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1. INTRODUKTION
Styrelsen för Vikens Kultur- och Byaförening (VKB) yttrar sig härmed angående planens syfte och
huvuddrag, där planen avser att pröva lämpligheten att uppföra bostäder och centrum-verksamheter.
Planen har angett som mål att säkerställa erforderligt med yta för att tillskapa ett torg i Viken
centrum.

Planförslaget innefattar:
Kvartersmark för Centrumverksamhet och Bostäder
Allmänplatsmark för Torg, gator och park
Kommunstyrelsens beslutade att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 mars att genomföra
en planprocess för fastighet Viken 127:1 (benämnd av Kommunen som Vikens Entré)
VKB redovisar nedanstående punkter som centrala och utvecklar kommentarerna på följande sidor
under nedanstående rubriker:

2. YTTRANDE
1. VKB:s ställning är som tidigare:
Trygghetsboenden är önskvärda i Viken och ett trygghetsboende i den mening som BBR
anger, dvs upplåtna hyresrätter, med hyror i paritet med allmännyttan i området.
VKB förordar fler Trygghetsboenden i Viken, se VKB Synpunkter på planbeskrivning
detaljplan för Viken 135:1 Trygghetsboende och områdesbestämning, 2018-12-17.
2. VKB kan inte styrka kommunens planer att bygga bostäder på tomten, som planen ser
ut idag. Däremot kan i ett senare skede andra lösningar komma upp, vilket då kan leda
till en bättre lösning. Att bygga Trygghetsboenden centralt står VKB bakom.
3. VKB anser att det finns ett bättre sätt att i närtid utnyttja denna tomt, i vardagstal kallad
Statoiltomten. Nämligen att inte uppföra någon byggnad alls. Däremot att utnyttja ytan
för kollektivtrafikens framtida behov av trafiklösning Se mer om detta nedan.
4. Generellt står VKB bakom ytterligare Trygghetsboenden, en förbättrad kollektivtrafik och
förbättrade cykel/gångstråk genom Viken, där trafikslagen separeras för största möjliga
säkerhet och trivsel.

3. BAKGRUND FÖR YTTRANDE
3.1 TOMTEN
VKB:s styrelse välkomnar att det nu finns konkreta planer för den så kallade Statoiltomten.
Tomtens centrala placering kräver att något görs, att nuvarande bebyggelse rivs och kan ge plats för
eventuellt andra byggnader, alternativt för goda trafiklösningar och för gröna inslag. En ambition från
Kommunen har visat på en mötesplats, ett torg. VKB utgår ifrån att Kommunen vill skapa en grön
mötesplats för Vikenborna, ett välkomnande område, som fungerar praktiskt när bilar, bussar, cyklister
och gående ska mötas. VKB förstår att det är en utmaning att kombinera detta med ytor som inte
bara bör utgörs av asfalt, som är fallet idag.
Tomten är förhållandevis liten tomt med tanke på de utbyggnadsplaner som Kommunen har. Ett utsatt
läge; i en vägkorsning och med busstrafik tätt inpå. VKB kan inte se att kommunen i tillräcklig
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omfattning tagit detta i beaktande i visat förslag. Tvärtom kan man fundera över en överexploatering
av sagda tomt.

3.2. Centrum – service
Detta nya centrum avses hantera kollektivtrafik, samt cykel och biltrafik. Men ändå vara
lättillgängligt för alla besökare, oavsett trafikslag.
I Kommunens förslag finns ett – ur trafik- och servicesynpunkt effektivt nytt centrum i Viken.
Idén med ett nytt centrum, en centrummiljö, ett torg, verkar som tanke helt befängd. Att
bygga en trafikknutpunkt med plats för café eller restaurang är för Vikens del helt onödigt.
Små orter kan inte ha flera centra, det leder inte till annat än utarmning för den svagare
centrumsatsningen. Vikens centrala punkt och navet kring allting är fortfarande hamnen,
samt Bygatan.
En satsning på ett torg, ett centrum där folk förmodas söka sig till för att ses, mötas, fika etc,
har ingen bäring, så länge som havet och hamnen har sin naturliga dragningskraft. Tre
restauranger och ett café i hamnen. En restaurang och ett konditori på Bygatan, samt
sommarrestaurangen med Sveriges vackraste utsikt en fin sommarkväll vid Fortet. Den
konkurrensen går inte att möta.
Ändå är inte förslaget förspillt. Detta område är ändå en mötesplats. Vikenbor väntar på
bussen, hämtar paket och handlar på Tempo eller passerar förbi mot Lantmännen eller
bostadsområden österut. Man stannar upp, säjer hej, byter några ord och kilar vidare.
Därifrån till att sitta ned och ta en fika osv, det har ingen bäring, så länge som trafik, buller,
damm är störande inslag. Dessutom vad finns för tanken att vila på? Jämfört med hamn och
Bygatan – ingenting av värde.
En fastighet för etablering av apotek, läkare, vårdcentral, veterinär, tandläkare, mfl vård- och
hälsorelaterade tjänster, i storlek anpassade till upptagningsområdet, skulle kunna fungera
säkert utmärkt, då det är enkelt att ta sig till platsen. Om nu tomten räcker till för ändamålet,
taget i beaktning behovet av P-platser, busshållplats och cykel/gångstråk, för att besökare
ska kunna komma lätt till. Det har kommunen inte utrett i sitt förslag. VKB väntar på ett
detaljerat förslag och en diskussion i frågan.

3.2. Bostäder
3.2.1. Trygghetsboende
Kommunen har korrekt uppfattat behovet av ytterligare Trygghetsboenden i Viken. Det är
väsentligt för Vikens äldre befolkning, som här får ytterligare en möjlighet att bo kvar i Viken.
Samtidigt skapas en flyttkedja, där yngre personer, särskilt barnfamiljer får det enklare än i
dag att komma i fråga för att köpa befintliga fastigheter.
Kommunen har markerat planområdet som BC, dvs för bostadsändamål. Syftet enligt
planhandling är att uppföra ett Trygghetsboende. Vilket VKB ställer sig bakom fler
Trygghetsboenden, men inte på denna plats i den situation som platsen används idag och
under överskådlig tid framöver, dvs som en central trafikknutpunkt i Viken.
VKB:s ställning är som tidigare: Centrala Trygghetsboenden är önskvärda i Viken
och ett trygghetsboende i den mening som BBR anger, dvs upplåtna hyresrätter,
med hyror i paritet med allmännyttan i området. VKB förordar fler
Trygghetsboenden i Viken, se VKB Synpunkter på planbeskrivning detaljplan för
Viken 135:1 Trygghetsboende och områdesbestämning, 2018-12-17.
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Vi hoppas att kommunen kan hitta andra tomter för trygghetsboenden på platser som är
lättillgängliga och där avstånden till service o buss inte är för avlägset. Hyresgäster i
Trygghetsboenden är äldre medborgare, som klarar sig på egen hand, men inte i behov av
vårdassistans (uppfyllda tillgänglighetskrav är givetvis självklart).

3.2.2. Olämpligt förslag för Trygghetsboende
Dock är det här förslaget olämpligt. Genom att orientera sig på tomten får man en god bild
av situationen. VKB kan blott konstatera att det blir en tämligen smal huskropp, där de
boende kan välja mellan morgon eller aftonsol. Samt välja mellan en bedårande utsikt över
Lantmännens lagerbyggnader och asfaltplaner eller njuta av trafikljuden, samt avgaserna från
Vikens mest trafikerade hörn.
Självklart planerar man inte ett Trygghetsboende på detta sätt. Man placerar dem gärna
centralt, men med frisk luft omkring, man undviker buller och man försöker placera
fastigheten så att utsikt, insyn och privatliv beaktas. Ingenting av detta återfinns i förslaget.
Som kommun måste man tänka lite längre och se till helhet, framtid och de boendes kvalitet.
Nu är detta en dyrbar tomt per kvm, som kommunen gärna vill exploatera till bästa pris. VKB
föreslår att kommunen avvaktar bättre tillfällen även om det nu skulle dröja tio eller tjugo år.
Uppför nästa Trygghetsboende på annan central plats i Viken. Det här är för viktigt för att dra
med en exploatör i ett bygge som kan sluta hur illa som helst, om ingen vill bo i en bullrig
trafikkorsning med utsikt över ett lager. Eller hyra en kommersiell lokal i bottenplanet.
VKB kan inte styrka kommunens planer att bygga bostäder på tomten, som planen
ser ut idag. Däremot i ett senare skede, kan andra lösningar komma upp, vilket då
kan leda till en bättre lösning. Generellt står VKB bakom ytterligare
Trygghetsboenden, en förbättrad kollektivtrafik och förbättrade cykel/gångstråk
genom Viken, där trafikslagen separeras för största möjliga säkerhet och trivsel.

3.3. Omgivning och gestaltning
Planeringen av området väcker frågor. Skall vi skapa ett nytt centrum i detta område med
bostäder och service eller ska vi behålla nuvarande situation – tills vidare, tills bättre lösningar
kan uppstå?
VKB anser inte det leder till något positiv värde att i närtid uppföra en fastighet avsedd för
bostadsändamål på tomten, så som förutsättningarna ser ut i området.
Grannar är idag en bilhandel i snabb expansion (2 500 kvm lager/verkstad/
försäljningsyta)och Vikens Lantmäns grovvaruanläggning av ansenlig storlek. Bägge
verksamheterna är goda exponenter för Viken och som på ett utmärkt vis profilerar Vikens
företagaranda. Ingen kan nog tänka sig ett Viken utan en grovvaruhandel och S. Jönsson Bil,
som är en framgångssaga känd över hela Sverige i sitt segment och välkänt även utomlands.
Området kännetecknas av hårdgjord mark, mest asfalt. Detta är inte typiskt för Vikens
bostadskvarter, som tvärtom kännetecknas av frodig grönska. VKB anser att Kommunen ska
bejaka Vikens gröna och lummiga karaktär, genom hela samhället.
Trafiken längs Höganäsvägen/Helsingborgsvägen och Karlfsältsvägen spär ytterligare på
intrycket av en plats avsedd för en hög trafikintensitet och parkering.
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3.3.1 Uppsnyggning
Emellertid vore en uppsnyggning av tomten på sin plats. Dvs en total rivning av nuvarande
fastigheter. Därmed ges möjligheter att placera återvinningsstationen något mer optimalt (tills
vidare). Viken får behålla sin drivmedelsanläggning i centrum ett tag till. Vidare kan flytten
(enligt planförslaget) av norrgående busshållplats flyttats med indrag på tomten. Därigenom
ökar trafiksäkerheten, då jäktade bussresenärer verkar ha för vana att springa snett över
gatan för att nå bussen/gena från bussen in mot Tempo.

3.3.2. Byggnadshöjd, Nockhöjd
Nu kan VKB inte styrka att uppföra byggnader på tomten tills vidare, se ovan. Förslaget
anger tre våningars höjd och högsta nockhöjd 10,5 m/totalhöjd 11m. Det måste innebära en
fastighet med platt tak, ev pulpettak. VKB anser detta vara en våning för mycket. Sett till
grannskapet, t ex kvarteret tre Gudor, eller Trygghetsboendet Lisas Trädgård, är två våningar,
inte 2,5 våningar, utan två våningar alldeles tillfyllest. Att öka exploateringsgraden här mer än i
omgivningen, är främmande för Viken. VKB kan förstå att denna tomt har ett högt pris, sett
till sanering och läge, men det innebär inte att man skall göra huvudlösa projekteringar, med
en stark förtätning, bara för att maximera intäkten till kommunen. Det finns mer som räknas
in i sammanhanget i längden. Det man förstör i en dålig planering tar en mansålder att rätta
till.
Att klämma in en huskropp med bostäder mellan en busshållplats och Lantmännens
faciliteter ger mer intryck av ett nödbygge, som området ser ut idag. VKB förutsätter att
Kommunen har ett så gott förstånd, att man avhåller sig tills vidare, intill andra lösningar kan
göras för detta område. Trygghetsboenden kan med fördel placeras på ett flertal andra
centrala platser i Viken. Närhet till service är en sak, det innebär inte att all service måste
befinna sig på armlängds avstånd. Boende i Trygghetsboenden är fortfarande aktiva
människor, som klarar sig själva. Tryggheten i Trygghetsboendet innebär möjligheter för
gemenskap och samvaro, inget mer.

3.4. Trafik
Trafikfrågan för Vikens utfarter och genomfart, är fortfarande olösta, vilket hindrar detta
detaljplanförslag att nå en högre potential.
Planförslagets redovisning av trafikflöden, ger, ehuru med en del föråldrade siffror, klara indikationer på
varför detta är en olämplig tomt att bygga Trygghetsboenden på. Trafiken längs Höganäsvägen/
Helsingborgsvägen är alltför intensiv och tillsammans med busstrafiken och hållplatserna mitt för
Tempo samt enligt förslaget, att flytta norrgående hållplats till mitt på denna tomt, blir bullret påtagligt.
Inga bullermätningar eller simuleringar av kommande buller har gjorts.
VKB anser att det finns bättre sätt i närtid att utnyttja denna tomt, i vardagstal
kallad Statoiltomten. Nämligen att inte uppföra någon byggnad alls. Däremot att
utnyttja ytan för kollektivtrafikens framtida behov av trafiklösning Se mer om detta
nedan.

3.4.1 Höganäsvägen/Helsingborgsvägen
Höganäsvägen/Helsingborgsvägen används fortfarande i alltför stor utsträckning som en
genomfartsled. Förmodligen för att det upplevs som trevligare att köra genom Viken än runt om. För
någon tidsvinst gör man inte, trots att sträckan är en knapp kilometer kortare än om man kör väg 111
runt om Viken.
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Vad som händer när bilister tar vägen genom Viken, är att den ibland långsamma trafiken i form av
bilar som kommer ut från angränsande gator, buss som kör sakta eller blockerar vägen vid
hållplats ,etc, skapar stress hos vissa bilister. Dessa försöker då ta igen den upplevda tidsförlusten
genom att öka hastigheten. Vilket accelererande ökar trafikrisker och buller.
Kommunen ombeds ta sitt ansvar och tillse att hastigheten längs Höganäsvägen/Helsingborgsvägen
sänks till 40 km/h längs hela sträckan från Lerberget, samt att ordentliga insnävningar med vägbulor
görs vid vardera ände av denna väg, så att bilisterna blir påminda om att man kör in i ett område som
kräver högsta uppmärksamhet och omdöme. Detta påpekat, inte för att olyckorna är stora i Viken,
men för att skapa en lugnare trafik och ett vänligare trafikklimat. Därmed kan Viken få ett rimligare
trafiksituation i korsningen Helsingborgsvägen/Karlsfältsvägen.

3.4.2. Karlsfältsvägen
Karlsfältsvägen är tänkt som utfartsled för dem som bor på Vikens Ry, mm. Trafiköversikten i
planförslaget visar att denna utfart inte används som den skulle kunna göra. Så länge korsningen
Karlsfältsvägen/väg 111 är som den är, upplevs korsningen som mycket farlig och stresspåkallande
av de flesta. Särskilt i rusningstrafik. Trafiken är tät på väg 111 och bilisterna håller regelmässigt högre
hastigheter än vad som är reglerat. Följden av detta behöver nog inte utvecklas vidare.
Trafik från Vikens Ry, mm, väljer istället Höganäsvägen/Helsingborgsvägen för utfart norr- eller söderut
ur Viken. Vilket inte var meningen. Ett fullt normalt beteende som kommer att bestå, tills en säker
korsning byggts vid väg 111 för Karlsfältsvägen. Detta ger ett ytterligare (oväntat?) trafikpåslag i
anslutning till det planerade Trygghetsboendet.

3.4.3. Cykel
Cykleltrafiken har fått för litet beaktande i förslaget. Översiktsplanen beskriver nödvändigheten av att
underlätta lokala transporter med cykel. Till skolor, till butiker, busshållplatser, till allt annat inom Viken
som man nyttjar/besöker. Detta är inte utrett i detaljörslaget.
Kommunen har tidigare framfört förslag om en bred cykelväg mellan Sliprännevägen och
Viken 135:1, förbi bilhallens och Lantmännens baksida, ner mot tunneln under
Höganäsvägen. Ett utmärkt initiativ som ligger helt i linje med kommunens tidigare utsagor,
att skapa cykelgenvägar genom kvarteren.
VKB väntar i sammanhanget även på ett klargörande av Kommunens planer att göra en
cykelled från grönområdet bakom Lanthandeln och längs Hjärtevägen fram till Vikvalla. En
nödvändig och skyddad genväg för alla barn och ungdomar som tar sig per cykel till
fotbollsplanerna.
Slutligen väntar VKB på detaljer kring en cykelväg förbi den nya placeringen av norra
hållplatsen, mittemot den nuvarande södra, dvs vid Tempo.

3.4.4. Parkering
Bilparkeringar måste beaktas, men helst vill VKB vara med och skapa en mer bilfri by. Se ovan
angående cykel. Om detta område skall fungera som en knutpunkt mellan buss och cykel, mellan
byte från bil till buss, skall det självklart finnas ett antal P-platser. Dessa finns redan i begränsad
omfattning bakom Tempo och vid dess norra sida. Skall fler P-platser anskaffas, var skall de då
finnas? Som förslaget ligger ges inte mycket utrymme för fler P-platser.
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3.4.5. Kollektivtrafik
Blir det som kommunens trafikplanerare tänker sig och i samklang med miljömålen, kommer
busspendling att öka och därmed intensiteten i busstrafiken. Höganäs kommun är en
pendlarkommun. Och kollektivtrafiken kommer att byggas ut. Med ökad turtäthet, bussar
som angör olika slutdestinationer på väg söderut och bussar som blir direktgående eller som
kör som lokalbussar. Se i övrigt VKB synpunkter ang busslinjer i VKB synpunkter på ÖP
2035.

3.4.6. Trafikknutpunkt
Skall busstrafiken ha en naturlig växlingspunkt, blir det förmodligen vid korsningen
Karlfsältsvägen/Höganäsvägen. Dvs det blir därmed en mindre lämplig yta att bygga
bostäder på – buller främst. Kommunen bör överväga att anlägga en större växlingspunkt för
bussarna på denna tomt. Samt skapa mer utrymme för cyklar och skyddat väntutrymme.
Eventuellt något utrymme för sevicefunktioner. Därmed frigör vi utfarten mot Helsingborg från
busstoppet vid hållplatsen utanför Tempo, där bussen blockerar södergående trafik (en
nödvändighet i dag), som genom detta hinder ”kyler ner” hastigheten och minskar trafiken i
någon grad, genom att genomfartstrafiken minskar.

Viken den 22 maj 2020
Styrelsen för Vikens Kultur- och Byaförening
genom

Kjell Näslund
styrelseledamot VKB
0704965007
kjell.naslund@me.com

Gert-Jan van Doormalen
styrelseledamot VKB
0708678747
gjvdrmln@gmail.com
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