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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng utgör 

det avslutande momentet på kandidatprogrammet 

i Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. 

 

I kandidatarbetet har jag jobbat med 

waterfrontutvecklingens historia och valt att, 

genom en fallstudie, ta ner detta begrepp till 

Ängelholms stad med Rönneå.  

 

Handledare: Christer Persson 

 

Karlskrona, Augusti 2010 
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Sammanfattning 
Det finns en trend i städer att jobba med 

vattenkontakt, vare sig det handlar om närhet till 

havet, sjön eller vattendrag. Det finns en potentiell 

vinst i att marknadsföra en stad med kopplingen 

till vatten och flera städer har lyckats med detta. 

Det ska dock tilläggas att det även uppstått 

problem med den waterfrontutveckling som har 

skett och det finns i olika städer erfarenhet av 

både vinster och förluster kopplat till 

waterfrontprojekt. 

 

I detta kandiatarbete har en fallstudie gjorts på en 

sträcka av Rönneå som flyter genom Ängelholm. 

Ån är i dagsläget föremål för en förstudie med mål 

att ta fram en åtgärdsplan för att höja värdet, 

skapa underlag och förutsättning för ett framtida 

Rönneå-projekt. 

 

Fallstudien har utgångspunkt i 

waterfrontutvecklingen som vuxit fram i världen 

sedan sent 1950-tal och efter hand spridit sig även 

till Sverige och Skandinavien. 
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Inledning 

Förnyelse, utveckling och nya användningar av vattennära områden i städer är, och har i 

decennier varit, en populär gren inom fysisk planering över hela världen. Hamnområden 

saneras, planeras och blir exklusiva bostadsområden som Lomma hamn,  Västra hamnen i 

Malmö och Norra hamnen i Helsingborg. Vattendrag som tidigare använts främst av 

industrier och som en plats att dumpa skräp rensas upp och blir till stadsnära 

rekreationsområde med ett högt värde för staden.  

Att Rönneå flyter genom Ängelholms stad är 

ingenting nytt, staden är på många sätt 

uppbyggd kring ån och ett flertal broar binder 

samman de olika stadsdelarna. Nu är det dags 

för Ängelholms stad med Rönneå att ingå i 

denna waterfrontutveckling. Ängelholms 

kommun vill förbättra tillgängligheten och 

användandet av Rönneå genom stadens 

centrum. Målet är att ån ska vara en levande 

del av staden och kommunen satsar stora 

pengar i projektet. Trots att projektet bara är i 

startgroparna väcker det diskussioner och 

reaktioner från flera håll såsom hos politiker 

och ängelholmsbor. Hur gör man egentligen 

på bästa sätt för att Rönneå inte längre ska 

vara stadens baksida? 

Det är viktigt att formulera vilka 

planeringsproblem som finns med ån och veta 

varför och på vilka grunder detta projekt sätts 

igång. Waterfrontutvecklingen är stort över 

hela världen och det borde finnas både 

lyckade och mindre lyckade projekt för 

Ängelholms stad att lära sig av för att på bästa 

sätt uppnå sina mål för Rönneå. 

 

Syfte 

Syftet med detta kandidatarbete är att med 

utgångspunkt i waterfrontutvecklingen göra 

en fallstudie på Rönneå som rinner genom 

Ängelholms stadskärna. Detta för att svara på 

frågorna om varför Ängelholms kommun vill 

öka tillgängligheten och användandet av 

Rönneås sträckning genom staden just nu och 

var den idén kommer ifrån. Vidare är syftet att 

ge rekommendationer och förslag kring hur 

Ängelholms kommun kan jobba med Rönneå 

för att uppnå sina intentioner. 

 

Frågeställning 

Efter vilka principer/på vilka grunder har 

Ängelholms stad utformats kring Rönneå? 

Hur används Rönneå och omkringliggande 

område idag? 

Varför vill Ängelholms kommun förbättra 

tillgängligheten och användandet av Rönneå 

genom Ängelholms stad just nu och vad 

inspirerar dem? 

Vad kan Ängelholms kommun göra för att öka 

tillgängligheten och användandet av Rönneå 

inom Ängelholms stad? 

 

Avgränsning 

Arbete är geografiskt avgränsat till att 

behandla sträckningen av Rönneå genom 

Ängelholms centrum vilket jag har valt att 

gälla sträckningen från Pyttebron till strax 

förbi Ängavängsbron. Vidare fokuserar arbetet 

på hur Ängelholms kommun på bästa sätt kan 

uppfylla sina mål för området. 
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Metod 

I mitt arbete har jag valt att jobba med kvalitativa metoder som är en av två huvudmetoder 

som finns, jag har valt bort kvantitativa metoder eftersom det inte passar mitt syfte med 

arbetet.  

 

Jag har valt att göra en fallstudie på 

Ängelholm eftersom kommunen är i 

startgroparna för att påbörja ett projekt som 

kan kategoriseras som ett waterfrontprojekt. 

Det kan finnas andra städer som skulle vara 

lika lämpade för detta arbete men genom 

självselektion blev Ängelholm utvalt till denna 

fallstudie. Självselektion innebär att 

Ängelholms kommun själva valde att vara med 

i projektet när jag ställde frågan om någon 

stad var intresserad (Larsen, A-K. 2009, s. 77).  

 

En fallstudie är ingen metod i sig utan en 

forskningsstrategi som tillåter att flera 

metoder används för att uppfylla arbetets 

syfte. 

 

Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) 

undersökningsenheter i syfte att erhålla en 

djupgående redogörelse för händelser, 

relationer, erfarenheter eller processer 

som uppträder i denna speciella 

undersökningsenhet.  

(Denscombe, M. 2000 kap 2) 

 

Nackdelarna med att göra en fallstudie är att 

specifika områden studeras och att de 

slutsatser som dras bara bör ses som 

indikationer (Ejvergård, R. 2003, s. 33). 

Inom fallstudien har jag genomfört en 

ostrukturerad intervju med projektledaren för 

förstudien kring Rönneå-projektet på 

Ängelholms kommun. En ostrukturerad 

intervju innebär att man ger respondenten 

större kontroll över i vilken riktning intervjun 

går eller hur lång tid den tar. Detta gör man 

genom öppna tematiska frågor, att vara en 

aktiv lyssnare och kunna hantera tystnad från 

respondentens sida. 

 

Ostrukturerade intervjuer passar bra vid 

explorativ forskning, då man vill få 

detaljerad och deskriptiv bild av en 

företeelse eller en process eller då man 

försöker få en förståelse av en respondents 

unika erfarenheter eller synsätt. 

(Ruane, J.M. 2005, s. 178) 

 
Inom ramen för fallstudien har jag gjort 
dokumentstudier kring hur Ängelholm har 
utformats kring Rönneå och hur detta lett 
fram till dagens situation.  
 
För att ta reda på hur Rönneå genom 
Ängelholms stad ser ut idag har jag valt att 
göra en inventering av vad som finns längs 
med den sträcka av Rönneå som jag har valt 
att avgränsa arbetet till. Syftet med 
inventeringen har varit att få en känsla av 
området, hur det kan upplevas och fungera 
när man rör sig igenom området och längs 
med ån, hur det fungerar och vilka kvalitéer 
som finns. Besök har skett vid flera tillfällen 
under arbetets gång för att inte få endast en 
engångsupplevelse. Förutom kvalitéer har 
även upplevda brister noterats under 
inventeringen. 
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Waterfrontutvecklingen 
 

Begreppet Waterfrontprojekt 

 

Waterfront - the area of a city, such as a harbor or dockyard, alongside a body of water 

(Tyda.se 2010-05-10) 

 

Vad ett waterfrontprojekt egentligen innebär 

finns det inga klara ramar för. Det är upp till 

var och en att bedöma om ett projekt kan 

kallas för waterfront. Ibland är det mer 

uppenbart men det finns gränsfall där olika 

personer kan ha olika uppfattningar kring om 

ett projekt kan kallas för waterfrontprojekt. 

Det är dock viktigt att förstå att det är inte 

bara de stora städerna som Melbourne, 

Baltimore, Seattle och Amsterdam som ingår i 

utvecklingen, utan det är allt från de stora till 

de väldigt små projekten. Det handlar om att 

jobba med vattenkontakten, vilket kan göras 

på ett flertal olika sätt. 

 

I The New Waterfront (1996, s.22) ser Ann 

Breen och Dick Rigby på begreppet 

waterfrontprojekt som som ett  psykologiskt 

begrepp, känns det som projektet relaterar till 

stadens sjösida/hamnområde eller är det en 

del i stadens sjösida/hamnområde i sin 

helhet? Ett projekt kan klassas som ett 

waterfrontprojekt trots en motorvägsbarriär 

eller ett större avstånd till själva 

hamnområdet, det handlar om känslan på 

platsen, har man tagit upp och beaktat frågan 

om vatten på platsen? 
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The waterfront is a boundary, an edge condition between the stable striations of the city and 

the smooth flows of the water. It is a spatial ‘between’ condition that mediates a series of 

dialectic oppositions – order/chaos; being/becoming; place/space, culture/nature, 

closed/open, striated/smooth; solid/void. It is the mediation of these oppositions, which 

lends the waterfront a good deal of its experiential potency, the occupation of the ‘between’ 

zone. The waterfront is an edge of the city and it has a certain edginess; it is a ‘front’ or 

‘frontier’, a ‘face’ or ‘mask’ of the city that constructs urban character and identity. 

(Dovey, K. 2005, s. 24) 

 

Waterfront - Historia 

 

Hamnar och hamnområde har historiskt sätt 

varit en plats för flöden, flöden av människor, 

varor, kapital och idéer. En nära relation med 

staden har krävts och hamnarbetarna har ofta 

haft gångavstånd till arbetet från sina 

bostäder (Dovey, K. 2005, s. 10). Dessa livliga 

områden har förändrats, den tekniska 

utvecklingen har brutit kraven på närhet och 

relation mellan båttransport, hamnindustrier, 

och stadens kärna. Sedan denna negativa 

utveckling för hamnområden blivit märkbar 

och fortskridande under 1950-talet och framåt 

har en förnyad syn på dessa områden blivit 

dominerande, först i USA och Storbritannien, 

och efterhand i resten av världen likaså. 

 

Den förnyelse av stadsnära vattenområde som 

skett sedan 1960-talet är ett exempel på 

städers förmåga att anpassa sig efter 

förändrade förutsättningar och en 

nyckelhistoria inom den fysiska planeringen 

under 1900-talets andra hälft (Dovey, K. 2005, 

s. 9) 

 

Ett av de tidigaste waterfrontprojekten, vilket 

även är ett av de mest uppmärksammade, är 

Baltimore Inner Harbour i USA.  

Baltimore är en hamnstad på USA:s nordöstra 

kust, historiskt sätt ofta överskuggad av 

Philadelphia och Washington, 152 och 72 km 

bort (Hoyle, Pinder & Husain, 1988, s. 150).  

Staden grundades 1729 och var sedan dess i 

första hand en industristad med en 

blomstrande hamn där flera hamnrelaterade 

aktiviteter pågick, såsom båtbygge och järn- 

och stålindustrier. Fram till 1950-talet var 

Baltimore en välmående stad och hamn men 

sedan följde en utveckling som blev typisk för 

flera amerikanska städer (Hoyle, Pinder & 

Husain, 1988, s. 151).  

 

Medan populationen i Baltimoreregionen 

ökade så minskade invånarantalet i de 

centrala delarna drastiskt. Mellan 1940 och 

1980 nästan fördubblades antalet invånare i 

regionen medan antalet invånare i de centrala 

delarna sjönk från 950,000 till 870,000 mellan 

åren 1950 till 1980 (Hoyle, Pinder & Husain, 

1988, s. 151). Utvecklingen och expansionen 

av stadens ytterområden berodde till stor del 

på byggandet av en kringfartsled och 

motorvägar, vilket följdes av externa 

köpcentrum och kontorsbyggnader. Centrala 

Baltimore upplevde en minskning av handel, 

vilket i kombination med bostadshusens dåliga 

skicka initierade planering för att återutveckla 

staden (Hoyle, Pinder & Husain, 1988, s. 151). 

 

För att förnya stadskärnan satsade Baltimore 

på projekt såsom homesteading och 

shopsteading, vilket innebar att man gällande 

de nergångna bostäderna sålde dem billigt 

med kravet att köparen restaurerade 

bostaden inom två år, och samma princip 

gällde i stora drag även för handelslokalerna. 

Vidare bildades the Committee for Downtown, 
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där handlare i centrala Baltimore ingick, och 

Greater Baltimore Committee, som 

tillsammans genomförde en studie av centrum 

där man fick stadsinvånarnas missnöje 

bekräftat. Studien ledde fram till ett förslag 

om förnyelse av ett nedgånget område mellan 

handels- och kontorskvarteren. År 1959 

godkände staden förslaget och det som kom 

att kallas Charles Center-projektet 

genomfördes. Området rensades och tomter 

såldes, vilket resulterade i ett område med 

kontor, hotell, teater och även 300 lägenheter 

(Hoyle, Pinder & Husain, 1988, s. 153). 

 

Succén med förnyelseprojektet födde nya 

idéer i staden. En förnyelse av the Inner 

Harbour övervägdes,  ett nedgånget område 

som i början på 1960-talet var tillhåll för 

drogmissbrukare och prostituerade. 1964 kom 

the Greater Baltimore Committee fram med 

en plan för hamnområdet, den visualiserade 

ett område för kontor, bostäder, parkområde, 

publika byggnader och turistattraktioner. 

Planen var att detta skulle locka medelklassen 

tillbaka till innerstaden. 1965 godkändes 

planen och arbetet påbörjades. Det tog flera 

år att rensa upp hamnområdet och det var 

först i slutet av 1970-talet området tagit 

ordentlig form och succén kunde anas. Under 

årens lopp har planen övergått att inrikta sig 

mer på turism och fritidsaktiviteter än vad 

först föreslagits (Hoyle, Pinder & Husain, 1988, 

s. 153). 

 

Baltimore Inner Harbour kom att innefatta 

marinmuseum, småbåtshamn, 

vetenskapsmuseum, akvarium, Convention 

center, ett flertal hotell och mängder med 

turistattraktioner. Allt inrammat av en 

stenlagd en-och-en-halv-meter bred 

promenad som sträcker sig längs med vattnet. 

Baltimores waterfrontprojekt ses ofta som en 

succé och har studerats, inspirerat och ibland 

även härmats av människor och städer från 

hela världen (Breen & Rigby, 1996, s. 14) 

(Dovey, K. 2005, s. 10).  

 

Baltimore Inner Harbour var ett av de första 

projekten inom waterfrontutvecklingen, och 

det var just USA men även Storbritannien som 

var först ut med sina försök att öppna upp 

staden mot vattnet igen. Förutom Baltimore 

kan även nämnas städer som London, 

Liverpool, Oakland, Seattle och San Fransisco 

som var tidiga i utvecklingen av sin 

vattenkontakt (Breen & Rigby, 1996, s. 14).  

 

Varför Baltimore är ett bra exempel förutom 

sin storlek och popularitet, är pga. att det är 

ett typexempel på vad som skulle bli 

utvecklingen i flera andra städer runt om i 

världen. Välmående stadsnära hamnområden 

har av olika anledningar lagts ner eller flyttats 

till mer perifera område, anledningarna kan 

vara flera men övergången från industri-  till 

informationssamhälle spelar en stor roll 

tillsammans med nya transportmöjligheter 

och utbyggnad av vägnätet tillsammans med 

en utvecklingen av flyget. Denna utveckling 

har i flera städer lett till minskat antal jobb, 

flytt från städer och ett allmänt minskat 

självförtroende/självkänsla för hela städer. 

Fysiskt har det även lett till att ofta stora, 

centrumnära och billiga markområden tappat 

sitt användningsområde och stått tomma och 

till förfogande för det nya samhället (Breen & 

Rigby, 1996, s. 14) 

Utvecklingen av nya waterfrontprojekt spred 

sig från USA och Storbritannien och under 

1980-talet genomfördes flera stora projekt 

runt om i världen. Darling Harbour i Sydney, 

Australien, var ett stort projekt i ett 

hamnområde som tidigare varit ett 

förbindelsepunkt för båtar och tåg. Järnvägen 

flyttades 1982 och dåvarande 

premiärministern för New South Wales, 

Neville Wran, bestämde att området skulle 

förnyas till ett underhållningsområde för 
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allmänheten. På fyra år förvandlade man ett 

område med 196 års industriellt arv till ett 

’människornas område’, vilket har blivit en av 

Australiens mest besökta platser. För att inte 

tappa kontakten med stadskärnan och för att 

överbrygga den barriäreffekt motorvägen 

skapade, byggde man ett monorailsystem och 

använde sig även av färjetrafik (Breen & Rigby, 

1996, s. 40).  

Darling Harbour i Sydney följde till stora delar 

Baltimore Inner Harbour-modellen och flera 

av de inblandade i förnyelsen av 

hamnområdet hade tidigare jobbat just med 

Baltimoreprojektet. Denna modell, som inte 

bara utgår från Baltimore, utan flera 

waterfrontprojekt från USA under 1970- och 

1980-talet blev en stark trend över hela 

världen. Att satsa på turism och fritidsliv även 

för stadens invånare blev succéer på flera 

platser. Dessa projekt kan ingå i det Hannigan 

(1998, s. 76)  kallar ’the urban entertainment 

district’, där han använder ord som 

’shoppertainment’, ’eatertainment’ och 

’edutainment’ för att beskriva dessa områdens 

funktioner som alla återknyter till just 

entertainment, underhållning. Hannigan tar 

upp ett flertal Amerikanska exempel på denna 

typ av waterfrontprojekt, som dock har stått 

modell för mängder av projekt även utanför 

USA. 

Waterfrontutvecklingen har inte bara 

involverat stora hamnstäder utan även mindre 

kuststäder och städer längs med sjöar och 

floder. I The New Waterfront (1996) finns flera 

exempel på mindre projekt där syftet har varit 

att förbättra miljön och skapa plats för 

rekreation. Fokus behöver inte ligga på 

byggnader, bostäder och handel utan istället 

kan strövområden, promenadstråk och 

grönområden vara det eftersträvansvärda. 

Ett exempel på ett sådant waterfrontprojekt 

är Bladensburg Waterfront Park i Maryland, 

USA. Under 1700-talet och en bit in på 1800-

talet var Bladensburg och Anacostiafloden ett 

blomstrande och viktigt handelscenter med 

tobak som huvudvara. Denna verksamhet 

minskade och försvann dock under slutet av 

1800-talet. Idag är Bladensburg Waterfront 

Park ett naturområde där floden erbjuder 

kanot- och kajakpaddling, båtturer, fiske och 

även årliga städdagar. 

Andra exempel på waterfrontprojekt med 

fokus på promenader och natur är Louisville 

Waterfront Park i USA och Tai Po Waterfront 

Park i Hong Kong. 

Efter de större städernas succéprojekt 

fortsatte waterfrontutvecklingens framfart. 

Att få en överblick eller att försöka räkna alla 

de waterfrontprojekt som tog fart blev en svår 

uppgift. Detta eftersom det inte finns några 

bestämda ramar kring vad ett 

waterfrontprojekt innebär, bara i 

Storbritannien räknade man år 1989 till 90 

pågående waterfrontprojekt (Breen & Rigby, 

1996, s. 11) 

Under 1990-talet kom Asien starkt inom 

waterfrontutvecklingen, år 1993 fanns det i 

Japan 63 dokumenterade större 

förnyelseprojekt  som involverade äldre 

hamnområde. Utvecklingen gick snabbt i 

Asien, och just Japan stod för projekt av en 

helt annan skala och komplexitet än vad man 

tidigare sett (Breen & Rigby, 1996, s. 11).  

Sedan 1990-talet har utvecklingen fortsatt och 

spridningen likaså, ett flertal 

waterfrontprojekt har studerats, analyserats 

och dokumenterats. Både fördelar och 

nackdelar, succéer och misslyckande har 

konstaterats. 

Historiskt sätt kan man se flera anledningar till 

att städer har valt att satsa på ett 

waterfrontprojekt, Ann Breen och Dick rigby 

(1996, s. 15) delar upp dessa underliggande 

orsaker i ekonomiska, sociala, ekologiska och 
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bevarande. Ofta består förnyelseprojekt av en 

variation av dessa. 

Bland de ekonomiska orsakerna nämns ofta 

avindustrialiseringen i just hamnområde som 

en viktig faktor, den tekniska utvecklingen har 

lett till att sådana industrier har kunnat och 

tvingats omlokalisera sig. Även bombningar av 

städer under andra världskriget nämns, 

eftersom det ledde till att många områden 

behövde återuppbyggas och stora 

landområden blev tillgängliga till låga priser. 

Ännu en ekonomisk faktor är flytten av 

industrier från t ex Japan till Taiwan och från 

Nord Amerika till Mexico. 

Socialt sett har en förändring skett iom 

medelklassens upphöjning och allmänt 

förändrade arbetsmönster, mer fritid och 

större rörelsefrihet har lett till en expansion av 

turism. Utifrån detta har en marknad 

uppkommit för vattennära område med 

tillgång till både öppna platser, affärer, caféer, 

restauranger och kulturella sevärdheter. Att ta 

hänsyn till och utnyttja denna sociala 

utveckling  i städernas waterfrontprojekt har 

synts i flera projekt världen över.  

Den ekologiska delen handlar till största del 

om rening av vatten. Det har sedan 1970-talet 

lagts stor tonvikt på att rena vattenområden 

och vattentillgångar både för hälsoskäl men 

även för att uppmuntra till investeringar i 

waterfrontprojekt. Birmingham är ett tydligt 

exempel på hur svårt det var att få 

investeringar innan något gjordes åt vattnets 

kvalité. Det tog tre år att städa och rena 

kanalerna från tvåhundra års föroreningar 

men detta ledde till en utveckling och 

förnyelse av Birminghams waterfront som 

många skeptiker inte trodde var möjligt. 

Förutom rening av vatten har även bevarande 

och nyanvändning av historiska byggnader 

varit något som uppmärksammats sedan 

1970-talet. Flera städer har, som en 

motreaktion på modern arkitektur, insett det 

ekonomiska värdet av bevarande och 

restaurering av historiska byggnader och 

landskap. Staden Lowell i Massachusetts är ett 

exempel på en stad som satsade på att bevara 

sitt historiska arv och lyckades iom detta bli en 

stor turistattraktion. I ett antal tidiga 

waterfrontprojekt, såsom London Dock och St. 

Katharine’s Dock, även det i London, har det i 

efterhand poängterats att bevarandet av 

några äldre hamnbyggnader och strukturer 

hade kunnat vara till fördel för områdena. 

Den snabba spridningen av 

waterfrontutvecklingen och de första 

städernas modellbildande kan förklaras av 

tekniken, med hjälp av telefon, fax, flyg och 

senare även internet kunde rykten om 

succéprojekt spridas snabbt över världen. 

Waterfrontutvecklingen fortsätter än idag och 

studier av äldre projekt leder till nya 

angreppssätt, metoder och teorier kring hur 

städers vattenkontakt kan utnyttjas på bästa 

sätt.  
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Sverige och Skandinavien 

 

Waterfrontutvecklingen har inte gått Sverige och grannländerna förbi och Aker Brygge i 

Norge lär vara det mest uppmärksammade waterfrontprojektet från Skandinavien. 

 

Aker Brygge har fått sitt namn efter 

skeppsvarvets ägare, Aker, som var den som 

initierade förnyelsen av området efter 

nedläggningen av skeppsvarvets 130 år i 

arbete, och en förlust på närmare 2000 jobb. 

Efter Aker tagit det första steget mot förnyelse 

påbörjades det andra, att gräva ner en stor 

väg i en tunnel under området. När även det 

var genomfört utlystes en tävling 1982 för att 

påbörja den seriösa planeringen av området 

(Breen & Rigby, 1996, s. 34). 

 

Första fasen i byggandet bestod av i huvudsak 

tre byggnader, två restaureringar och en ny 

byggnad för detaljhandel och kontor. Även en 

teater med teaterskola inkluderades i detta. 

Efter slutförandet av fas I år 1986 påbörjades 

den dubbelt så stora fas II med fyra nya 

byggnader och ett torg för festivaler och 

dylikt. Till skillnad från fas I bestod fas II av ny 

modern arkitektur och en småbåtshamn. 

Husen är uppdelade med affärer på 

bottenvåningen med kontor över, och 

bostäder på de översta våningarna. Två 

biografer, teater, vårdcentral och daghem 

ingick också i detta område. Den tredje fasen 

bestod av lägenhetshus med endast en liten 

del kontorsyta, men även här affärer och 

restauranger på bottenplan (Breen & Rigby, 

1996, s. 36). En fjärde fas slutfördes år 1998 

(Aker Brygge, 2010). 

 

Aker Brygges tredje fas slutfördes 1991 och 

blev i en undersökning i en nyhetstidning 

framröstad till den bästa nya byggnationen i 

Oslo (Breen & Rigby, 1996, s. 36). De 2000 

jobb som gick förlorade när skeppsvarvet 

lades ner vägdes upp av 5000 nya jobb inom 

Aker Brygge (Breen & Rigby, 1996, s. 37).  

 

Även Finland och Danmark har genomfört 

flera waterfrontprojekt, dock inget så 

uppmärksammat som Aker Brygge. 

 

I Sverige finns det flera exempel på 

waterfrontprojekt, både större och mindre. 

Ett av de tidigare projekten som stod färdigt 

1993 är förnyelsen av området kring Motala 

ström och de gamla textilindustrierna i 

Norrköping. Textiltraditionen i Norrköping kan 

dateras från 1600-talet då Louis de Geer 

grundade den första textilfabriken längs med 

Motala ström. Fabriken växte och vattenkraft 

ersattes med ångmotorer under 1800-talet. 

Runt sekelskiftet 1800-1900 började 

konkurrensen från USA ge märkbara effekter 

på textilmarknaden men iom andra 

världskriget fortsatte textilfabrikerna sin 

produktion. Under 1950-talet blev det dock tid 

att stänga ner en stor del av produktionen 

(Breen & Rigby, 1996, s. 126).  

 

Fabriksbyggnaderna restaurerades och fick 

nya funktioner, områdets hörnsten är Louis de 

Geer Konsert och Kongresshall som inryms i 

ett före detta pappersbruk. Övriga byggnader 

har fått nya funktioner och inrymmer bland 

annat museum, kontor och utbildningslokaler. 

Anknytningen till vattnet får man via en biflod 

som flyter under en gångbro på områdets 

entrésida och sedan ansluter till huvuddelen 

av Motala ström vid konserthuset. I mitten av 

byggnadskomplexet finns även vattenfall 

bevarade som utsikt från omkringliggande 

byggnader (Breen & Rigby, 1996, s. 128). 

 

Ett projekt som på många sätt återknyter till 

grunden i många internationella 

waterfrontprojekt är Norra hamnen i 

Helsingborg. Hamnen anlades som en 
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fortsättning på Helsingborgs inre hamn under 

slutet av 1800-talet, järnväg var tidigare 

dragen genom området. Fram till 1960-talet 

användes hamnen och järnvägen flitigt, från 

hamnen skeppades spannmål, foder och 

gödning och hamnområdet användes även 

som kolupplag fram tills oljan tog över under 

1930-talet. Under andra världskriget användes 

hamnen för landets beredskap och 

krigsupplag (Ranby, H. 2005). 

 

När kriget var över fortsatte lastning- och 

lossningsarbetet i hamnen och 1955 

genomfördes H55, en arkitektur- och 

konstindustriutställning som sträckte sig längs 

med och genom hamnområdet. De tillfälliga 

paviljongerna och uppvisningsvillorna revs 

dock när utställningen var slut och hamnen 

återgick till arbetsområde fram till 1960-talet 

då en modern containerterminal uppfördes i 

Helsingborgs södra hamn vilket medförde att 

Norra hamnen till stor del tappade sin roll i 

staden (Ranby, H. 2005) (Helsingborgs 

lokalhistoriska förening (2006). 

 

1984 ingick Helsingborgs kommun en avtal 

med SJ som möjliggjorde en nedgrävning av 

järnvägsspåret i norrgående riktning från 

Helsingborgs central. Som flera andra städer 

runt om i världen fått uppleva stod nu 

Helsingborg med ett stort, tomt och centralt 

område att exploatera. En tävling om 

områdets utformning hölls men de vinnande 

förslagen mötte stor kritik och fick omarbetas, 

även dessa förslag blev dock hårt kritiserade 

och Helsingborgs stad valde att byta 

angreppssätt. Ett nytt planprogram 

upprättades vilket gav riktlinjer och krav på t 

ex att området skulle bli en integrerad del av 

staden och befintliga siktlinjer mot Öresund 

skulle bevaras (Stadsbyggnadskontoret, 

Helsingborgs stad. 2005). 

 

Ingen ny arkitekttävling utlystes utan man 

valde tre byggherrar som fick vardera tre 

arkitektkontor att jobba med. Det 

övergripande program som antogs kom från 

Vandkunstens arkitektkontor och innebar ett 

bostadsområde med lamellhus där kortsidan 

vette mot havet med en tornliknande del. 

Varje arkitektkontor fick uppgiften att rita ett 

hus var för att ge variation till området. I 

projektet med Norra hamnen ingick också en 

omvandling av den gamla hamnen till 

småbåtshamn och flytt av två äldre 

magasinsbyggnader till en annan del av 

området för att ge plats för bostadshusen. 

Området stod klart lagom till bostadsmässan 

H99 som genomfördes 1999 , som genom 

namnet anspelar på H55-mässan. År 2002 stod 

även det nya kulturhuset klart, Dunkers 

kulturhus, som byggdes efter ritningar av Kim 

Utzon med temat ’Staden vid vattnet’ 

(Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad. 

2005). 

 

Endast två år efter H99 genomfördes en 

bomässa i Malmö, Bo01, även det på ett 

gammalt hamnområde, kallat Västa hamnen. 

Det satsades på ekologiskt byggande och att 

åstadkomma en hållbar stadsdel. Området är 

idag ett populärt besöksmål för både turister 

och malmöborna själva (Västra Hamnen / 

Bo01. 2010).   

 

Under 1990-talet väcktes tanken kring 

Hammarbysjöstad i Stockholm, ett projekt 

som kommit att bli ett av de största 

waterfrontprojekten i Sverige, området är i 

dagsläget inte färdigbyggt. Fullt utbyggt 

kommer området inrymma ca 11000 

lägenheter med plats för 25000 invånare. 

Hammarby sjöstad ses som en utvidgning av 

Stockholms innerstad och har vunnit priser 

som Sienapriset 2006 och Kasper Salin-priset 

2005. (Hammarby Sjöstad. 2010) 

 

Motivering till 2006 års Sienapris: 

 ”Med Vassparken och Observatorium har 

mötet mellan den urbana bostadsbebyggelsen 
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och Stockholms vattenlandskap fått en 

konstnärlig gestaltning av unikt slag i en till 

synes enkel dräkt. Sickla Udde har blivit en 

plats rik på upplevelser och tillfällen till 

rekreation. 

 

Vassparkens träspänger, som löper genom 

naturlig, högväxt vass, bildar promenadvägar 

och bryggor som ger doftrika associationer till 

traditionell skärgårdsmiljö. Observatorium 

förtydligar uddens spets och med sin starka 

skulpturala form har den en tydlig, visuell 

närvaro i vattenlandskapet samtidigt som det 

erbjuder både rum för samvaro och soliga 

sittplatser ut mot vattnet” (Hammarby 

Sjöstad. 2010) 

 

Det senaste i raden av stora 

Waterfrontprojekt i Sverige är Stockholm 

Waterfront, ett projekt som innefattar tre 

byggnader vid Klarabergsviadukten i 

Stockholm. Projektet består av en 

kontorsbyggnad, Waterfront Building, ett 

hotell, Park Inn Stockholm Waterfront, och ett 

kongresscentrum kallat Stockholm 

Waterfront. Tomten för bygget var tidigare 

plats för postens sorteringscentral som flyttats 

och stod därför ledig för förnyelse. Förutom 

utsikten över Klara sjö används även vattnet 

för att kyla ner byggnaderna och solen fångas 

in genom glasfasadernas som fungerar som 

stora solfångare. (Stockholm Waterfront. 

2008) 

 

Det finns många exempel på 

waterfrontprojekt i Norden, både större och 

mindre. Förutom de ovan nämnda kan även 

tilläggas Eriksberg i Göteborg, Östra Hamnen i 

Västerås, Gräsviken i Helsingfors och Gävle 

strand i Gävle som bara är ett axplock av 

projekt.  
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Waterfront, alltid Succé? 

 

There is a sense, however, in which waterfront redevelopment in Britain has become the 

flavour of the decade, for planners and developers alike; yet the is a growing realisation that 

each specific location requires its own individual development solutions, both in terms if the 

particular geographical and economic associations of land and water uses, and in terms of 

the timing of changes and innovations in the context of the wider economic and political 

climate which they are set. 

(Hoyle, Pinder & Husain, 1988, s. 16) 

 

Trots att waterfrontutvecklingen överlag har 

varit positiv och gett hopp åt städer, är det 

inte utan att det finns negativa konsekvenser 

och en problematik i den utveckling som har 

skett(Breen & Rigby, 1996, s. 12).  

 

Baltimore Inner Harbour kan ses som ett 

succéprojekt utifrån ett flertal aspekter, 

turismen i centrala Baltimore under 

sommaren ökade från 2.25 miljoner besökare 

år 1980 till 6.8 miljoner besökare år 1984 och 

7.5 miljoner 1986. Kanske ännu viktigare var 

hur mycket pengar som spenderades, 

ökningen gick från 125 miljoner USD år 1980 

till 400 miljoner år 1984 och fortsatte sedan 

öka till 650 miljoner USD år 1986. Även 

ökningen av jobbtillfällen som följd av 

turismen kan nämnas här. Förutom ökningen 

av turismen i centrala Baltimore byggdes även 

ett flertal kontorsområde vilket attraherade 

investerare till området och effekten av 

waterfrontsatsningen kunde märkas även i 

andra delar av staden (Hoyle, Pinder & Husain, 

1988, s. 156). 

 

Christopher Law (Hoyle, Pinder & Husain, 

1988, s. 157) påpekar dock att 

spridningseffekterna av 

utvecklingsprogrammet, i termer av den 

fysiska omstruktureringen och tillbakagången 

av den sociala deprivationen, inte ska 

överdrivas. Vidare skriver Law att medan det 

är rätt att betona framgångar är det även 

viktigt att säkra att den ekonomiska 

framgången sätts i ett realistiskt perspektiv, i 

synnerhet med respekt för de sociala 

behoven. Mycket av den uppskattning 

Baltimore har tagit emot för sin urbana 

förnyelse beror på den omvandling som skett i 

Inner Harbour och trots den inverkan 

waterfrontprojektet har haft på andra delar av 

staden anser Law att många besökare har 

blivit så imponerade av Inner Harbour och 

propagandan från stadens myndigheter att 

man missat att de flesta av de problem man 

tidigare haft i staden inte har lösts. Under 

mitten av 1980-talet då det gått 20 år sedan 

första arbetet med Baltimore Inner Harbour 

fanns det fortfarande stora fattiga områden i 

direkt närhet till stadens centrum. 

I The New Waterfront (Breen & Rigby, 1996, s. 

12) betonas den modernisering som skett 

inom produktions- och tillverkningsindustrin 

och hanteringen av gods vilket har lett till en 

signifikant minskning av jobb. Satsningen på 

waterfrontprojekt, hur fördelaktiga de än har 

blivit, kan inte ersätta alla de okvalificerade 

jobbmöjligheterna som tidigare funnits i de 

områdena. Relaterat till detta tar även Breen 

och Rigby (1996) med flera andra (Hoyle, 

Pinder & Husein, 1998) (Dovey, K. 2005) tar 

upp genitrifikation som ett problem med 

waterfrontutvecklingen i många städer. De 

områden som tidigare var bebodda av 

övervägande fattiga människor har i flera fall 

inte blivit hjälpta av waterfrontprojekt. Längs 

med floden i Singapore, i Tiger bay i Cardiff 

och även på Isle of Dogs i London har vissa 

samhällsgrupper blivit ignorerade eller 
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omflyttade för att ge plats åt en mer 

välbemedlad samhällsgrupp (Breen & Rigby, 

1996, s. 13).  

Det finns även problem med städer som tagit 

allt för stor inspiration från andra 

succéutnämnda waterfrontprojekt utan att 

tänka på om det är en passande modell för 

just den platsen. Ett exempel på ett sådant 

projekt är Canary Wharf, höjdpunkten i 

utvecklingen och förnyelsen av London 

Docklands. Enligt Breen och Rigby (1996, s. 20) 

är det största misstaget med Canary Wharf att 

man valde att låta projektet bli totalt 

marknadsdrivet. Den första VDn för projektet 

lär ha varit mot en ”grand strategy” och 

föredrog istället en projekt-för-projekt ansats. 

För att då kunna attrahera den tänkta 

marknaden blev resterna av de äldre 

arbetarklassområdena tvungna att flyttas eller 

rivas. På platsen uppförde man sedan ett 

projekt enligt Nord Amerikansk modell och 

Battery Park i New York sades vara förebilden. 

Problemet med detta skriver Breen och Rigby 

(1996, s. 20) vara att Battery Park är väl 

anpassat till sin plats och följer Manhattans 

traditionella stadsplanemönster. Canary 

Wharf däremot ligger en mil från London 

centrala delar och i vad som Breen och Rigby 

(1996, s. 20) benämner som en alien setting. 

Projektet kostade 5 miljarder pund och 

påbörjades i slutet av 1980-talet, i mitten av 

1995 var signaturbyggnaden, ett 70 våningar 

högt torn, endast upptaget till 60 procent 

(Breen & Rigby, 1996, s. 20). 
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Sammanfattning waterfrontutvecklingen 

Eftersom waterfrontutvecklingen pågått sedan sent 1950-tal har denna process hunnit 

studerats, analyserats och prövas på flera håll runt om i världen. Gemensamt för den 

litteratur jag har studerat är dock insikten om att det inte finns något optimalt 

waterfrontprojekt som kan kopieras till andra städer som en lösning på hur man borde jobba 

med sin vattenkontakt. Vikten av att studera städer och områdens förutsättningar, kvalitéer 

och brister för att hitta den lösning som fungerar bäst just där är den huvudsakliga 

observationen jag tar med mig till min fallstudie kring Ängelholm och Rönne å. 

 

Vidare läggs även vikt vid att flera projekt som 

utnämnts till succé har vid senare studier visat 

sig ha tryckt undan problem istället för att lösa 

dem. Exempel på detta är gentrifikation av 

områden och jobbmöjligheter som visserligen 

ersatts av nya jobb, men som inte områdets 

tidigare arbetare är kvalificerade för. Det som 

tidigare nämnts som shoppertainment, 

eatertainment och edutainement är ett vanligt 

mönster för waterfrontprojekt både i USA och 

i Sverige men innebär ofta aktiviteter som 

medför kostnader vilket då kan utesluta 

mindre bemedlade grupper i samhället. 

 

Att waterfrontutvecklingen blivit ett sådant 

fenomen som under de senaste 40-50 åren 

spridit sig över hela världen visar dock på att 

det finns stora vinster för städer att hämta 

genom att satsa på sin vattenkontakt. 

Baltimore är ett första exempel trots sina 

brister, Aker Brygge, Norra hamnen i 

Helsingborg och Hammarbysjöstad kan även 

de ses som exempel på waterfrontprojekt som 

gett område och städer en nytändning. 

När jag nu går vidare till min fallstudie av 

Ängelholm och Rönneå tar jag med mig den 

historia och de observationer som nämnts 

ovan. Att waterfrontprojekt kan vara ett lyft 

samtidigt som man måste kunna förhålla sig 

kritisk till vad det egentligen innebär att satsa 

på sin vattenkontakt. Det finns långsiktiga 

konsekvenser som måste tas med i 

beräkningarna. En vinst genom nyetableringar 

och ökad turism kan ätas upp av förflyttade 

sociala problem som ändå stannar inom 

staden. Vem som vinner på 

waterfrontutvecklingen och vem som kan 

förlora på detsamma, både ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt bör finnas med i 

planerna. 
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Ängelholm & Rönneå  
 

I många år har man pratat om vilken tillgång vackra Rönne å är för Ängelholm. Idéerna om 

hur ån kan bli mer tillgänglig har varit många. Men det har inte hänt särskilt mycket. Både 

pengar och långsiktiga planer har saknats. Under tiden fortsätter den glittrande ån att flyta 

fram liksom i hemlighet. 

Hovne, Vera (2009). Kommunen skyndar långsamt med ån. Helsingborgs Dagblad, 22 augusti 

 

Vidare följer min egna fallstudie av Ängelholm och Rönneå. 

 

Jag har valt att lägga upp detta avsnitt med en början i historian. Ängelholms stads historia följs av 

Rönneås historia och sedan kommer en presentation och viss historia kring de broar som finns inom 

arbetets geografiska avgränsning. Historian syftar till att svara på hur Ängelholms stad har utformats 

kring Rönneå och hur staden och ån har använts fram till idag. 

 

Efter detta presenteras Rönneå utifrån dagens förutsättningar för att ge utgångsläget för 

förnyelseförslaget. Vad Ängelholms kommun vill göra med ån tas upp utifrån deras översiktplan, 

förstudieprojekt och genom en intervju med projektledaren för Rönneåprojektet. 

Efter en kort diskussion och några allmänna rekommendationer redovisar jag sedan mitt förslag av 

utveckling av Rönneå-området. Förslaget bygger på waterfrontutvecklingens lärdomar, Ängelholms 

kommuns förutsättningar och de mål kommunen vill uppnå med Rönneåprojektet. 
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Historia 

 

Ängelholm 

Ängelholms stad grundlades år 1516 genom ett fundationsbrev där Kristian II påbjöd 

anläggandet av staden. Tidigare fanns Luntertun, en äldre stad belägen närmare kusten men 

vid samma vattendrag, Rönneå, som Ängelholms skulle anläggas vid. Luntertun skulle enligt 

Kristian II utplånas men varför platsen för den nya staden, Ängelholm, ansågs bättre 

framkommer inte i det fundationsbrev staden grundades på. En teori som framhålls av 

docent Ingvar Andersson i en text om Luntertun är att den nya platsen hade naturliga 

förutsättningar att bilda ett fast brohuvud för försvaret av flodövergången och 

inneslutningen av staden genom Rönneås sträckning utgjorde ur försvarssynpunkt en god 

anledning för flytten. Detta är dock ifrågasatt eftersom det inte nämns något om 

försvarshänsyn i fundationsbrevet (Enghoff, K. 1929). Istället kan det vara så att man hade 

stora problem med sandflykt i Luntertun och man fick därför inte hugga ner skog och buskar 

som stod i sanddynerna pga. risken att sanden då skulle fylla igen åns djup (Bringmark, G. 

1966). 

 

Den nya staden, Ängelholm, bär med det stora 

och dominerande fyrkantiga torg, Stortorget, 

och den långa raka gatan, Storgatan, tydliga 

spår av renässansdrag. Torget var till skillnad 

från de medeltida torgens mer blygsamma 

framtoning ett stort torg planerat för att vara 

en centralpunkt i staden. Storgatan var 

handelsgata och genomfartsled (Bringmark, G. 

1966). 

 

Ängelholms tidiga historia kan sammanfattas 

av stadens förlorande av sina stadsrättigheter 

år 1547, nedgraderingen från stad till ”fläck” 

(ett mellanting mellan stad och by), krig, 

försvenskningen när Skåne gick från danskt till 

svenskt, nya stadsrättigheter 1767 med 

följden att ett rådhus byggdes, 

hantverkstraditioner, kampen mot flygsanden 

och synen på Ängelholm som en obetydlig 

stad (Enghoff, K. 1929). År 1822 skriver Axel 

de la Gardie om Ängelholm i sin 

femårsberättelse: 

 

”Engelholm är den obetydligaste av städerna i 

länet. Dess folkmängd, som år 1817 utgjorde 

615 personer har minskat på de sistförflutna 5 

åren och var 1821 endast 564 personer varav 

507 mantalsskrivna. I likhet med de 

förutnämnda städerna (anm. Kristianstad och 

Simrishamn) äro handel och hantverkerier, 

jämte något fiske i den förbiflytande Rönne Å, 

Engelholms näringsfång; men utan hamn och 

omgiven av, genom lokal, mera gynnade 

städer, är handeln ganska ringa och 

hantverkerierna, såsom lydande under andra 

städers amt eller ämbeten, föga fördelaktiga 

för deras idkare 

 

Från landet införes vad som avyttras, men 

större delen av jordbrukets alster avsättes i 

Malmöhus län eller Halland. Näringar och 

handel äro av ovannämnda orsaker i 

avtynande. Stadens inflytande på landets 

kultur och näringar är högst ringa, men 

fördelen, att på närmare avstånd få inköpa en 

del nödvändighetsvaror, är en förmån för den 

angränsande landsorten, varigenom denna, i 

likhet med länets övriga städer, gagnar 

landet” (Enghoff, K. 1929) 

 

Viktigt för staden var dock den lyckade 

lösningen på problemet med Ängelholms bro. 

År 1806 byggdes en rejäl träbro som kunde 

hålla för vatten, is och tidens gång. Bron 
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ersattes 1864, och fick namnet Karl XV:s bro, 

av en ny bro i järn och sten och 1923 fick bron 

det utseende den har idag, betonginklädnad 

en del av det (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000 s. 352). 

 

Under 1800-talet skedde en långsam tillväxt 

baserad på handel och hantverk i Ängelholm. 

Under ett par decennier från 1857, tack vare 

Engelholms hamn i Skälderviken, fick staden 

även en viktig roll i export av sädesprodukter. 

Järnvägen utkonkurrerade dock hamnen 

under slutet av 1800-talet. År 1885 då 

bandelen Helsingborg-Halmstad över 

Ängelholm invigdes blev början på 

utvecklingen av Ängelholm till en industristad. 

När industrin höll sitt intåg i staden med 

sockerfabrik, läderindustri, gjuteri och 

mekanisk verkstad, velociped- och motorverk, 

cigarrfabrik och tegelbruk krävdes även ett 

smidigt sätt att hantera kreditväsendet. Den 4 

februari 1865 började verksamheten 

Engelholms sparkbank och strax därefter 

tillkom Skånes enskilda bank. Industrins intåg 

uteslöt dock inte hantverkstraditionen i 

staden som fick leva vidare (Enghoff, K. 1929) 

(Bringmark, G. 1966). 

 

1900-talets början innebar en del nya 

verksamheter i Ängelholm. 1904 invigdes 

järnvägen mellan Ängelholm och Östra 

Ljungby, den såkallade Pyttebanan, anlagd i 

första hand för att transportera sockerbetor. 

Sträckningen las senare ned men Pyttebron 

finns kvar än idag. Under åren 1901-1913 låg 

det på nuvarande Gasverksgatan ett 

acetylengasverk som gav stadens gator och 

fastigheter belysning och stadens första 

vattenledning kom även den till under seklets 

första år (Skåneförlaget & Ängelholmsbygdens 

lokalhistoriska förening. 2000 s. 354).   

 

Under 1920-talet byggdes det mycket i 

Ängelholm, flera villaområden och 

egnahemsområden runt om stadens centrum. 

År 1922 blev staden drabbad av en svår storm 

som bröt Rönne å genom klitterna och det 

problem Ängelholm haft i århundrade med 

sandsträndernas instabilitet blev aktualiserat 

och Strandpaviljongen fick flyttas till följd av 

stormens påverkan på ån (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska  

 

förening. 2000 s. 358). Ängelholms 

hembygdspark skapades i mitten av 1930-

talet. Som en kontrast till 

hembygdstraditionen  slog även 

funkisarkitekturen (funktionalismen) igenom 

vilket ledde till en ny stadsplan med ett 

rätvinkligt rutmönster (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000 s. 360). 

 

1940-talet präglades av andra världskriget och 

i Ängelholm byggdes det bunkrar längs 

stränderna som står kvar än idag. I centrum 

fick Nya torg en mer stadsmässig karaktär när 

det stenlades och 1946 byggdes ett stort 

socialvårdshus i torgets norra del där ett nytt 

stadsbibliotek inrymdes tillsammans med bl.a. 

folktandvården (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000 s. 362).  

 

Bilismens genomslag märktes på 1950-talet i 

Ängelholm. Riksvägen med genomfartstrafik 

gick länge över Karl XV:s bro i staden. En 

mängd företag startade upp inom kommunen 

medans de gamla industrierna Sockerbruket 

och Villans tegelbruk avvecklades 

(Skåneförlaget & Ängelholmsbygdens 

lokalhistoriska förening. 2000 s. 364).  

 

Under 1960-talet byggdes 

miljonprogramområde med höghuskvarter 

och även Ängelholms första flygstation för den 

civila luftfarten byggs. Staden firar 450-års 

jubileum år 1966 och turistbåten Laxen startar 

sin verksamhet som finns kvar än idag. År 
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1967 byggs badhuset vid Rönne ås kant som 

fungerat som simhall sedan dess 

(Skåneförlaget & Ängelholmsbygdens 

lokalhistoriska förening. 2000 s. 366). 

 

Det var på 1970-talet det stadshus byggdes 

som används än idag, det drogs trafikleder 

kring staden vilket stötte på protester och 

samtidigt uppfördes villaområden och stugbyn 

Klitterbyn byggdes vilket placerade Ängelholm 

på turistkartan (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000 s. 368). 

 

Under 1980-talets utmärker sig det nya 

stadsbiblioteket vid stortorget och satsningen 

på fjärrvärme inom kommunen (Skåneförlaget 

& Ängelholmsbygdens lokalhistoriska 

förening. 2000 s. 370).  

 

På området för de nedlagda Grönvalls 

läderfabrik vid Rönne ås kant byggdes på 

1990-talet ett bostadsområde ritat av den 

lokale arkitekten Pontus Möller (Skåneförlaget 

& Ängelholmsbygdens lokalhistoriska 

förening. 2000 s. 372). 
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Ryneå, Röen, Rön, Rönneå – åns namn i kronologisk ordning 

Rönneå har under Ängelholms stads historia haft ett flertal användningar. Ända sedan 

vikingatiden fram till 1800-talets pråmdrift har Rönneå spelat en viktig roll som trafikled 

genom landskapet. 

 

Sven-Olle Rothstein (2010) skriver om tre 

epoker i den publika båttrafikens historia på 

Rönneå, hamn-, bad- och turisttrafiken. Innan 

dessa tre epoker fanns det dock enligt 

Rothsteins forskning en roddbåt som 

trafikerade sträckan mellan dåvarande 

Engelholms hamn (nuvarande Skälderviken) 

och Ängelholms centrum, denna 

roddbåtstrafik ska ha startat sin verksamhet år 

1857.  

 

Hamnepoken som började med roddbåtstrafik 

innebar att folk skeppades från de fartyg som 

gick i linjetrafik längs västkusten. Utvecklingen 

av ångmotorer gjorde dock att 

roddbåtstrafiken på ån ersattes med 

ångslupar from år 1868. 

 

Efter hamnepoken kom badepoken, enligt 

Rothstein den mest aktiva epoken med många 

konkurrerande båtbolag och en trafik som 

koncentrerades till tiden från pingst till slutet 

av augusti eller början på september 

beroende på badvädret. Passagerarna på 

båtarna var i huvudsak badgäster på väg till 

stranden för att ta sina hälsobringande 

havsbad. Denna epok fick sin start 1879 då 

Brunnsbolaget öppnade sin verksamhet. Flera 

ångslupar hann komma och gå på ån under 

slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. 

Som mest gick det sex båtar samtidigt till 

baden. Successivt ersattes sedan ångsluparna 

med motorbåtar och badepoken fortsatte 

fram till slutet av 1920-talet då bil- och 

busstrafiken, och till viss del även tågtrafiken, 

började konkurrera med båttrafiken.  

 

Efter andra världskriget började turistepoken 

då båtresenärerna istället ville njuta av att åka 

längs med Rönneå. Turistepoken fick sin start 

med Rönne II som trafikerade ån under åren 

1951-1954. Denna epok fick sedan ett 

återupplivande i och med att Ängelholm firade 

450 år som stad år 1966 och turistföreningen 

satsade då på att köpa in en sightseeingbåt 

som fick namnet Laxen. Turistbåten Laxen 

trafikerade sedan Rönneå mellan åren 1966-

1994 och fick en uppföljare i Laxen II år 1995. 

Laxen II är idag den turistbåt som trafikerar 

Rönneå genom Ängelholm på sommaren. 

 

Förutom trafiken på vattnet har även området 

kring vattnet haft olika användningar genom 

historien. När industrierna kom till staden 

under slutet på 1800-talet placerade flera av 

dessa sig, t.ex. Villans tegelbruk och Grönvalls 

Läder, längs med Rönneå.  

 

Viktigt för Ängelholm har även laxfisket varit 

och Rönneå är idag en av fyra skånska 

vattendrag som har lax (Tekniska kontoret, 

Ängelholms kommun. 2010, s.3). Sedan 

staden grundlades har laxfisket i Rönneå varit 

genomgående i historien om Ängelholm. I 

kommunvapnet finner man två korslagda laxar 

under en krona av guld och däröver en kerub 

av silver. 
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Ängelholms broar inom arbetets avgränsning  

 

I förlängningen av Klippanvägen mot 

Havsbaden går Pyttebron, byggd år 1904, över 

Rönneå. Det officiella namnet på bron är 

Engelholm-Klippan-järnvägen/bron eftersom 

bron byggdes som en järnvägsbro för just 

sträckan Ängelholm-Klippan. Järnvägen lades 

dock ner 1953 och sedan 1958 är det endast 

cyklister och gående som trafikerar bron. 

(Skåneförlaget & Ängelholmsbygdens 

lokalhistoriska förening. 2000, s. 202) 

 

Arbetarna vid Ängelholms sockerbruk, anlagt 

1892, tog sig till arbetet med hjälp av linfärjan 

Maja fram tills år 1905 då Nybron anlades för 

att underlätta för trafiken till och från 

sockerbruket. Nybron förbinder idag 

Nybrogatan med Havsbadsvägen och bron 

moderniserades år 1971. (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000, s. 191)  

 

För att underlätta gång- och cykeltrafiken till 

Sockerbruksskolan byggdes samtidigt som 

skolan även Sockerbruksbron år 1982. I 

Bibliotekshallen står idag den över 7000 år 

gamla ekstock som hittades när fästena för 

bron grävdes. (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000, s. 246) 

 

Bron över Rönneå i Järnvägsgatans 

förlängning heter Järnvägsbron och byggdes 

1926-27 för att ersätta den äldre Järnvägsbron 

från 1885. Den nya Järnvägsbron uppfördes i 

samband med järnvägens och 

järnvägsstationens tillkomst och är byggd som 
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en valvbro i betong. (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000, s. 118) 

 

När Luntertunborna anmodades flytta till 

Ängelholm, byggdes ganska snart den första 

Ängelholms bro söder om staden. Den gick 

från början över ån något nedströms den 

nuvarande. I mitten av 1700-talet var bron 

livsfarlig att färdas på, och ersattes då med en 

pråm. Byggandet av en ny bro fördröjdes 

genom ideliga tvister mellan Bjäre härad och 

staden om vem som egentligen skulle 

underhålla bron. Först 1783 stod en ny träbro, 

vilande på stenar, färdig. Men redan två år 

efteråt tog vårfloden den nya bron, och man 

fick lita till pråmfart ytterligare 20 år. Först 

1806 stod den nya bron färdig. Den byggdes i 

trä och låg på samma plats som Carl XV:s bro. 

Under 1800-talet planerade man för en 

stenbro, och 1864 stod den nya Carl XV:s bro 

färdig i sten och järn. Efter cirka 50 år befanns 

järnet rostskadat, varför bron byggdes om 

1923, göts in i betong och fick gångbanor. 

Redan 1955 ansågs bron vacker men 

otidsenlig, men tack vare att riksvägen och 

genomfartstrafiken flyttades ur staden kunde 

bron överleva. Till slut hade den dock tjänat 

ut, och sommaren 2005 invigdes en helt ny 

Carl XV:s bro, som fick en utformning som 

nära påminde om den ursprungliga från 1860-

talet. (Ängelholms broar från hamnen till Höja. 

2009)   

 

För att man lätt skulle kunna ta sig till Villans 

tegelbruk och Villanområdet byggdes 1963 

Tegelbruksbron som förbindelse mellan 

Laxgatan och Östra vägen. Tegelbruksbron 

ersatte en äldre järnbro som anlagts på 

platsen under slutet av 1800-talet. 

(Skåneförlaget & Ängelholmsbygdens 

lokalhistoriska förening. 2000, s. 271) 

 

Mejeribron är en gång- och cykelbro som 

uppfördes 1997 mellan Östergatan och 

Thulingatan. Namnet Mejeribron kommer från 

Ängelholms mejeri vilket mellan åren 1895-

1982 låg i anslutning till det område där bron 

går idag. (Skåneförlaget & Ängelholmsbygdens 

lokalhistoriska förening. 2000, s. 175) 

 

På 1960- och 70-talen byggdes efter hand den 

stora innerleden. Den första etappen var 

sammanbindningen av Östra vägen vid 

brandstationen med Bryggaregatan. Då 

behövdes en bro som fick namn efter stadens 

grundare. Kristian II:s bro stod färdig 

jubileumsåret 1966. (Ängelholms broar från 

hamnen till Höja. 2009) 

 

Långt in på 1800-talet fanns ängs- och 

åkermark ända inne i staden. Många av 

borgarna bedrev jordbruk som en viktig 

bisyssla. Ängavången har sitt namn efter de 

ängar som en del så kallade sädespartsborgare 

brukade. För att underlätta trafiken dit 

ansökte sädespartsdelägarna år 1881 om att 

få bygga en bro mellan staden och ängarna. 

Stadsfullmäktige sa ja, men om det blev av 

framgår inte av tidningsklippen. Men 1897 

köptes ett spann från Västkustbanebron, och 

Ängavångsbron kom till. År 1913-14 verkar 

detta sedan ha bytts mot en annan avlagd 

järnvägsbro från något som i tidningen kallas 

Degeröd. Sedan ängsbruket upphört låg på 

Ängavången läderindustrierna Remfabriken 

och Kromläderfabriken, vilka behövde en 

transportväg. Bron byggdes om och 

förstärktes 1962. Så småningom blev bron 

enbart avsedd för gång- och cykeltrafik. 

Sommaren 2009 revs den gamla bron och 

ersattes av en helt ny, vilken återinvigdes 11 

september. (Skåneförlaget & 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 

2000, s. 311) 
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Rönneå idag/Förutsättningar 
 

I detta avsnitt ges både en övergripande bild av Rönneå idag och sedan en mer ingående 
inventering och presentation av tre delområden jag valt att dela in ån i, utifrån skillnaden 
mellan deras karaktärer. 
 
Vatten 
Genom Ängelholm slingrar sig Rönneå med en 
varierande bredd, från ca 20 meter upp till 50 
meter. Vattnet är relativt brunt men det går 
bra att fiska, paddla, åka och köra båt på 
vattnet. På grund av att det ligger en del 
islängt skräp och nedfallna grenar i vattnet 
kan det idag finnas vissa problem med 
framkomlighet och det kan även påverka den 
visuella upplevelsen av ån. 
 
I databasen VISS, Vatteninformationssystem 
Sverige, finns en sträcka av Rönneå från 
Rössjöholmsån till Huserödsbäcken vilket 
innefattar bitar av ån även utanför arbetets 
avgränsning. Denna klassning av vattnets 
kvalité visar dock på problem med 
vattenkvalitén i Rönneå inom arbetets 
avgränsning. Fastigheten där den numera 
nedlagda läderfabriken tidigare fanns är 
klassad som ett MIFO klass 1 objekt (Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden) vilket 
innebär att föroreningar har en mycket stor 
risk för att påverka hälsa och miljö negativt. 
Den förorenade marken ligger inom 200 meter 
från ytvattenförekomsten.  
 
Positivt med den avgränsade sträckningen av 
Rönneå är de buskar och träd som finns längs 
med åkanten. Vegetationen skuggar 
vattendraget vilket bidrar till en jämnare 
vattentemperatur, bättre förutsättningar för 
bra syreförhållande och minskar risken för 
igenväxning av vattnet. De träd som finns 
längs med ån hjälper även till att stabilisera 
åkanten och minskar därmed risken för 
erosion. 
 
Vegetation 
Längs med hela sträckan finns det vegetation i 
form av träd och undervegetation. Detta 
ramar in Rönneå och ger både estetiska 
värden och är även viktigt för vattnet i Rönneå 
som tidigare nämnts. Det är relativt gles 

vegetation vilket ger närhet både visuellt och 
fysiskt till vattnet.  
 
Bebyggelse 
Utmed Rönneå är bebyggelsen av skilda 
karaktärer. Bebyggelsen har växt fram under 
olika epoker och det är en blandning av 
bostäder och verksamheter. Bostäder finns i 
form av både villor, radhus och både mindre 
och större flerbostadshus. Både baksidor och 
framsidor vetter mot vattnet och det är ingen 
större enhetlighet i bebyggelsen längs med ån. 
 
Trafik 
Bilister färdas till största del över ån och inte 
längs med den. Idag finns det fyra broar inom 
den aktuella sträckningen där bilar kan 
passera. Det diskuteras i Ängelholm om fler 
broar för bilister är nödvändigt och var det i så 
fall kan vara aktuellt.  
 
Cykel- och gångtrafik kan ske både över och 
längs med Rönneå. Det finns fem broar över 
ån som är avsedda endast för cykel- och 
gångtrafik.  
 
Längs med ån finns det promenadstråk, dessa 
sträcker sig inte kontinuerligt längs med hela 
sträckan utan avbryts där bebyggelse och 
privata tomter når ner till vattnet. 
Promenadstråken kantas till stor del av 
vegetation i form av träd vilket i kombination 
med närliggande bebyggelse skapar en 
rumslighet längs med vissa delar av sträckan.  
 
Trafik på Rönneå sker idag med kanoter och 
andra mindre båtar. Även turistbåten Laxen 
färdas på ån under sommarhalvåret.  
 
Tillgänglighet 
Tillgängligheten till ån varierar längs med 
sträckningen och beror även på vilka 
begränsningar som finns hos den som vill ta 
sig ner till ån. Som gångtrafikant är 
tillgängligheten relativt god men begränsas på 
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vissa sträckor av privata tomter. 
Tillgängligheten för cyklister är även den 
relativt god då det går att ta sig med cykel 
längs med promenadstråken med den 
begränsningen att det till stora delar är 
grusade gångar som inte är särskilt breda. 
 
Som bilist kan du endast passera vattnet och 
kommer inte särskilt nära ån. Lösningen är att 
parkera bilen och sedan fortsätta t.ex. till fots. 
 
Trots att tillgängligheten är relativt god finns 
det begräsningar när man rör sig längs med 
ån. Idag finns det få allmänna bryggor och 
platser vid vattnet. Bänkar finns det till viss del 
vilket är viktigt för de som rör sig längs med 
ån. 
 
Att Rönneå är relativt tillgänglig idag innebär 
dock inte att det är en naturlig sträcka att röra 
sig mot från staden. Den fysiska 
tillgängligheten begränsas av Rönneås känsla 
av att vara en baksida till staden. 
 
Användning/Aktiviter 
Idag är Rönneå främst en sträcka man 
framförallt rör sig längs med, med båt eller till 
fots, eller rör sig över på broarna. Det finns få 
platser att stanna upp på med undantag för 
Vita räck som är en öppen plats där det ibland 
förekommer aktiviteter. 
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Delområde 1 

Det första delområdet sträcker sig från 
Pyttebron, passerar Nybron och slutar sedan 
vid Sockerbruksbron. Detta delområde 1 kan 
sammanfattas som det tydligaste stråket just 
för promenader längs med vattnet. Denna 
sträcka har god potential att utvecklas utifrån 
de goda förutsättningar som redan finns där 
idag.  
 
Promenadstråk finns längs med denna sträcka 
på båda sidor av ån och ramas in med hjälp av 
träd och viss annan vegetation. Möblering 
finns i form av bänkar, belysningsstolpar och 
papperskorgar som i de flesta fall är i relativt 
dåligt skick. Rent funktionsmässigt går det att 
sitta på bänkar och slänga sopor men klotter 
och smuts i form av fågelspillning och annat 
gör att möbleringen inte uppfattas som 
särskilt inbjudande. Bryggor i vattnet finns det 
i olika skick på en del ställen längs med 
sträckan. Dessa är dock utan möblering eller 
annat som gör det inbjudande att gå ut på 
dessa. 
 
På Rönneås östra sida finns det längs med ån, 
från Pyttebron fram till Sockerbruksbron, ett 
bostadsområde som byggdes under 1900-talet 
där den tidigare läderfabriken funnits. Detta 
område med flerbostadshus har visserligen 
inte sina entréer mot vattnet men istället sina 
uteplatser och balkonger. Detta gör att å-
promenaden längs med denna sträcka inte får 
känslan av en baksida till staden. 
Bostadsområdet skapar framsida både mot ån 
och mot Storgatan. 
 
På västra sidan av ån är det bostäder som 
dominerar. Närmast Pyttebron finns villor som 
dock är tillbakaskjutna och avgränsas även 
med nivåskillnader så att det allmänna 
promenadstråket har god plats. Efter 
villabebyggelsen följer ett 
flerbostadshuskomplex som är relativt dolt 
från promenadstråket genom tätare 
vegetation. 
 
På åns västra sida kommer sedan Ängelholms 
simhall, Rönnebadet med tillhörande 
parkering. Med stora glaspartier mot Rönneå 
har inte badhuset vänt en baksida mot vattnet 

och promenadstråket har god plats att passera 
nedanför. Det planeras idag för en ny simhall 
så vad som kommer hända på denna plats 
inom några år vet man inte idag. 
 
På åns östra sida passerar man sedan under 
Nybron medan man på den västra sidan måste 
passera bilvägen uppe på bron. 
Promenadstråken fortsätter sedan på båda 
sidor fram till Sockerbruksbron där man måste 
passera över till åns västra sida för att 
fortsätta längs med vattnet. 
 
Promenadstråket på östra sidan mellan 
Nybron och Sockerbruksbron kantas första 
biten av flerbostadshus och närmst 
Sockerbruksbron ligger Sockerbruksskolan. På 
den östra sidan av ån har följer 
promenadstråket längs två olika karaktärer av 
bebyggelse. Mot ån, några meter upp från 
promenadstråket ligger parkeringen till en 
livsmedelsbutik. Denna är en tydlig baksida till 
butiken och planket som omringar 
parkeringen döljer förvisso bilarna men kan 
också skapa en otrygg känsla längs med 
vattnet. Strax efter parkeringen följer dock ett 
antal villor som vänder framsidan mot vattnet 
och skapar en tryggare miljö. 
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Sockerbruksskolan 

Pyttebron Brygga i vattnet 

Bostadsområdet Wigral 

Simhallen och Nybron Befintlig möblering 

Icas parkering 
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Delområde 2 

Från det första delområdet där 
promenadkaraktären var tydlig följer nu 
delområde 2 där promenadstråken till viss del 
fortsätter men där det lättare blir problem 
längs med vägen. Tydligheten i hur man rör sig 
i detta område är sämre och tillgängligheten 
till ån varierar längs med sträckan. Området 
sträcker sig från Sockerbruksbron, passerar 
Järnvägsbron och Carl XV:s bro och slutar 
sedan vid Tegelbruksbron. 
 
Redan vid Sockerbruksbron kan man få 
problem med att tyda hur man kan röra sig 
längs med ån. Promenadstråket på åns östra 
sida tar slut här och bron måste passeras för 
att sedan fortsätta promenaden på den västra 
sidan, detta utan skyltning. Forsätter man 
ändå på östra sidan passerar man ett antal 
bostadshus innan man blir tvungen att vända 
upp på en gata in mot centrum. 
 
På västra sidan fortsätter promenaden att 
kantas av träd men här är dock större grönytor 
och en bit upp ligger fyra höghuslameller med 
kortsidan mot vattnet. Tyvärr utnyttjar inte 
arkitekturen läget mot vattnet som man 
kunde önska. Det är slutna gavlar och inga 
balkonger eller uteplatser som talar med å-
sidan. Möbleringen längs med sträckan är 
knapp, belysning finns men bänkar, bryggor 
och annat som skulle kunna få människor att 
stanna upp är det ont om. När man rör sig 
längs med ån ser man över på den östra sidan 
där bostadshus med privata tomter har stängt 
av tillgängligheten till vattnet för allmänheten. 
 
För att passera Järnvägsbron går man över 
vägen och sedan ner igen där 
promenadstråket fortsätter på åns östra sida. 
Här pågår nybyggnation av höga 
flerbostadshus som visserligen har balkonger 
mot vattnet men fortfarande inger viss känsla 
av baksida mot vattnet. Kanske ändras detta 
när husen kommit längre i byggprocessen. En 
bit in på promenadstråket ser man över på 
östra sidan där ett promenadstråk återigen 
tagit vid i nederkant av villabebyggelse. 
Närmast Carl XV:s bro kommer man fram till 
Ängelholms sjukhus på västra sidan och där 
leds man upp på bron via en trappa. 

Promenadstråken tar här slut på båda sidor 
om ån. Hela vägen fram till Tegelbruksbron är 
nu vattnet otillgängligt för allmänheten på åns 
östra sida vilket i åns sväng nu övergår till att 
vara den västra sidan. På åns västra sida som 
efter krökningen av ån blir den östra sidan är 
tillgängligheten avstängd för allmänheten just 
fram till kröken där allmänheten återigen kan 
nå ner till vattnet. 
 
På åns numera västra sida passerar man ett 
villaområde för att nå fram till Tegelbruksbron 
och på östra sidan kan man röra sig längs med 
vattnet, förbi stadshuset och fram till bron. 
Stadshuset har en böjd form som skapar ett 
rum mot vattnet och en plats att bygga vidare 
på för ännu bättre kontakt med vattnet. 
Turistbåten Laxen lägger även till längs med 
ån nedanför Stadshuset vilket gör det till en 
plats med viss aktivitet.  
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Järnvägsparken med bostäder  
 

  

Bostadsbebyggelse in mot centrum 

Trappa i Järnvägsparken 

Promenadstråket efter Järnvägsbron 

Järnvägsbron 

Sockerbruksbron 

Vita räck  
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Delområde 3 

Från Tegelbruksbron passerar delområde 3 
sedan Mejeribron och Kristian II:s bro för att 
avslutas vid Ängavångsbron. Detta område 
skiljer sig från de andra genom att inte ha en 
tydlig karaktär och har känslan av att vara 
utanför centrum och än mer vara baksida åt 
staden.  
 
Åns östra sida är i princip avstängd för 
allmänheten och kantas framförallt av privata 
villatomter förutom strax efter 
Tegelbruksbron där Framskolan ligger. På åns 
västra sida Rör man sig mellan Tegelbruksbron 
och Mejeribron på en trottoar längs med 

bilvägen med räcken och nivåskillnader som 
ger avstånd till vattnet. När Mejeribron är 
passerad försvinner räckena och man rör sig 
längs med Rönnegymnasiet som till första 
delen är ett relativt öppet skolområde mot 
vattnet för att senare stängas av med stängsel 
och parkering som ån och promenadstråkets 
närmsta granne.  
 
När man tagit sig upp på Kristian den II:s bro 
finns det ingen naturlig fortsättning längs med 
vattnet bort mot Ängavångsbron. Östra sidan 
kantas av villatomter medan den västra sidan 
är mer öppen men utan tydligt stråk att röra 
sig på. 

 

 

 
 

  

Promenadstråket passerar Rönne-gymnasiet Villabebyggelse på andra sidan ån 

Mejeribron Vy från Tegelbruksbron mot promenadstråk på 

vänstra sidan mot Ängavångsbron 
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Rönneå idag – egna slutsatser 

Det är idag svårt att se en riktning eller en styrning av Rönneå och omkringliggande område 
när man rör sig längs med ån. Det finns ingen större enhetlighet i möblering och inte heller 
ett sammanhållet och tydligt stråk att röra sig längs med några längre sträckor. Det som 
finns är dock möjligheter och en bra grund att utgå ifrån.  
 
Kopplingen mellan land och vatten kan göras starkare och likaså kopplingen mellan Rönneå 
och Ängelholms centrum. Något som kommit upp flera gånger är just hur man jobbar med 
framsidor och baksidor. Det finns lyckade exempel som bostadsområdet på gamla 
läderfabrikstomten där man skapat en öppenhet både mot centrum och mot vattnet. Även 
om all mark inte kan vara tillgänglig för allmänheten så kan man jobba efter en enhetlighet 
och att skapa något visuellt inbjudande utmed vattnet. 
 
Kvalitéer att ta vara på och utveckla 
Bland de kvalitéer som finns längs med 
Rönneå idag är just de goda förutsättningarna 
att jobba utifrån det jag ser som största 
kvalitén. Det finns idag promenadstråk som 
faktiskt används och en turistbåt som färdas i 
vattnet. Broarna finns vilket skapar etapper 
längs med ån och binder samman åns båda 
sidor med varandra.  
 
En kvalité är också bostadsområdet Wigral på 
den gamla läderfabrikstomten. Området är ett 
bra exempel på hur man kan lyckas skapa 
framsidor åt både staden och vattnet. Det är 
viktigt att ta vara på sådana både större och 
mindre goda exempel och se hur man kan 
jobba vidare med dessa längs andra delar av 
ån. Att det finns bostäder längs med i princip 
hela sträckningen av ån är även det en kvalité 
genom att skapa en viss trygghet i att röra sig 
längs med vattnet även på kvällar och nätter. 
Skolorna, badhuset och stadshuset är även de 
trevliga inslag på dagarna då folk rör sig i 
området. 
 

Brister att åtgärda 
Den största bristen som jag ser det är 
avsaknaden av underhållning av Rönneå och 
tillhörande stråk. De goda förutsättningar som 
finns kommer att försvinna mer och mer om 
ingenting görs. Vegetationen behöver rensas 
upp och likaså vattnet, den befintliga 
möbleringen behöver förnyas om den inte ska 
bytas ut och det måste skapas anledningar att 
fortsätta röra sig mot och längs med Rönneå. 
 
Det finns idag ingen kontinuitet i stråken längs 
med ån och privata tomter som sträcker sig 
hela vägen ner till vattnet försvårar 
problemet. De stråk som finns saknar platser 
för lugn eller aktivitet. Längs med ån finns en 
känsla av att röra sig på stadens baksida.  
 
Överlag är det just bristen på underhåll och 
satsningar längs med ån. Med de 
förutsättningar som finns är det nästintill 
underligt att Ängelholm inte valt att satsa 
hårdare på Rönneå genom de centrala delarna 
fören nu. 
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Vad vill Ängelholms kommun med Rönneå 
 
Aktuell ÖP, Översiktsplan 2004 
I Ängelholms senaste översiktsplan från 2004 
står det att läsa i kapitlet Friluftsliv – 
Rekreation: 
 

”Årummet” och naturen utmed Rönne å 
utgör en unik tillgång för Ängelholms stad 
och är därför värdefullt att bevara och göra 
tillgängligt för allmänheten genom 
promenadstråk. 

 
I 16e kapitlet Konsekvensbeskrivning, 
Miljömål står det även att senast år 2010 ska 
den fysiska planeringen och 
samhällsbyggandet i Ängelholm grundas på 
program och strategier för ett antal olika 
punkter varav en av dessa är: Hur grön- och 
vattenområden i tätorter och tätortsnära 
områden ska bevaras och utvecklas och 
andelen hårdgjord yta inte ökas. 
 
Förutom detta nämns inte den för arbetet 
aktuella sträckningen av Rönne å något mer i 
översiktsplanen. Detta kan tolkas på flera sätt 
och eftersom översiktsplanen är från 2004 så 
har det hunnit hända en del sedan dess. 
 
Förstudie Rönneå 

I februari 2010 påbörjades en förstudie av 

Rönneå och omkringliggande områden. 

Kommunstyrelsen står som beställare och 

500 000 kronor har satsats med syfte att: 

- Avgränsa den sträckning av Rönneå 

som ska ingå i ett huvudprojekt. 

- Ta fram en övergripande skötselplan 

för Rönneå. 

- Inventera och statusbedöma 

information om vattennivå, risk för 

erosion och översvämningar. 

- Ta fram en förteckning av markägare 

längs Rönneå inklusive 

fastighetsgränser. 

- Identifiera aktörer som kan medverka 

till att lyfta fram och förädla resursen 

Rönneå. 

- Lista åtgärder som leder till en ökad 

attraktivitet av Rönneå. 

- Formulera ett huvudprojekt för 

utvecklingen av Rönneå. 

- Ta fram tid- och kostnadsplan för 

genomförande av ett huvudprojekt. 

(Tekniska kontoret, Ängelholms 

kommun. 2010) 

Målet med förstudien är således; 

att ta fram en åtgärdsplan för att höja värdet, 

skapa underlag och förutsättningar för ett 

framtida ”Rönneåprojekt” med inriktning att 

ån ska bli en levande del av landsbygden och 

staden året runt med plats för båttrafik och 

bryggor, rastplatser, rekreation, restauranger, 

caféer, handel och företagsamhet m.fl. 

aktiviteter. Vid ån ska finnas en naturlig känsla 

av trygghet och trivsel. Att bo med 

vattenkontakt ska bli en attraktion. (Tekniska 

kontoret, Ängelholms kommun. 2010 RÖNNEÅ 

: Ängelholms kommuns livsnerv. Beskrivning 

av förstudie) 

 

Programmet för projektet kring hur 

Ängelholms kommun planerar att jobba med 

förstudien går att läsa i ett häfte som Tekniska 

kontoret sammanställt och kallar för RÖNNEÅ 

”Ängelholms kommuns livsnerv”. Projekttiden 

för förstudien sträcker sig från februari 2010 

till juli 2010 och en tid- och aktivitetsplan 

framgår av sammanställningen. 

 

Bakgrunden till projektet är att Ängelholms 

kommun anser att Rönneå är en av 

Ängelholms stad största tillgångar som dock 

på ett flertal platser inte kommer till sin rätt. 

Kontakten mellan ån och staden behöver 

förbättras och en sådan insats skulle kunna 

stärka stadens karaktär och kvalitéer. För att 

ge mening och inbjuda till användande av å-

området föreslås att skapa förutsättningar för 
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varierade aktiviteter, exempelvis handel, 

caféer och restauranger.  

För de som rör sig på vattnet beskrivs vikten 

av en effektiv röjning av ån för att rensa bort 

de träd och stockar som blockerar trafiken på 

ån. Även bristen på bryggor och andra 

”hållplatser” längs med vattnet tas upp som 

något att satsa på i framtiden.  

 

För att skapa underlag och förutsättningar för 

ett framtida Rönneåprojekt är ett inledande 

arbete att samla intressenter såsom 

föreningar, organisationer, markägare, 

företag, kommunala förvaltningar, engagerade 

personer m fl. Att det långsiktiga resultatet är 

viktigt poängteras. 

 

I arbetet med förstudien föreslås 

upprättandet av en skötselplan för 

växtligheten längs med Rönneå. Växtligheten 

anses ge mervärde till årummet samtidigt som 

den hjälper till att ge stabilitet till åkanten och 

förhindrar erosion. Denna skötselplan ska 

föregås av en inventering av växtligheten och 

sedan innehålla förslag på hållbara 

skötselmetoder, tidplan för åtgärder och 

kostnader. Att växtligheten idag är eftersatt 

beskrivs som ett resultat av milda vintrar och 

de senaste årens stormar som fördyrat 

skötseln. Idag finns det endast möjligheter att 

åtgärda de mest akuta problemen med 

växtligheten så att turistbåten Laxen kan ta sig 

fram och så att ingen människa kan ta skada 

av risker med vegetationen.  

 

I förstudien avses också en inventering av 

markägoförhållanden göras. Detta är en del i 

hur man kan jobba med att röja upp längs 

med ån men även hur utbyggnad av gång- och 

cykelbanor och anläggandet av nya bryggor 

kan ske. Just för de centrala delarna av 

Ängelholm är markägoförhållandena viktigt i 

arbetet men att göra årummet mer tillgängligt 

och attraktivt. 

 

En referensgrupp ska bildas under förstudien 

där intressenter från berörda aktörsgrupper 

önskas medverka. Rönneås vattenråd som är 

en sammanslutning av kommuner, företag och 

organisationer som har intressen knutna till 

Rönneås avrinningsområde sitter på expertis 

som anses vara viktigt att ta till vara på i 

förstudien. 

 

För att komma till rätta med höga 

vattennivåer, översvämningar och erosion i 

Rönneå avses även en inventering och 

statusbedömning av detta göras inom 

förstudien. Genom att analysera och 

sammanställa information som kommunen 

redan har kan ån kartläggas och sedan delas in 

i olika riskklasser. Detta är ett viktigt arbete 

för att säkerställa bebyggelse och rekreation.  

 

I förstudien ska även en inventering av aktörer 

som kan höja attraktiviteten längs med ån 

göras. De aktörer som kan lyfta fram och 

förädla Rönneå ska identifieras och i staden 

ses Rönneå som en källa till rekreation och 

friluftsliv vilket kan öka folkhälsan och den 

biologiska mångfalden. Längs med ån önskas 

aktivitet och näringar som kanotuthyrning, 

övernattningsplatser för kanotister, vandrare 

och andra besökare, caféer och restauranger.  

 

Förstudiearbetet organiseras genom en 

styrgrupp, en projektgrupp, en referensgrupp 

och projektledaren Lene Hansson på 

kommunkansliet i Ängelholm. 

 

Lene Hansson, Projektledare 

I Ängelholm har det funnits en grupp av 

människor och företagare som har diskuterat 

Rönneå och omkringliggande områden i flera 

år. Det material denna grupp har samlat in har 

överlämnats till Lene Hansson, projektledare 

för förstudien på kommunkansliet i 

Ängelholms kommun. 
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Att denna utveckling och detta projekt kring 

Rönneå sker just nu i Ängelholm ser Lene 

Hansson1 som en naturlig följd av andra 

städers och kommuners arbete med sina 

vattentillgångar vilket har spridit sig till 

Ängelholm och kommunen har nu 

uppmärksammat att detta kan gynna näringen 

i staden och öka attraktiviteten för besökare. I 

Sverige pågår ett omfattande arbete med 

placemarketing, att marknadsföra sina platser, 

och i Ängelholm finns det idag politiker och 

förvaltningschefer som insett vikten av detta 

och valt att driva fram förstudien kring 

Rönneå. 

 

Enligt Lene är tillgänglighet, både på och längs 

med vattnet, det allra viktigaste. Att kunna 

röra sig kring Rönneå är en förutsättning för 

aktiviteter och näringar. Att se till platsen i 

första hand och inte vem som äger platsen är 

också en del i arbetet med att skapa en helhet 

kring ån. Gällande promenadvägar är det 

kontinuitet som eftersträvas men även öppna 

platser för aktiviteter och rekreation finns 

med i planerna. Även möjligheter att etablera 

caféverksamhet och andra näringar 

uppmuntras i arbetet. 

 

De idéer som finns kring hur kommunen vill 

jobba med ån kommer först och främst från 

de människor som arbetar i projektet och 

människor och ringer eller besöker kommunen 

för att berätta sina idéer. Förslag från företag 

som vill bygga och etablera sig tas också emot 

som inspiration i förstudien. Inom projektet 

ska det även göras studiebesök för att se hur 

andra städer och kommuner jobbat med sina 

platser, vad det har gett och vad det har 

inneburit arbetsmässigt, kostnadsmässigt och 

vilket skötsel som krävts. Som inspirationskälla 

används även ett examensarbete av Marika 

Thulin med titeln Rönneå som arketektonisk 

                                                           
1
 Lene Hansson Projektledare Ängelholms 

kommun, intervju den 14 april 2010 

kvalitet i Ängelholm där en viss utredning görs 

och förändringar föreslås. 

 

Men det är ett härligt arbete, ett 

fantastiskt arbete att lyfta fram Rönne å, 

det finns otroligt mycket positiva saker som 

jag redan ser nu att vi kan genomföra. 

Människor hör av sig med idéer och även 

företagare som vill etablera sig och jag 

samlar på alla idéer som kommer in och 

ska samordna dom. 

Lene Hansson i intervju om Rönneå-

projektet 

 

Samtidigt som arbetet med förstudien pågår 

måste arbetet även förankras politiskt för att 

kunna gå vidare till ett huvudprojekt. Lene 

Hansson poängterar vikten av att förankra 

förstudiearbetet i de olika förvaltningarna i 

kommunen så att alla jobbar i samma riktning 

och följer den vision som kommunfullmäktige 

har satt. 

  



36 
 

Diskussion och rekommendationer 

Den satsning på Rönneå som Ängelholms kommun har valt att påbörja under 2010 ser jag 
som något positivt och om projektet sköts på rätt sätt så kan Ängelholm som både stad och 
kommun öka sin attraktivitet. Frågan är dock varför det inte hänt något tidigare. Att flera 
andra städer har valt att satsa på sina waterfronts har inspirerat kommunen och en grupp av 
människor och föreningar har jobbat för en satsning på Rönneå i flera år. Med ett sådant 
centralt vatten som visserligen har stora kvalitéer men som samtidigt lider av stora brister är 
det verkligen dags att kommunen får upp ögonen för vilket värde som försummas. 
 
Den förstudie som görs verkar ta hänsyn till 
flera aspekter av ån och dess område. 
Förhoppningsvis kan all denna information 
sedan sammanställas till något förståeligt och 
mynna ut i konkreta förbättringar. 
 
Tillgänglighet och kontinuitet framhävs som 
projektets huvudfrågor och i just 
tillgänglighetsfrågan finns förhoppningsvis 
kopplingen till centrum med. Storgatan och 
stortorget med affärer och restauranger ligger 
liksom omringat av ån men ändå finns det idag 
ingen kontakt till vattnet om man rör sig i 
stadens centrum.  
 
För att Ängelholm ska lyckas med sitt 
waterfrontprojekt är det viktigt att ta lärdom 
av både äldre och mer aktuella projekt med 
både bättre och sämre resultat. Genom att 
studera andra projekts förstudier, 
genomförande, användande, vinster och 
förluster kan Ängelholms kommun 
förhoppningsvis göra ett ännu bättre arbete 
med Rönneå än vad tidigare kommuner och 
städer lyckats med. Viktigt är dock att la 
lärdom utan att härma, att se vad som gett 
vinst och sedan göra det till något specifikt för 
Ängelholm. Det gäller här att se till stadens 
storlek, läge, invånare, ekonomi etc. för att 
inte bli blind på andras vinster. 
 
För Ängelholm är det viktigt att ta till vara på 
sin lokala identitet som staden och Rönneå 

har. Stadens historia och hur den är uppbyggd 
idag både fysiskt och med tanke på 
användning och rörelsemönster ger 
förutsättningar och möjligheter som är 
specifika just för Ängelholm. Det är viktigt att 
även människorna i Ängelholm räknas in i 
detta arbete, vilka kan ha intresse i ett 
Rönneå-projekt, vilka bor och rör sig i området 
och vilka identiteter och värderingar bär dessa 
människor med sig som kan användas för att 
uppnå projektets mål. 
 
Med ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att 
veta vilka problem som behöver lösas i 
området innan mer ytliga försköningsprojekt 
dras igång. Finns det idag några sociala 
problem längs med ån som skapat det läge 
som är idag? Vilka djur och växter finns som är 
värda att bevara i området och vilka behov har 
då dessa, finns det djur och växter man 
behöver bli av med och hur lyckas man med 
det långsiktigt? Vilka värden finns för de som 
bor och verkar längs med ån idag, hur bevarar 
man eller förstärker man dessa värden 
långsiktigt? Vem och vad vill Ängelholms 
kommun locka till ån och hur tilltalar man 
dessa människor, djur, växter? 
 
Ängelholms kommun behöver veta orsakerna 
till varför de väljer att satsa nu och vad som 
förväntas vara vinningen i detta projekt.
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Planförslag 
 

Presentation av förslaget 
Genom att ta lärdom av waterfrontprojekt både internationellt och i Sverige vill jag med mitt 
planförslag skapa ett långsiktigt waterfrontprojekt för Ängelholms centrum. Målet är att 
börja en ny epok där Rönneå är till för Ängelholms invånare och samtidigt kan vara ett 
lockande mål för besökande till staden. Förslaget grundar sig på ett antal mål att uppnå: 
 
Skapa framsidor både mot staden och 
vattnet och binda ihop Rönneå med centrum 
För att Rönneå inte längre ska uppfattas som 
en baksida till Ängelholm centrum behövs det 
blev framsidor mot ån. Att skapa framsidor 
behöver dock inte betyda att en ny baksida 
skapas mot ett annat håll. De höghus som 
finns i Järnvägsparken skulle kunna rustas upp 
med nya balkonger och fönster på kortsidorna 
mot vattnet. En upprustning är även 
nödvändigt för byggnaderna tvärs över ån. De 
villor som idag ligger längs med vattnet har sin 
naturliga baksida mot ån men så länge häckar 
och annan högre vegetation hålls borta ges 
ändå en öppenhet mot promenadstråket. 
 
För att binda ihop Rönneå med centrum finns 
det en viktig beståndsdel, enhetlighet. 
Enhetlighet gör det naturligt att röra sig 
mellan centrum och å-stråket då det inte blir 
en sådan skarp kontrast i gränsen mellan 
områdena.  
 
Förslagsvis läggs en enhetlig markbeläggning 
från centrum och ut mot promenadstråken. 
Även möblering i form av belysning, bänkar 
och bord, soptunnor etc. kräver en 
enhetlighet för att bryta upp gränsen mellan 
centrum och Rönneå. För att riktigt förstärka 
stråken in mot staden föreslås alléplantering 
utmed Storgatan vilket drar grönstråket upp i 
staden. 
 
Skapa tydliga stråk att röra sig längs med 
Bristen på kontinuitet i promenadstråket längs 
med Rönneå kan inte lösas på hela sträckan 
genom att krympa de privata tomterna vilka 
idag blockerar tillgängligheten för 
allmänheten. Det är inte realistiskt att lyckas 
med en sådan förändring. Förslaget är dock 
att där det går att dra in ett stråk för 
allmänheten på ett naturligt vis ska det göras. 
Efter Carl XV:s bro på samma sida ån som 

stadshuset finns går det att fortsätta 
promenadstråket då villorna ligger relativt 
långt från vattnet och även uppe på en höjd. 
Detta ger en naturlig barriär till de privata 
tomterna även då folk rör sig på ett stråk längs 
med vattnet. Genom denna lösning så fattas 
det aldrig promenadstråk längs med sträckan 
utan det går alltid att röra sig på minst en sida 
om ån. 
 
Där de privata tomterna får ha kvar sin rätt till 
ån och man därför måste passera broar för att 
fortsätta promenaden behövs tydlig skyltning. 
Genom möblering och markbeläggning som 
börjar i slutet på den ena delsträckan och 
sedan fortsätter en liten bit in på nästa sträcka 
blir det tydligt hur man ska följa vägen. 
Broarna behöver göras till en del av stråken så 
inte kontrasten blir för stor och kontinuiteten 
tappas bort. 
 
Ta till vara på broarna 
De broar som sträcker sig över Rönneå har alla 
en historia att berätta. Visuellt är vissa broar 
mer tilltalande än andra men detta kan 
åtgärdas med klottersanering, byte av räcke 
och lite ny färg där det behövs.  
 
Något som är väldigt populärt och uppskattad 
effekt är belysning. En enhetlig belysning 
skapar ännu en dimension till broarna och gör 
att det finns anledning att stanna upp och inte 
bara passera över eller förbi. 
 
Skapa platser och målpunkter längs med 
Rönneå 
Genom att skapa platser och målpunkter finns 
det fler anledningar att ta sig ner till Rönneå 
än att man vill röra sig längs med ån. Platser 
kan finnas både uppe på land, i vattnet eller 
vara ett mellanting. Bryggor, trappor och 
trädäck ger en kontakt med vattnet och kan 
även vara ett sätt för människor som rör sig på 
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vattnet att ta sig i land och röra sig in mot 
centrum. Förutom platser som är alltid är 
tillgängliga kan det även anläggas serveringar 
och scener. Anläggningar som caféer, 
restauranger och liknande måste dock tillåta 
en passage närmst vattnet för allmänheten att 
passera längs med. 
 
Som målpunkter kan det även finnas skyltar 
längs med promenadstråket där Ängelholm 
och Rönneås historia berättas i olika etapper. 
Dessa målpunkter kombineras gärna med 
möblering som tillåter en paus längs med 
vägen. 
 
Göra Rönneå inbjudande 
För att göra Rönneå till en inbjudande sträcka 
att röra sig längs med behöva en rensning 

bland vegetationen. Genom att rensa bort det 
som inte längre lever eller passar in ges det 
plats åt nyplantering och skötsel av de 
befintliga som är värt att bevara. Träd längs 
med åpromenaden skapar en rumskänsla och 
ger visst tak över huvudet. Det behöver inte 
bli tätare med träd än vad det är idag 
eftersom det lätt skapar en otrygg känsla och 
jag vill bevara öppenheten mot vattnet.  
 
Inbjudande är även möblering som sköts och 
är enhetlig längs med sträckan. Den möblering 
som finns idag bör bytas ut och det gäller 
bänkar, belysningsstolpar, soptunnor, bryggor 
etc. Möbleringen får gärna vara diskret så att 
den inte stör den visuella uppfattningen av 
stråket. 
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Delområde 1 

 
I det första delområdet följer promenadstråket det befintliga. Där stråket passerar Sockerbruksbron 
är dock skyltning gjord och en markbeläggning med natursten påbörjas i slutet av stråket på östra 
sidan och fortsätter sedan över bron och fortsätter en bit in på stråkets fortsättning på västra sidan 
av ån. 
 
Nybron har klottersanerats och målats om i en svart färg med matchande räcken. Under kvällar och 
nätter är bron belyst underifrån för en dramatisk effekt. 
 
Längs med hela stråket är vegetationen upprensad och en enhetlig möblering är diskret placerad för 
att ge trevnad och tydlighet. 
 
Både större och mindre träbryggor är placerade i åkanten för de som vill ta sig upp från kanoter och 
andra båtar, och för dom på land som vill komma närmare vattnet för en stund. 
 
På östra sidan av ån, norr om bostadsområdet Wigral finns möjlighet för ett nytt bostadskvarter som 
får ta de goda egenskaperna från Wigralområdet och slutföra detta stråk norrut så en helhet skapas 
mellan Pyttebron och Nybron på åns östra sida. 
 
Vid simhallen finns goda möjligheter för utökad verksamhet och den nya simhallen har en naturlig 
plats här vid vattnet. Det finns gott om plats och varför inte låta byggnaden sträcka sig ut över 
promenadstråket och stå på pelare i vattnet. En byggnad som får ta plats och synas vilket gör att 
kopplingen in till staden förstärks. 
 
Vid området kring Icas parkering finns en stor tomt att utnyttja för verksamheter som knyter an till å-
verksamheten. Restaurang, övernattningmöjligheter och kanotuthyrning skapar aktivitet i området 
och läget knyter an till stadens handel och åns värden. Icas parkering som är ett nödvändigt ont får 
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finnas kvar men döljs 
bakom ett plank som är 
nödvändigt men inte 
onödigt högt. Målat i 
vitt eller annan diskret 
färg som passar i 
omgivningen är 
parkeringen inte längre 
ett visuellt problem för 
vistelsen vid ån. 
 
 
 
 
 
 

Inspirationsbild, servering vid vatten, Storheden Sverige 
 
En trädallé tar sin början vid simhallen och fortsätter sedan på Nybrogatan in mot centrum där den 
knyts ihop med trädallén längs med Storgatan. På detta vis får grönstråket en naturlig fortsättning. 
 
Järnvägsparken har fått en upprustning och fått en tätare och mer ordnad trädplantering som skapar 
mer av en parkkänsla. Ner mot vattnet har en trappa anlagts som sträcker sig en bit ut i vattnet. 
Detta gör parken till en naturlig plats att stanna på och närheten till stadens centrum gör att många 
människor passerar och kan upptäcka denna oas. De befintliga höghusen i Järnvägsparken har fått en 
upprustning och försetts med generösa balkonger mot Rönneå. En trädallé ansluter till 
Järnvägsparken och fortsätter sedan in mot centrum för att knyta ihop dessa områden.  

 
 
  

Inspirationsbild till simhallen,  
Teglværkshavnen, Köpenhamn, Danmark 
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Delområde 2 

 
I det andra delområdet följer promenadstråket sin befintliga dragning fram till Carl XV:s bro där det 
nu inte tar slut utan istället fortsätter nedanför villatomterna. Detta ger en kontinuitet till stråket 
som tidigare tagit slut vid Carl XV:s bro. 

 
Den enhetlighet i möblering och 
vegetation som införts 
fortsätter även genom 
delområde 2 liksom att ett 
flertal bryggor i olika storlekar 
placeras ut för bättre kontakt 
mellan land och vatten.  
 
Markbeläggning med natursten 
följer från promenadstråket vid 
Vita räck över Carl XV:s bro och 
in en bit på det nya 
promenadstråket mot 
stadshuset. Broarna inom 
delområdet är alla belysta 
under kvällar och nätter. 

 
Mellan Järnvägsbron och Carl XV:s bro finns det på den västra sidan inga bostäder som sträcker sig 
ner till vattnet så här är en utmärkt plats för ett trädäck som sträcker sig ut med hela åkanten. Släpp 
för trappsteg ner till vattnet varvas med mindre  
serveringar och andra aktiviteter som kanot- och cykeluthyrning. Turistbåten Laxen får ett naturligt 
stop här under turistsäsongen. 

Inspirationsbild, promenad längs med vattnet 
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Området Vita räck på åns östra sida är redan en använd plats som även den kan lyftas fram med mer 
ordentliga bryggor i vattnet och kopplas till Storgatan genom att påbörja en trädallé här som sträcker 
sig upp längs med hela Storgatan och på så vis förbinder stadens mest centrala stråk med å-miljön. 
Denna trädallé fortsätter även över Carl XV:s bro och upp mot sjukhusområdet.  
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Delområde 3 

 
I det sista delområde tar promenadstråket vid nedanför stadshuset och fortsätter sedan över 
Tegelbruksbron där det fortsätter hela vägen genom området. Över Tegelbruksbron följer ett stråk av 
markbeläggning som påbörjats strax innan och sedan fortsätter en bit in på promenadstråket när 
bron är passerad.  
 
 För att ge en bättre vattenkontakt och komma bort från bilvägen när man passerat Tegelbruksbron 
byggs här en bred trappa som sluttar ner mot vattnet och sträcker sig längs med åkanten längs med 

hela vägen förbi mejeribron 
och Rönnegymnasiet. Genom 
en trappa istället för bara ett 
däck nere vid vattnet så kan 
den som rör sig längs stråket 
själv bestämma hur nära 
eller avskild man vill vara 
från vägen och skolområdet. 
På kvällar och nätter kan det 
kännas tryggare att inte vara 
helt avskild från platser där 
det rör sig mer människor. 
 
En trädallé sträcker sig längs 
med bilvägen och avskärmar 
till viss del promenaden från 
bilarna. Allén fortsätter in 
mot centrum både vid 
Tegelbruksbron och vid 

Inspirationsbild promenad med trappor mot vattnet,  

Cincinnati, USA 
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Rönnegatan som förbinder Storgatan med ån.  
 
Tegelbruksbron och Kristian II:s bro har båda fått en upprustning med ny färg och nya räcken. 
Belysning av både Tegelbruksbron, Kristian II:s bro och Ängavångsbron knyter samman broarna 
genom de tre delområdena.    

Inspirationsbild belysning av bro, Toulouse, Frankrike 
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Slutsats 

Detta kandidatarbete har försökt behandla ett stort begrepp som waterfrontutvecklingen för 

att sedan ta ner det till en nivå där Ängelholms kommun med Rönne å som vatten kan 

använda den kunskap och erfarenhet som finns för att skapa sitt eget waterfrontprojekt. 

 

Waterfrontutvecklingen som inneburit både 

succé och bekymmer för flera städer världen 

över är en trend som pågått under flera 

decennier nu och fortfarande inte har svalnat. 

Förhoppningen är att lärdom tas från tidigare 

projekt så att inte bara de kortsiktiga, 

framförallt ekonomiska, vinsterna gör 

initiativtagarna blinda för svårigheter. De 

orsaker som kan ligga bakom ett 

waterfrontprojekt behöver lyftas fram för att 

veta vilka problem det som egentligen 

behöver lösas och vilka möjligheter som 

önskas erbjudas. 

 

I detta kandidatarbete har 

waterfrontutvecklingen begränsats till sin 

egen historia och de konsekvenser denna 

utveckling har gett. Det är dock viktigt att se 

det större perspektivet kring hur man valt att 

planera dessa områden fysiskt och hur det 

hänger ihop med olika 

stadsbyggnadsdoktriner. Waterfrontprojekt i 

sig är egentligen en del i hur stadsbyggandet i 

stort har kommit att utföras under de senaste 

50-60 åren och detta arbetets begränsningar 

är därför viktiga att inse.  

 

Det som skiljer Ängelholm från många andra 

städer är att det längs med vattnet inte 

funnits samma historiska mönster som ofta 

förestår waterfrontprojekt. Rönneå-området 

är inget hamnområde på så vis att människor 

jobbat vid ån i den utsträckning att det funnits 

ett förfall i och med ett flyttande av 

verksamheter som gett utslag i övergivna 

markområden. Ängelholm skiljer sig även 

storleksmässigt från många av de 

waterfrontprojekt som fått stor 

uppmärksamhet. Dessa skillnader behöver 

dock inte vara till stadens nackdel då goda 

förutsättningar att bygga i området redan 

finns. 

 

Att Rönneå är viktigt för Ängelholmsborna 

framgår av alla de tidningsartiklar som skrivits 

om vattnet och den reaktion som möter 

kommunen när förslag på förändringar läggs 

fram. Broarna är viktiga identitetsbärare och 

invånarna har själva många idéer om hur 

Rönneå-området kan lyftas fram utan att 

radera de värden som redan finns. Att ta till 

vara på den kunskap och de idéer som finns 

kan vara viktigt för att Ängelholm ska sticka ut 

med just sitt projekt och kunna locka både nya 

invånare, verksamheter och turister till 

staden. 

 

Ängelholms kommun har valt att satsa 

500 000 kr på en förstudie inför ett Rönneå-

projekt. Min uppfattning är att Rönneå genom 

Ängelholms stad har en väldigt stor potential 

och kommunen vill ta fasta på denna, och att 

detta händer just nu beror på att intresset för 

ån, med dess problem och möjligheter har 

byggts upp under en lång tid. Tillslut blev 

detta intresse, både från intressegrupper och 

media, så pass påtagligt att kommunen såg en 

ny potential i att satsa på ett 

waterfrontprojekt. All den uppmärksamhet ån 

hade fått gav ett utgångsläge där man som 

kommun kunde vända denna uppmärksamhet 

till sin fördel. Detta genom att starta ett 

projekt för att förbättra ån och kringliggande 

område vilket då gav kommunen positiv 

uppmärksamhet för att ha vänt den 

negativitet som fanns i och med att inget 

gjordes tidigare. Mitt uppfattning är dock inte 

att kommunen gjorde detta för att vinna 

sympatier men att den mediala 

uppmärksamheten tillslut blev så påtaglig att 
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det gav en knuff till att börja med detta 

projekt just nu. 

 

Viktigt för Ängelholms kommun i sitt sökande 

för inspiration är enligt mig att de inte 

förblindas av de positiva konsekvenserna av 

andra waterfrontprojekt utan tar det ett steg 

längre för att se var de problem som tidigare 

funnits egentligen har tagit vägen. Jag tycker 

dock det är väldigt positivt att man väljer att 

lägga stor vikt vid vad Ängelholms kommuns 

invånare har att säga om Rönneå. Hur man tar 

tillvara på medborgardeltagandet är dock 

svårigheten som jag hoppas Ängelholms 

kommun hittar en rimlig lösning på. 

De rekommendationer jag kommit med i 

arbetet går att koppla till den övergripande 

diskussionen om waterfrontutvecklingen. Det 

är viktiga grundpelare i hur en stad behöver 

jobba för att en satsning på waterfrontprojekt 

ska lyckas, utifrån de erfarenheter som finns 

runt om i världen.  

 

Förslagen är knutna till Ängelholm som stad 

med sina specifika egenskaper men flera av 

förslagen går även att återknyta till 

waterfrontutvecklingen i stort. Att jobba med 

målpunkter, tillgänglighet och skötsel behövs 

för att projektet ska locka människor och 

kunna hålla dem kvar. Ängelholm har ett 

speciellt utgångsläge då det inte handlar om 

några övergivna markområden utan det finns 

en blandad bebyggelse med bl.a. bostäder, 

simhall och skolor i närhet till å-stråket. 

Rönneå-projektet handlar inte så mycket om 

nybyggnation som i flera andra städers 

waterfrontutveckling, utan det handlar istället 

om att utveckla och förbättra de 

förutsättningar som redan finns. I mitt förslag 

har jag inte jobbat med nybyggnation av 

bostäder och verksamheter intill vattnet. 

Istället har jag fokuserat på Rönneå som ett 

rekreatktions- och strövområde. Valet grundas 

till viss del på den översvämningsrisk som 

finns intill vattnet och att det därför lämpar sig 

bättre som rekreations- och strövområde med 

vissa mindre verksamheter. De förebyggande 

åtgärder som krävs och den förstörelse en 

översvämning innebär, innebär för dessa 

verksamheter inte lika stora kostnader som 

vid tex bostadsbyggande. Mitt förslag inriktar 

sig även mot just tillgänglighet för 

allmänheten vilket för mig lett till en 

fokusering just på rörelsen längs med vattnet. 

 

Detta arbete är begränsat i sin omfattning till 

ett kandidatarbete med en tidsbegränsning 

som gör att det finns mycket kvar att önska för 

att få en djupare bild över Ängelholms 

situation och ställning till 

waterfrontutvecklingen i stort. Med mer tid till 

förfogande hade det enligt mig varit önskvärt 

att backa några steg för att se 

waterfrontutvecklingen i ett större perspektiv 

med grund i de stadsbyggnadsideal som 

funnits de senaste 50-60 åren. För Ängelholms 

kommun är det därför viktigt att skaffa sig en 

så detaljerad och bred bild som möjligt om det 

område man valt att jobba med. Den förstudie 

som pågår är en start som måste innefatta 

historia kring varför det ser ut som det gör 

idag och ett försök att inse på vilka grunder 

Ängelholms stadsbyggande har skett och vilka 

stadsbyggnadsideal och trender man vill 

använda sig av idag och varför. 

 

Waterfrontutvecklingen är ett omfattande 

begrepp som pågått längre än vad många 

människor är medvetna om och det ska bli 

intressant att se hur Ängelholms kommun 

väljer att genomföra sitt eget 

waterfrontprojekt. Det kommer att ta tid men 

det ska bli intressant att fortsätta följa 

processen kring Rönneå och se vad som 

kommer göras och vilka konsekvenser detta 

kommer att få för Ängelholms kommun.
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