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Fördelning av bostäder i småhus och 
flerbostadshus

(Källa: Perspektiv Helsingborg, 
Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2010)

Utveckling av väletablerade samhällen
Orter som saknar tågstation men däremot har bra 
tillgång till kollektivtrafik med regionbuss kan också 
prioriteras för utbyggnad. Även i orter som idag saknar 
regionbuss kan det vara motiverat med utbyggnad av 
bostadsbeståndet eftersom det skapar underlag för ny 
kollektivtrafik. Fler bostäder i dessa orter stärker dess-
utom det lokal näringslivet och förbättrar möjligheterna 
till service.

- I våra etablerade samhällen som har eller har möjlighet 
att utveckla regional kollektivtrafik kan vi stärka reseun-
derlaget genom ytterligare bostadsbebyggelse.

Energisnålt och hälsosamt byggande
Genom att bygga på ett sätt som omsätter miljötänk och 
klimatpåverkan i praktiken skapar vi energisnåla byggna-
der som är producerade med hälsosamma material.

- Vi håller en hög kunskapsnivå om möjligheterna till 
energisnålt byggande och sunda materialval.

- Vi samarbetar kring ett gemensamt kvalitetsprogram 
som sprider kunskap och inspirerar byggherrar att bygga 
energisnålt  och hälsosamt.

Olika boendeformer
Beroende på var i Skåne Nordväst man väljer att bo ser 
utbudet av boendeformer olika ut. Där tillgången på mark 
är mer begränsad byggs fler bostäder i form av flerfa-
miljshus och där bebyggelsetrycket inte är lika hårt kan 
man se större andel enfamiljshus. Samtidigt är det viktigt 
att det finns en blandning och variation av boendeformer. 

- Vi eftersträvar effektivt markutnyttjande och anpassar 
bebyggelsen och boendeformerna till orternas befintliga 
sammansättning av boendeformer och förutsättningar.

- Vi eftersträvar och uppmuntrar även det unika boendet 
som håller hög arkitektonisk nivå.

Landskapet som boendekvalitet
För att bevara Skåne Nordvästs boendekvaliteter för framtiden 
tar vi hänsyn till befintliga kvaliteter i vår planering. En stor del 
av boendekvaliteterna utgörs av landskapen runt våra samhäl-
len. Det kan vara sjöar omgivna av skog som skapar en känsla 
av avskildhet, ädellövskogar insprängda i jordbrukslandskapet 
som erbjuder rekreation i vacker natur. I de större städerna 
erbjuds puls och handel, längs kusten finns vidsträckta vyer 
och kontakten med havet. 
 
Olika landskap är olika känsliga för påverkan och komplet-
tering av ny bebyggelse. Landskap med långa siktlinjer som 
det öppna slättlandskapet, kustområdena och sjöarna i 
skogsbygderna utgör attraktiva kvaliteter och påverkas lätt av 
förändringar. 
 
- Utanför de etablerade samhällena kan varsam komplettering 
av bebyggelse ske, så att upplevelsen av landskapet bibehålls 
och det inte försvårar för jord- och skogsbruket.
 
- Vi bevarar och kompletterar kvaliteterna i landskapet och 
orternas karaktär när vi planerar för ny bostadsbebyggelse 
genom att ta hänsyn till orternas kulturella och arkitektoniska 
prägel och anpassa bebyggelsen till platsernas unika värden.

Gemensam framsynthet och beredskap
För att klara behovet av nya bostäder och inflyttningen som 
finns i majoriteten av våra kommunerna inom Skåne Nordväst 
behöver vi gemensamma utgångspunkter. Tillväxten kommer 
att vara som störst i städerna men även attraktiviteten i att 
bo i omkringliggande orter kommer att öka. Speciellt där det 
finns möjlighet till effektiv pendling in till städerna och större 
arbetsplatser. Små tätorter utanför bekvämt pendlingsavstånd 
till de större städerna kan jämförelsevis komma att få en lägre 
befolkningsökning.

- Vi tar kontinuerligt fram gemensamma prognoser för befolk-
ningstillväxten, bostadsbeståndet och flyttströmmar i regionen 
och identifierar utmaningarna och möjligheterna.

- Vi tar fram gemensam statistik om planberedskap och bo-
stadsbyggande för att tydliggöra hur situationen ser ut i Skåne 
Nordväst.

Stationssamhällen
För att så många som möjligt ska kunna nyttja järnvägs-
systemet fokuserar vi vår bostadsutbyggnad till samhäl-
len med tågstation och orter som är tätt sammankopp-
lade med intilliggande stationssamhällen.

- Inom en radie av 1000 meter från tågstationen kan det 
vara mer prioriterat att bygga bostäder snarare än att 
bevara jordbruksmark. 

- Även orter i närheten av stationsamhället som har goda 
förbindelser med cykelväg eller liknande kan vara priori-
terade för bostadsutbyggnad.

Boende - planeringsprinciper

Bygga hållbart och växa utifrån orternas förutsättningar
I samband med att invånarantalet i regionen ökar, blir det viktigare att fokusera på hur vi ska växa. För att bevara 
de boendekvaliteter som gör oss unika, som grönstrukturen, våra parker samt kulturliv och kulturlandskap, måste 
vi hushålla med tillgångarna, så att vi inte riskerar att bygga bort kvaliteterna. Genom att utnyttja redan gjorda och 
kommande investeringar i infrastrukturen växer vi hållbart. Vi behöver se regionen i ett större perspektiv där alla 
kommuner hänger ihop och påverkas av varandras framgång och tillväxt. Därför måste fler olika orter utvecklas 
samtidigt. 

Vi prioriterar: Att alla delar, med hänsyn till de lokala förhållandena, ska utvecklas efter sina förutsättningar och 
kvaliteter samtidigt som de länkas samman med varandra. I första hand hänvisas nya bostäder till stationsnära 
orter, områden med regionbuss samt orter som redan är väletablerade och där fortsatt utveckling möjliggör 
framtida kollektivtrafik.  

Ta samarbetet över kommungränserna och marknadsför regionen som en helhet
I Skåne Nordväst har nästan alla kommuner större inflyttning än utflyttning. Istället för att konkurrera om invånare 
inom regionen behöver vi samla våra gemensamma krafter för att locka hit folk från andra områden. Ingen kom-
mun kan själv erbjuda alla boendekvaliteter, men tillsammans kan vi det. Genom gemensam marknadsföring 
kan kommungränserna suddas ut och varumärket - regionen med stor variation och gemenskap - bli starkare. 
Arbetet effektiviseras genom att resurser och kompetens samutnyttjas. 

Vi prioriterar: Att samarbeta över kommungränserna och att marknadsföra regionen som en helhet där alla 
boendekvaliteter finns. Vi stärker dialogen mellan i kommunerna genom att samverka kring gemensamt kun-
skaps- och planeringsunderlag samt att ta fram gemensamma utredningar.

Vi ska bygga varierat
Skåne Nordväst ska vara en tolerant region, präglad av mångfald och variation, där invånarna vill bo i alla livsske-
enden. Genom att satsa på att bygga varierat och blandat skapas förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. 
För att vi i Skåne Nordväst ska få en bärkraftig utveckling med möjlighet att välja boendeform, behöver antalet 
hyresrätter öka. 

Vi prioriterar: Att bygga olika boenden, prisklasser och upplåtelseformer för att möta efterfrågan och önskan 
om en varierad befolkning. Detta gör vi genom att ha gemensamma strategier och hög ambition i kvaliteten i 
husbyggandet. Vi ska även fortsätta att ha god planberedskap och verka för en smidig och väl förankrad plan-
process.

Framtidssatsningar på boende-
kvaliteter och bostadsförsörjning

Gemensam ingång för våra invånare
Genom att samarbeta mellan kommunerna, med företag 
och myndigheter, underlättar vi bostadsbyggandet. Med 
samarbete och gemensamma projekt skapar vi ett bre-
dare underlag och nyttjar vår gemensamma kompetens. 
Samtidigt möjliggör vi mer effektiv användning av våra 
resurser.

- Vi utvecklar en gemensam förmedling av tomter, kom-
munala och privata, för hela Skåne Nordväst vilket under-
lättar för de som söker bostadstomt i regionen och stärker 
samtidigt varumärket Skåne Nordväst som en gemensam 
stad. 

* Från Det skånska landsbygdsprogrammet, Skåne 
i utveckling 2007: 10, Länsstyrelsen i Skåne
Låglänt odlingslandskap/ slätt: Flack, svagt böljande jordbruks-
bygd med lång kontinuitet. Storskaligt urbant påverkat med stora 
städer och flera stationssamhällen. Trädvegetationen i området är 
begränsad, istället dominerar åkermarken och långa siktlinjer. 

Mosaikartat odlat backlandskap: Övergångsområde mellan låg-
landet och åsarna med omväxlande topografi och en rik variation 
av öppna åkermarker, små betesmarker, omfattande bokskogar 
och barrskogsplanteringar.  

Mosaikartat skogsbacklandskap: Småkuperat landskap med rik 
variation av åkermarker, betesmarker och skog. Den domine-
rande karaktären för området är blandskogen och de flertaliga 
sjöarna, våtmarkerna och vattendragen.

Mosaikartat skogsklätt åslandskap: Horst/ sluttande platå med 
branter på ena sidan. Varierande miljöer med bok- och bland-
skog i de branta sluttningarna, granplanteringar och betesmarker 
på den höga, kuperade marken och utspridda stenblock i över 
hela området.

Skogsklätt, kuperat höglänt landskap: Kuperat och övervägande 
skogsklätt landskap med småvatten, sankmark och torvtäkter 
spridda över området. Främst dominerar granplanteringar även 
om lövskog är ett betydande element.

Småhus Flerbostadshus

Småhus

Flerbostadshus

Vår stora styrka är den breda variation vi har att erbjuda 
invånarna i Skåne Nordväst. Här är naturen och kusten 
alltid nära. Vi har god samhällsservice och erbjuder så-
väl puls i städerna som lugn på landsbygden. Befolk-
ningstätheten är hög med natur- och kulturbygd mellan 
orterna. Antalet invånare i regionen har ökat mycket de 
senaste femton åren, främst på grund av inflyttning. Ef-
tersom Skåne Nordväst är rikt på såväl tågstationer, 
annan kollektivtrafik och cykelvägar är pendlingsmöjlig-
heterna väldigt goda och vi har bra regionala och inter-
nationella förbindelser. 

Vi ska stärka vårt varumärke som en region där alla 
boendekvaliteter finns. Som kommun ska vi våga ni-
scha oss - för i Skåne Nordväst fördelas fördelarna. 
Här är avstånden korta och boendeformerna många 

med kvalitet i service, kultur och upplevelser. I Skåne 
Nordväst ska man enkelt kunna bo i en kommun och 
jobba i en annan. Genom att välja att främst bygga nytt 
i stationsnära lägen eller i andra väletablerade orter, 
samt att därigenom utnyttja redan gjorda investeringar 
i infrastrukturen växer vi hållbart.

Genom att vi samarbetar mellan kommunerna och 
marknadsför regionen som en helhet kommer fler män-
niskor från andra områden välja att flytta hit. Eftersom 
vi jobbar för hållbar utveckling med unika och varierade 
boendekvaliteter, säkrar vi Skåne Nordväst som en 
attraktiv region att leva i, även i framtiden. Genom att 
samarbeta kring bostadsförsörjningen skapar vi även 
goda förutsättningar för bostadsutvecklingen i Skåne 
Nordväst.

Fotograf: Turistbyrån Landskrona-Ven 
Arkitekt: Jonas Elding och Johan Oscarson
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