Miljökonsekvenser 

+ Attraktivare cykelstråk minskar andelen 
biltrafi kanter vilket leder till minskade tra-
fi kstörningar och förbättrad luftkvalitet. 

Sociala konsekvenser

+ Folkhälsan förbättras när fl er tar cykeln.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Den årliga ekonomiska nyttan av nya 
cykelstråk har beräknats vara tre gånger 
större än de årliga kostnaderna.

Samla tunga transporter

Miljökonsekvenser 

++ Gatunät anpassat till risk och störning-
ar innebär mindre risk för miljöproblem än 
om andra gator används.

+ Effektivare godstransporter och mindre 
utsläpp totalt sett pga minskad trafi k i cen-
trala staden.

- Risk för påverkan på naturmiljön vid ny 
trafi kplats på E6 i form av påverkan på djur-
liv, vegetation och grundvattensänkning.

- Ökat buller och ökade vibrationer och 
utsläpp generellt  ger sämre luftkvalitet vid 
lederna och omlastningscentral. 

- Olycksrisk genom koncentration av tunga 
fordon med farligt gods.

- Högklassig åkermark tas i anspråk för ny 
omlastningscentral.

Sociala konsekvenser

-- Ökat buller och vibrationer och utsläpp, 
ger sämre miljö vid lederna vilket påverkar 
socioekonomiskt svaga områdena lokalise-
rade i anslutning.

- Risk för förstärkning av barriäreffekter och 
försämrat hälsoläge när lederna gränsar till 
socioekonomiskt svaga bostadsområden.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Effektivare godstransporter ger ekono-
misk vinst för företag.

+ Insatstid för räddningstjänsten kan 
minska vilket minskar skadeförlopp och 
kostnader.
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Fast förbindelse med Danmark

Miljökonsekvenser 

++ Tågförbindelse ger minskade utsläpp 
genom minskad bil- och färjetrafi k i sta-
dens centrala delar.

- -Stor påverkan under lång byggtid i form 
av buller, avgaser, masshantering. 

- - Fast bilförbindelse kan generera ökad 
biltrafi k, buller och avgaser inom begrän-
sade områden i staden.

- Risk för påverkan på kulturmiljöer i vid 
anslutande anläggningar.

- Risk för påverkan på grundvatten.

- Risk för påverkan på marint naturreser-
vat.

Sociala konsekvenser

++ Effektiva persontransporter arbetsre-
sor och fritid.

++ Mer fl exibel arbetsmarknad i Öresunds-
regionen.

++ Underlättar integration i Öresundsre-
gionen.

- - Fast bilförbindelse kan generera ökad biltra-
fi k, buller och avgaser inom begränsade om-
råden samt lång byggtid kan ge accelererande 
påverkan i socioekonomiskt svaga områden.

- Risk för att införsel av droger underlättas.

Ekonomiska konsekvenser 

++/- Stor initial investering som dock 
bedöms betalas över tid genom de vinster 
som uppstår för näringsliv och regional 
samverkan.

- Reservat för långsiktiga projekt kan be-
gränsa utvecklingen kortsiktigt – tydligast 
för utvecklingen i södra hamnen där fast 
HH-förbindelse ger osäkerhet för nyex-
ploatering.
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Principerna för Verksamhetsutveckling 
påverkar följande miljömål: Begränsad mil-
jöpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, God 
bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

De folkhälsomål som berörs är: Ekonomisk 
och social trygghet, Trygga och goda uppväxtvill-
kor, Ökad hälsa i arbetslivet.

Regionala noder och Besöks- och 

personalintensiv centrumverk-

samhet

Miljökonsekvenser 

++ Minskad biltrafi k och klimatpåverkan ge-
nom koncentration av rörelser till noderna.

+ Barriäreffekter kan minska genom bygg-
nation och effektivare anslutningar.

- Högklassig åkermark tas delvis i anspråk 
vid Maria station.

- Risk för påverkan på kulturmiljön genom 
ökad byggnation i anslutning till noderna.

Sociala konsekvenser

+ Effektivare och mer tillgänglig kollektiv-
trafi k, cykel- och gångnät leder till minskad 
biltrafi k vilket ger hälsovinster.

+ Utökad service som följd av mer be-
söksintensiv verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Minskad miljöskuld genom minskad bil-
trafi k och utsläpp. 

+ Regional samverkan stimuleras genom 
nya besöksmål med effektivare tillgänglig-
het till kollektivtrafi k.

+ Fler besökare till besöksmålen gynnar 
näringslivet.

Blandad, icke störande 

verksamhet, småindustri, lager, 

kontor

Miljökonsekvenser 

+ Bättre markhushållning genom krav på 
minsta exploateringsnivå.

-Ökad biltrafi k kan ge sämre luft och bul-
ler lokalt.

Sociala konsekvenser

+ Stimulerar småskaligt näringsliv och ger 
arbetstillfällen.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Stimulerar småskaligt näringsliv.

-Kostnader för nya trafi kanpassningar.

Spåransluten och transportin-

tensiv verksamhet och Industri, 

teknisk försörjning och hamn-

verksamhet

Miljökonsekvenser 

++ Minskar lastbiltransporterna vilket för-
bättrar luftkvaliteten i centrala staden.

++ Nytt kraftvärmeverk förbättrar förut-
sättningarna för hållbar energileverans.

Verksamhetsutveckling
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- Ger ökad trafi k, sämre luft och buller lo-
kalt utanför tätorten.

- Högklassig jordbruksmark tas i anspråk.

- Restriktioner på utbyggnad i anslutning 
till störande verksamheter.

- Miljöfarlig verksamhet ger risk för olycks-
risker. 

- Riksintressen kulturmiljö kan påverkas.

Sociala konsekvenser

+ Personalintensiva verksamheter i kol-
lektivtrafi knära lägen och erbjuder attrak-
tiva lägen för större företag vilket skapar 
arbetstillfällen. 

- Ökad belastning på socioekonomiskt 
svaga områden lokaliserade i anslutning till 
miljöfarlig verksamhet. Ger även minskad 
attraktivitet och ökad riskexponering.

Ekonomiska konsekvenser 

+ Genom lokalisering vid tågstationer får 
företag tillgång till arbetskraft från hela re-
gionen.

+ Handel lokaliserad till kollektivtrafi k-
nära lägen och livsmedelshandel till lokal 
upptagningsområde ger bredare kundun-
derlag. 

+ Stärkt kollektivtrafi k till Väla köpcenter 
kan gynna dess utveckling.

+ H+ utvidgningen av stadskärnan kan 
stärka cityhandelns attraktivitet. 

- Anpassningar för klimatförändringen 
(havsnivå, översvämningar, erosion, ras).
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Konsekvensbedömning av nollalternativ
Den största skillnaden mellan förslaget i 
ÖP 2010 och nollalternativet är att utbygg-
nadsalternativen på oexploaterad mark är 
något mer begränsade kring centralorten 
samtidigt som ökat fokus läggs på förtät-
ning av redan ianspråktagen mark, främst 
kring olika knutpunkter för kollektivtrafi -
ken. Flertalet av de utbyggnadsområden 
som pekas ut i ÖP 2002 är färdigbyggda 
vilket på sikt kan leda till behov av nya 
områden eller riktlinjer för var staden ska 
expandera kommer att efterfrågas. 

Nollalternativet är mindre restriktivt mot 
ny spridd bebyggelsen på landsbygden vil-
ket kan komma att få stora konsekvenser 
för Helsingborgs stads möjligheter att utö-
ka andelen energiproducerad av vindkraft-
verk. Restriktioner i verksamhetsutövning 
kan samtidigt begränsa möjligheterna till 
effektivt jordbruk. Vad gäller grönstruk-
turen fi nns inga större skillnader mellan 

nollalternativet och ÖP 2010. I nollalterna-
tivet fi nns dock brist i ställningstagande till 
förtätning vilket kan leda till inkonsekvent 
syn och bedömning i frågor när förtätning 
av bebyggelsen föreslås på park- eller na-
turområden. 

Nollalternativ har heller inte fokus på för-
tätning av socioekonomiskt svaga områ-
den vilket ger negativa konsekvenser. Det 
skulle innebära att den ogynnsamma situa-
tion som präglar dessa områden idag be-
står eller försämras ytterligare. Förtätning 
anpassad till respektive områdes behov 
av utveckling och balans samt utveckling 
av mötesplatser ger positiva effekter för 
hälsa, livsmiljöer, arbete, utbildning, inte-
gration, positiv identitet, delaktighet och 
infl ytande m.m. 

Översiktsplanen utgör ett vägledande do-
kument och påverkar vilka beslut som 
fattas i kommunen. Dock innebär inte 
översiktlig planering någon garant för att 
åtgärder genomförs. En av de stora väg-
ledande inriktningarna i ÖP 2010 är att 
utbyggnad och förtätning ska ske kring 
knutpunkter för kollektivtrafi ken samt att 
all exploatering ska ske enligt balanserings-
principen. På så vis påverkas efterföljande 
planering. 

Åtgärder för att hindra/minska negativ 

miljöpåverkan

Kopplingen mellan översiktsplanen och 
program för hållbar utveckling och miljö-
programmet innebär att många konkreta 
åtgärder som föreslås i översiktsplanen 
följs upp i dessa program. Omvänt förtyd-
ligar de andra programmen och komplet-
terar den vägledning som översiktsplanen 
ger vad som måste beaktas i den fysiska 
planeringen för att nå hållbar utveckling av 
samhället.
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Uppföljning och övervakning 
Den stora uppgiften för Helsingborg lik-
som för alla andra städer och samhällen 
är att utvecklas hållbart. Översiktsplanen 
har defi nierat ett antal utmaningar varav 
minskad miljöbelastning och hantering av 
klimatförändringar är några. En av stra-
tegierna för att nå framgång är att växa 
resurseffektivt. Detta ska ske bland annat 
genom förtätning av befi ntlig bebyggelse, 
utbyggnad i kollektivtrafi knära läge och 
förbättrad cykelvägnät och kollektivtrafi k-
förbindelser. I utvecklingsprinciperna för-
tydligas strategierna även gällande utveck-
lingen av natur- och landskap. Det rör sig 
om återskapande av natur i form av våt-
marker och skog men också att tillgänglig-
göra landskapet genom rekreationsleder. 
För särskilda områden med höga natur- 
och rekreationsvärden föreslås reservats-
bildning. För att kunna bedöma om vi når 
våra mål och följer våra uppsatta strategier 
och principer behövs uppföljning av ef-
terföljande planering och beslutsfattande. 
Särskilt viktigt är detta när det gäller frågor 
som berör motstående intressen. 

En kärnfråga i den fortsatta planeringen 
är hur effektivt vi använder marken. Upp-
följning av ÖP2002 visar att betydligt färre 
antal bostäder har byggts och att större 
ytor har använts än vad som angivits i 
översiktsplanen. Bostadsutbyggnaden har 
hittills skett framförallt genom expansion 
av centralorten, medan förtätning svarade 
för en mindre del. För att veta att de ytor 
som anvisas i ÖP 2010 verkligen används 
på ett resurseffektivt sätt och därmed räck-
er till det beräknade bostadsbehovet, är det 
nödvändigt med uppföljning av den efter-
följande planeringen och exploateringen. 
Likaså behöver man redovisa vilken slags 
mark som tas i anspråk vid exploatering 
i befi ntlig bebyggelse – är det kvalitativa 
grönområden eller redan i anspråkstagen 
mark? Expansion av tätorter som har god 
kollektivtrafi k, framförallt stationsorter, 
motiverar exploatering av åkermark. För 
att följa upp att exploatering sker effektivt 
behöver man mäta hur tätt det byggs så att 
det goda kollektivtrafi kläget utnyttjas på 
bästa sätt. 

Andra aspekter som behöver följas upp är 
utvecklingen av grönstrukturen och skyd-
det av densamma. Med Helsingborgs be-
gränsade arealer natur är det angeläget att 
nyanlägga natur med olika innehåll. De 
befi ntliga naturmiljöerna i odlingslandska-
pet behöver dessutom göras mer tillgäng-
liga för de boende i mindre tätorter och på 
landsbygden. Utveckling av grönstukturen 
är motiverat med hänsyn till såväl rekrea-
tionsbehovet för den växande befolkning-
en som de ekologiska tjänster grönstruktu-
ren genererar. 

Flertalet av de konsekvenser som tas upp i 
denna konsekvensbeskrivning är del av den 
kontinuerliga uppföljning som Helsing-
borgs stad regelbundet gör som följd av 
Miljöprogrammet med Miljöbarometern 
som verktyg och i Plan för hållbar utveck-
ling som tas fram årligen med uppföljning 
utifrån identifi erade förbättringsområden. 
Något verktyg för separat uppföljning av 
ÖP 2010 bedöms i nuläget inte lämpligt, 
men de verktyg som fi nns kan utvecklas 
och kompletteras. Miljöbarometern kan 
utvecklas med för ÖP 2010 mer specifi ka 
indikatorer och nyckeltal och med årlig 
uppföljning genom utsedda ansvarsper-
soner. Det är viktigt med indikatorer som 
har sådan regelbunden uppföljning för 
att ”hållbar utveckling” ska bli trovärdigt 
och att det ger beslutsunderlag för fortsatt 
utveckling. Det är också ur demokratisyn-
punkt viktigt att resultaten kommuniceras 
med allmänheten på stadens hemsida. De 
stora konsekvensområdena är hushållning 
med jordbruksmark, luftkvalitet och vat-
tenkvalitet med tillhörande miljökvalitets-
normer, riskfrågor, sociala frågor, hälso-
frågor, kulturmiljö och stadens ekonomi, 
grönstruktur och biologisk mångfald, kli-
mat- och energiområdet. 
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Förslag på tematisk uppföljning:

Miljökvalitetsnormer

• Vatten

• Luft

God tillgänglighet med kollektivtrafi k 

och cykel

• Hur stor andel bor goda kollektivtrafi k-
lägen (1 km tåg, 400 meter till busshåll-
plats i stad, 600 meter på landsbygd) 

Exploaterad mark 

• Fördelning av marktyper som exploate-
ras (odlingsmark, parkmark, naturmark, 
redan i anspråkstagen mark)

• exploatering i grönstråk 

Innehåll och täthet 

• Exploatering som ökar blandningen av 
upplåtelseformer och bostadstyper i 
området.

• Hur tätt marken bebyggs.

• Andel av bebyggd åkermark som ligger 
nära god kollektivtrafi k

Anlagd och skyddad natur

• Areal nyanlagd natur (våtmarker, skogs-
marker, ängs- och betesmarker)

• Areal ny parkmark

• Areal skyddad natur

• Ökning eller minskning av antal hotade 
arter 

Kulturmiljöindikatorer

• Antal byggnader belagda med rivnings-
förbud

• Antal byggnader skyddade genom de-
taljplan, med bevarande eller varsam-
hetsbestämmelser

• Antal byggnader som trots bevarande-
värde förvanskats

Sociala indikatorer mäts för staden 

som helhet och

inom vissa geografi ska områden

• Närhet till grönområde 

• Andel bullerstörda 

• Antal påbörjade lägenheter 

• Blandade upplåtelseformer 

• Andel etnisk segregation

• Andel ekonomisk segregation

• Flyttningsnetto i olika områden

• Förändringar av densitet antalet boende 
i olika områden över tid
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Konsekvensbeskrivningen som du nu håller i din hand utgör en del av Hel-

singborgs översiktsplan, ÖP 2010, som tar avstamp i en framtidsbild om 

Helsingborg som en färgstark och framåtriktad stad. Här redovisar vi strate-

gier, principer och ställningstaganden som är nödvändiga för att vi ska uppnå 

denna målbild.

Gå gärna in på vår webbplats www.helsingborg.se för att få mer information 

om processen kring hur ÖP 2010 togs fram eller för att använda vår digitala 

karttjänst.


