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Reservationer 
Annika Román (MP) anmäler reservation till förmån för eget yrkande om bifall till  
motionens tredje att-sats. 
 
Dick Johansson (SD) anmäler reservation till förmån för eget yrkande om bifall till  
motionens första och tredje att-sats. 
 
Expedieras till 
Mark- och exploateringsenheten 
Stadsbyggnadsnämnden 
__________________ 

 

Kf § 80 
Ks § 102 
  
Detaljplan för fastigheten Råå Fritidsgård 1 m fl., Råå, Helsingborgs stad,  
Dnr 00681/2011 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut den 27 mars 2012, § 130 att överlämna förslag till 
detaljplan för rubricerad fastighet till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Detaljplanen upprättas för att inom aktuella fastigheter möjliggöra utbyggnad av bostadsbe-
byggelse såväl i flerbostadshus, som i gruppbyggda och fribyggda småhus, samt att möjliggöra 
för utbyggnad av skola. 
 
Planområdet ligger inom stadsdelen Råå och är uppdelat i tre delar, nedan kallade område 
A, B och C. Området A avgränsas av Landskronavägen i öster, Lussebäcken i väster,  
Lybecksgatan i söder och villabebyggelse utmed Mårtensgatan i norr. Område B utgörs av 
del av kvarteren Skutan och Fanan, mellan Repslagaregatan och Östergatan, samt del av 
fastigheten Råå 4:82. Område C utgör en koppling mellan de båda områdena A och B.  
Hela planområdet omfattar ca 25 000 m2. 

 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2012 föreslå att den i ärendet aktuella detaljplanen 
ska godkännas. 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
Gustaf Wiklund (MP): Att i första hand återremittera ärendet till stadsbyggnadsnämnden 
med uppdraget att i högre utsträckning beakta miljönämndens synpunkter avseende buller 
från Landskronavägen samt kulturnämndens synpunkter med anledning av kulturmiljön 
kopplat till odlingslotterna inom planområdet och i andra hand avslag. 
 
Magnus Jälminger (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Proposition 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för fastigheten Råå fritidsgård 1 m.fl., Råå, Helsingborgs stad, upprättad 
den 9 september 2011, samt redaktionellt ändrad 16 mars 2012. 
 
Reservation 
Gustaf Wiklund (MP) anmäler reservation till förmån för egna yrkande (protokollsbilaga 1, 
§ 80).  
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen 
Stadsbyggnadsnämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Berörda 
__________________ 

 

Kf § 81 
Ks § 103 
  
Detaljplan för fastigheten Välluv 4:11, Påarp, Helsingborgs stad, Dnr 00846/2011 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har den 27 mars 2012, § 131 beslutat överlämna rubricerad  
detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Stadsbyggnadsnämnden godkände ett planprogram för Påarp i februari 2007. Detaljplanen 
delades efter samråd upp i två detaljplaner. Denna planbeskrivning gäller endast den södra 
delen av detaljplanen, fastigheten Välluv 4:11. Planområdet är beläget i södra delen av På-
arp intill befintlig bebyggelse och avgränsas i norr och väster av befintlig bebyggelse me-
dan det i söder och öster avgränsas av odlingslandskap. Planområdet omfattar cirka 6 ha.  
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2012 föreslå att den i ärendet aktuella detaljplanen 
ska godkännas. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för fastigheten Välluv 4:11 m.fl., Påarp, Helsingborgs stad, upprättad 
den 28 oktober 2011 och redaktionellt ändrad den 9 mars 2012. 
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Aktualitetsdatum 2011-09-27 979/2010  
Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för fastigheten Råå Fritidsgård 1 mfl, Råå i 
Helsingborgs Stad  

 
Fastighetsbeteckning  Ägare/Innehavare, adress  Övrigt  

 
AVDELNING A FASTIGHETER 
 
INOM PLANOMRÅDET 
 
FANAN 1 HELSINGBORGS STAD  
 MARK – OCH 

EXPLOATERINGSENHETEN 
 

 251 89   HELSINGBORG  
 
LYSBOJEN 2 NILSSON,MATS  
 TULLGATAN 7  
 252 69   RÅÅ  
      
 NILSSON,MONICA  
 TULLGATAN 7  
 252 69   RÅÅ  
      
RÅÅ 4:82 ÄGARE SE FANAN 1  
 
RÅÅ 4:157 ÄGARE SE FANAN 1  
 
RÅÅ FRITIDSGÅRD 1 ÄGARE SE FANAN 1  
 
SKUTAN 7 ÄGARE SE FANAN 1 

 
 

SKUTAN 8 ÄGARE SE FANAN 1 
 

 

SKUTAN 9 ÄGARE SE FANAN 1  
 
STENEN 10 NILSEN,INGER BIRGITTA 

ELISABETH 
 

 LYBECKSGATAN 33  
 252 69   RÅÅ  
      
 NILSEN,PER ROGER  
 LYBECKSGATAN 33  
 252 69   RÅÅ  
      
UTOM PLANOMRÅDET 
 
BAJONETTEN SÖDRA 3 STURESSON,EVY MARGARETA  
 MÅRTENSGATAN 28  
 252 69   RÅÅ  
      
BAJONETTEN SÖDRA 9 LENNARTSSON, KERSTIN G MARIE-

CHRISTINE 
 

 BÄCKASKOGSVÄGEN 74-9  
 263 93   HÖGANÄS  
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BOPLATSEN 1 GUSTAFSSON,PETRA JOHANNA 
MARIA 

 

 ÅBRINKSGATAN 2  
 252 69   RÅÅ  
      
 GUSTAFSSON,SVEN JOAKIM EVALD  
 ÅBRINKSGATAN 2  
 252 69   RÅÅ  
      
BÄCKAHÄSTEN 1 AB RÅDALEN  
 TULLGATAN 2 A  
 252 69   RÅÅ  
      
BÄCKAHÄSTEN 2 ROSLUND,ELSA  
 TULLGATAN 4  
 252 69   RÅÅ  
      
BÄCKAHÄSTEN 6 MERLÖV,INGELA  
 TULLGATAN 6  
 252 69   RÅÅ  
      
 MERLÖV,THOMAS  
 TULLGATAN 6  
 252 69   RÅÅ  
      
BÄCKAHÄSTEN 7 ÄGARE SE BÄCKAHÄSTEN 6  
      
BÄCKAHÄSTEN 9 OLSSON,JAN AXEL HERMAN  
 TULLGATAN 8 A  
 252 69   RÅÅ  
      
BÄCKAHÄSTEN 10 EKSTEDT,THOMAS  
 TULLGATAN 8 B  
 252 69   RÅÅ  
      
 HANSEN,MONICA  
 TULLGATAN 8 B  
 252 69   RÅÅ  
      
BÄCKAHÄSTEN 11 NILSSON,KRISTIAN  
 TULLGATAN 10  
 252 69   RÅÅ  
      
BÄCKAHÄSTEN 12 BÄCKAHÄSTENS 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

 H31 DROTTNINGGATAN 38  
 252 21   HELSINGBORG  
      
BÄCKAHÄSTEN 13 AKTIEBOLAGET GRUNDSTENEN 

124089 
 

 PITEÅGATAN 28  
 252 22 HELSINGBORG  
      
BÄCKAHÄSTEN 14 ÄGARE SE BÄCKAHÄSTEN 13  
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BÄCKAHÄSTEN 15 NILSSON,PER OLOF 
TULLGATAN 2 D 
252 69 RÅÅ 
 
GÖTHE,ASTRI JOHANNA 
TULLGATAN 2 D 
252 69 RÅÅ 

 

      
BÄCKAHÄSTEN 16 ÄGARE SE BÄCKAHÄSTEN 13  
      
BÄCKAHÄSTEN 17 ÄGARE SE BÄCKAHÄSTEN 13  
      
FANAN 3 LUNDSKOG,SVEN OSKAR STAFFAN  
 ÖSTERGATAN 19  
 252 69   RÅÅ  
      
 ROMAN LUNDSKOG,HJÖRDIS 

ANNIKA 
 

 ÖSTERGATAN 19  
 252 69   RÅÅ  
      
FANAN 4 BERGGREN,ANSCHEN MAY EPHEN  
 ÖSTERGATAN 21  
 252 69   RÅÅ  
      
FANAN 5 ÄGARE SE FANAN 3  
      
FANAN 8 ANKARLILJA,ANNA CHARLOTTA S  
 ÖSTERGATAN 23  
 252 69   RÅÅ  
      
 JOHANSSON,KARL ROGER MIKAEL  
 ÖSTERGATAN 23  
 252 69   RÅÅ  
      
FREGATTEN 31 GÖRMAN,RIKARD  
 LYBECKSGATAN 20  
 252 69   RÅÅ  
      
 ROSENLIND,BETTY  
 LYBECKSGATAN 20  
 252 69   RÅÅ  
      
FURIREN 1 DORDEVIC,CEDOMIR  
 KAPELLGATAN 8  
 252 69   RÅÅ  
      
 DORDEVIC,JOVANKA  
 KAPELLGATAN 8  
 252 69   RÅÅ  
      
FURIREN 2 ANDRÉEN,STINA ELSEBETH  
 TULLGATAN 19  
 252 69   RÅÅ  
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FURIREN 4 ANDRÉEN,ULF ANDERS EMIL  
 TULLGATAN 17  
 252 69   RÅÅ  
      
 VAN HEERDEN,SIW ELKE  
 TULLGATAN 17  
 252 69   RÅÅ  
      
FURIREN 9 ROSBERG,RUTH ULLA-BRITT  
 TULLGATAN 13  
 252 69   RÅÅ 

 
 

FURIREN 10 HALLBÖÖK,TOVE CHARLOTTA  
 TULLGATAN 15  
 252 69   RÅÅ  
      
 SKOOG,MATS GÖRAN INGEMAR  
 TULLGATAN 15  
 252 69   RÅÅ  
      
FURIREN 11 MONTAN, ALF  
 KÅRBOGATAN 45  
 212 33   MALMÖ  
      
 MONTAN, BODIL  
 ODINVÄGEN 12  
 222 70   LUND  
      
 MONTAN, MARIE  
 NILS HOLGERSSONS VÄG 2  
 224 66   LUND  
      
FURIREN 12 VEBERG,LARS JÖRGEN  
 ÖSTERGATAN 20  
 252 69   RÅÅ  
      
FURIREN 13 LARSSON,CHRISTEL MARIE-LOUISE  
 ÖSTERGATAN 22  
 252 69   RÅÅ  
      
 STRIND,OLLE ROLAND  
 ÖSTERGATAN 22  
 252 69   RÅÅ  
      
FURIREN 14 CARLSSON-BRANDT,KARIN  
 ÖSTERGATAN 16  
 252 69   RÅÅ  
      
 CARLSSON-BRANDT,KENT  
 ÖSTERGATAN 16  
 252 69   RÅÅ  
      
FURIREN 15 DORDEVIC,LJUBISA  
 ÖSTERGATAN 24  
 252 69   RÅÅ  
      
GARDISTEN 6 ÄGARE SE FANAN 1  
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GARDISTEN 7 JÖNSSON,ANN BONNY MARIANNE  
 RÅÅVÄGEN 54  
 252 70   RÅÅ  
      
 JÖNSSON,ULF BÖRJE  
 RÅÅVÄGEN 54  
 252 70   RÅÅ  
      
KIKAREN 4 BENGTSSON,MATS OLOV  
 JOHAN BANÉRS GATA 45  
 254 54   HELSINGBORG  
      
KIKAREN 5 NILSSON,LARS ROLAND  
 RÅÅVÄGEN 44  
 252 70   RÅÅ  
      
 NILSSON,MARGRETH  
 RÅÅVÄGEN 44  
 252 70   RÅÅ  
      
KIKAREN 6 RIKSBYGGEN EK FÖR  
 RIKSBYGGEN  
 106 18   STOCKHOLM  
      
KIKAREN 7 NILSSON,HILDUR,DÖDSBO  
 Adressuppgifter saknas  
      
    NILSSON,NILS PAULUS,DÖDSBO  
 BODIL NILSSON RÅÅV 40  
 252 70   RÅÅ  
      
KIKAREN 8 KIKAREN 8 FASTIGHETS AB  
 BOX 22 149  
 250 23  HELSINGBORG  
      
KIKAREN 9 RÖRLIGE SVEN AB  
 RÅÅV 36  
 252 70   RÅÅ  
      
KIKAREN 10 EKONOMIKONSULTERNA 

GREVELIUS & KULLVING 
 

 RÅÅV 34  
 252 70   RÅÅ  
      
KIKAREN 11 SVENSSON,LAILA BRITT MARIANNE  
 RÅÅVÄGEN 32  
 252 70   RÅÅ  
      
KIKAREN 12 BRF KIKAREN 12 I RÅÅ  
 RÅÅVÄGEN 30  
 252 70   RÅÅ  
      
KIKAREN 16 KRISTOFFERSSON,HANS  
 LYBECKSGATAN 19  
 252 69   RÅÅ  
      
KIKAREN 18 BLOMKRANTZ,ÅSA CHARLOTTE  
 TINGVÄGEN 166  
 261 63   GLUMSLÖV  
      
 OLSSON,NILS OLA  
 ERIK DAHLBERGSGATAN 28 A  
 411 26   GÖTEBORG  
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KIKAREN 19 FASTICA 6 AB  
 NEWSEC ASSET MANAGEMENT AB 

BOX 114 05 
 

 404 29   GÖTEBORG  
      
KIKAREN 22 HOLMVIK,LARS FREDRIK  
 LYBECKSGATAN 17  
 252 69   RÅÅ  
      
 HOLMVIK PERSDOTTER,MONICA 

ALEXANDRA 
 

 LYBECKSGATAN 17  
 252 69   RÅÅ  
      
KIKAREN 23 DAHLÖF,KERSTIN MAJ-BRITT  
 REPSLAGAREGATAN 21  
 252 69   RÅÅ  
      
 DAHLÖF,PER-OLOF LENNART  
 REPSLAGAREGATAN 21  
 252 69   RÅÅ  
      
LYSBOJEN 1 BRUCE,CARIN LOUISE  
 TULLGATAN 9  
 252 69   RÅÅ  
      
 BRUCE,VIKTOR LARS  
 TULLGATAN 9  
 252 69   RÅÅ  
      
LYSBOJEN 9 LINDQUIST, MAJ-BRITT  
 ÖSTERGATAN 12  
 252 69   RÅÅ  
      
LYSBOJEN 10 SILJEGÅRD,LINA JOHANNA  
 ÖSTERGATAN 10  
 252 69   RÅÅ  
      
 SILJEGÅRD,OLOV MARTIN   
 ÖSTERGATAN 10  
 252 69   RÅÅ  
      
LYSBOJEN 11 MADSEN,SEBASTIAN  
 REDBERGSVÄGEN 42 LGH1001  
 416 65   GÖTEBORG  
      
LYSBOJEN 15 VEBERG,KNUT ARNE  
 TULLGATAN 5  
 252 69   RÅÅ  
      
RÅÅ 4:80 HARALDSSON,PETER  
 LYBECKSGATAN 21  
 252 69   RÅÅ  
      
 KLINTENBERG,VIVI  
 LYBECKSGATAN 21  
 
 
 
 
 
 

252 69   RÅÅ 
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RÅÅ 4:108 JARNSÄTER,LARS ERIK STURE  
 RÖNNEGATAN 4  
 252 30  HELSINGBORG  
      
 JARNSÄTER,LENA  
 RÖNNEGATAN 4  
 252 30  HELSINGBORG 

 
 

   RÅÅ 4:112 OEST,EVA  
 TULLGATAN 12  
 252 69   RÅÅ  
      
 OEST,NILS HENRIK  
 TULLGATAN 12  
 252 69   RÅÅ  
      
RÅÅ 4:140 ÄGARE SE FANAN 1  
      
RÅÅ 4:145 ÄGARE SE FANAN 1  
      
RÅÅ 4:146 OLSSON,JAN AXEL HERMAN  
 TULLGATAN 8 A  
 252 69   RÅÅ  
      
RÅÅ 4:147 NILSSON,KRISTIAN  
 TULLGATAN 10  
 252 69   RÅÅ  
      
RÅÅ 4:163 ÄGARE SE FANAN 1  
      
RÅÅ 4:187 ADOLFSSON,PER-OLOF  
 ÖSTERGATAN 11  
 252 69   RÅÅ  
      
 ADOLFSSON,ULRICA  
 ÖSTERGATAN 11  
 252 69   RÅÅ  
      
SKUTAN 1 ORMSBY,JENNY ANNA KRISTINA  
 LYBECKSGATAN 23  
 252 69   RÅÅ  
      
SKUTAN 2 BÖRJESSON,JAN  
 ÖSTERGATAN 3  
 252 69   RÅÅ  
      
SKUTAN 3 NILSSON, AGNETA IRENE  
 ÖSTERGATAN 6  
 252 69   RÅÅ  
      
 NILSSON,JAN-BERTIL  
 ÖSTERGATAN 6  
 252 69   RÅÅ  
      
SKUTAN 4 BENGTSSON,BENGT ANDERS RUNE  
 ÖSTERGATAN 7  
 252 69   RÅÅ  
      
 BERGSTRÖM BENGTSSON,ÅSA 

MARIA LINNEA 
 

 ÖSTERGATAN 7  
 252 69   RÅÅ  
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SKUTAN 5 SCHÖNBERG,KENTH ERIK  
 ÖSTERGATAN 9  
 252 69   RÅÅ  
      
 SCHÖNBERG,PIA INGELA  
 ÖSTERGATAN 9  
 252 69   RÅÅ  
      
SKUTAN 6 ÄGARE SE RÅÅ 4:187  
      
SKUTAN 10 PERSSON,MATS  
 LYBECKSGATAN 21 A  
 252 69   RÅÅ  
      
SKUTAN 11 ÄGARE SE SKUTAN 10  
      
STENEN 1 GYLLSTRÖM,NICOLAI  
 MÅRTENSGATAN 42  
 252 69   RÅÅ  
      
 MAGNUSSON,CAMILLA  
 MÅRTENSGATAN 42  
 252 69   RÅÅ  
      
STENEN 2 JOHANSSON,OLA  
 MÅRTENSGATAN 40  
 252 69   RÅÅ  
      
 PERSSON,MARLENE  
 MÅRTENSGATAN 40  
 252 69   RÅÅ  
      
STENEN 3 BRANDSµTER,BERNA  
 MÅRTENSGATAN 38  
 252 69   RÅÅ  
      
 FISCHER,HANS ANDERS  
 MÅRTENSGATAN 38  
 252 69   RÅÅ  
      
STENEN 4 PERSSON,JOHN-ERIC  
 MÅRTENSGATAN 36  
 252 69   RÅÅ  
      
STENEN 5 JUSTUSSON,BENNET  
 MÅRTENSGATAN 34  
 252 69   RÅÅ  
      
 JUSTUSSON,MALIN  
 MÅRTENSGATAN 34  
 252 69   RÅÅ  
      
STENEN 6 KRAMER,FREDDY CHARLES HENRY  
 MÅRTENSGATAN 32  
 252 69   HELSINGBORG  
      
 KRAMER,HANNA KARIN  
 MÅRTENSGATAN 32  
 252 69   HELSINGBORG  
      
STENEN 8 ÄGARE SE STENEN 6  
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STENEN 9 NELKE,MARGARETA  
 MÅRTENSGATAN 30  
 252 69   RÅÅ  
      
 NILSSON,NILS-BO  
 MÅRTENSGATAN 30  
 252 69   RÅÅ  
      
VÅNGAGÄRDET 23 ÖRESUNDSKRAFT AB  
 BOX 642  
 251 06  HELSINGBORG  
      
VÅNGAGÄRDET 25 VÅNGAGÄRDET HOLDING II AB  
 GE REAL ESTATE (SWEDEN) AB  

BOX 7154 
 

 103 88   STOCKHOLM  
 
AVDELNING B SAMFÄLLIGHETER 
 
UTANFÖR PLANOMRÅDET 
 
Beteckning på  
grundkartan 
 
Råå S:6 
 
 
 
 
 
Råå S:7 

 Delägande fastigheter 
 
 
Bäckahästen 11 
Råå 4:82 
Råå 4:147 
Råå 4:157 
Ägare se Avd A 
 
Bäckahästen 11 
Råå 4:82 
Råå 4:147 
Råå 4:157 
Ägare se Avd A 
 

Anm 
 
 
Gångstig 
Akt 12-Raus-193 
 
 
 
 
Bäck 
Akt 12-Raus-193 
 
 
 

 
AVDELNING C SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER 
 
OFFICIALSERVITUT 
 
Beteckning på  
grundkartan 
Belastad fastighet 
 
Serv 1 
Råå 4:82 

 Till förmån för 
 
 
 
Kikaren 23 
Ägare se Avd A 
 

 Anm 
 
 
 
Väg 
Akt 1283K-14228.1 
 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
 
Beteckning på  
grundkartan 
 
Bäckahästen ga:1 

 Delägande fastigheter 
 
 
Bäckahästens samfällighetsförening 
c/o  Rickard Schoug 
Piteågatan 28 
252 52  Helsingborg 
 
 
 

 Anm 
 
 
Miljöhus,ledningar,centralantenn mm 
Akt 1283K-16392 
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AVDELNING D DIKNINGSFÖRETAG 
 
Beteckning på  
grundkartan 
 
D1 

Delägande fastigheter 
Adress 
 
Råå 4:163 
Ramlösa 1:2, 6:1 
Planteringen 3:1, 3:2,2:31,2:37 
Rädisan 6 
Ägare: Helsingborgs Stad 
 
Planteringen 7:1 
Ägare: Uppgift saknas 
 
Maria Park 47 
Ägare: Samfällighetsföreningen 
Maria Park 
Rexellent ab 
Rådhustorget 10 
252 21 Helsingborg 
 
Vångagärdet 20 
Ägare: 
Aller Invest AB 
 251 85 Helsingborg 
 
NSVA 
Box 2022 
250 02 Helsingborg 
 

 Anm 
 
 
Lussebäckens dikesföretag  av år 1932. 
Upprättade vid syn enligt vattenlagen år 
1932. Koncept: 786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsområde för dagvatten. 
Huvudman för VA 

 
AVDELNING E ÖVRIGA INTRESSENTER 
 
  
 
 

Hyresgästföreningen 
Box 2139 
250 02 Helsingborg 
 
 
 

  
 
 
 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 
 
 
 
 
 
Aino Ericsson 
Kartingenjör 
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN RÅÅ FRITIDSGÅRD 1 M FL 
Råå, HELSINGBORGS STAD 
 
 

PLANBESKRIVNING  
 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 
• genomförandebeskrivning 
• planprogram och rapport från programsamråd 
 

SYFTE 

Detaljplanen upprättas för att inom aktuella fastigheter möjliggöra utbyggnad av 
bostadsbebyggelse såväl i flerbostadshus, som i gruppbyggda och fribyggda små-
hus, samt att möjliggöra för utbyggnad av skola. 
 

BAKGRUND 

Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i 
Helsingborgs stad den 30 oktober 2007 avseende fastigheten Råå Fritidsgård 1 
samt området kring Repslagaregatan. 
 
Ett förslag till utformning av den östra delen av planområdet har tagits fram av 
Riksbyggen genom Henrik Jais Nielsen och Mats White Arkitekter. Stadsbygg-
nadsförvaltningen har tagit fram förslag till den västra delen. Förslaget har före-
dragits för stadsbyggnadsnämnden som information den 28 februari 2008. 
 
Ett planprogram för området (upprättat den 26 april 2010) godkändes av stads-
byggnadsnämnden den 17juni 2010. 
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med länsstyrelsen bedömt att planens 
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 § 
plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken varför miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras, se vidare 
under rubriken Konsekvenser. 
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PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Planområdet ligger inom stadsdelen Råå och är uppdelat i tre delar, nedan kallade 
område A, B och C. Området A avgränsas av Landskronavägen i öster, Lusse-
bäcken i väster, Lybecksgatan i söder och villabebyggelse utmed Mårtensgatan i 
norr. Område B utgörs av del av kvarteren Skutan och Fanan, mellan Repslagare-
gatan och Östergatan, samt del av fastigheten Råå 4:82 (Repslagaregatan). Om-
råde C utgör en koppling mellan de båda områdena A och B. Hela planområdet 
omfattar ca 25 000 m2. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. 

Planområdets läge i staden. 
 

 
Planområdets indelning. Område A, B och C. 
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Markägare 

Den östra delen av planområdet (Område A) utgörs i huvudsak av fastigheterna 
Råå Fritidsgård 1 och Råå 4:157, vilka ägs av Helsingborgs stad, samt till en 
mindre del av fastigheterna Stenen 10, Råå 4:146 och Råå 4:147, vilka är i privat 
ägo. Den västra delen av planområdet (Område B) utgörs av en del av fastigheten 
Råå 4:82 (Repslagaregatan m m) och fastigheterna Skutan 7, 8 och 9 samt Fanan 
1, vilka ägs av Helsingborgs stad. Område C utgörs av del av den privatägda fas-
tigheten Lysbojen 2 samt del av fastigheten Råå 4:82 som ägs av Helsingborgs 
stad. 
 
Beskrivning av området  
 
Bebyggelsestruktur 
Inom den östra delen av planområdet (område A) finns tillfälliga paviljonger för 
förskoleverksamhet. Paviljongerna rymmer verksamhet för 160-170 barn. Plan-
området omges av äldre villabebyggelse längs Mårtensgatan i norr och väster om 
Lussebäcken. På den östra sidan av Lussebäcken, inom fastigheten Stenen 10, 
ligger en äldre villa, där det tidigare även pågått industriverksamhet. Öster om 
Landskronavägen finns storskalig bebyggelse som tidigare varit industrilokaler, 
men som nu innehåller handelsverksamhet. Längs Östergatan ligger främst mind-
re gathus på små tomter. Väster om planområdet, längs Rååvägen, finns något 
högre bebyggelse i upp till tre våningar, med gårdar mot Repslagaregatan. 
 

 
 Planområdet omges av mindre gathus och villabebyggelse. Inom området A finns tillfälliga försko-
lepaviljonger i två plan. Strax väster om planområdet vid Rååvägen är bebyggelsen något högre 
med som mest tre våningar. Öster om planområdet vid Landskronavägen domineras bebyggelse-
mönstret av större byggnader för industri- och handelsverksamhet. 
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Förskolepaviljonger längs Lybecksgatan                                     Gatuhus vid Östergatan                    
 

 
Småskalig bebyggelse vid Östergatan och Tullgatan                     Bebyggelse längs Rååvägen 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gångpassage mellan Östergatan och Tullgatan                          Ica Maxis storskaliga bebyggelse 
 
 

Villabebyggelse vid Mårtensgatan 
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Grönområden 
Inom den östra delen av planområdet finns grönska längs Landskronavägen, be-
stående av naturlik plantering på en skyddsvall och gräsmatta. Genom planområ-
det rinner Lussebäcken, som strax söder om området rinner ut i Råån. Längs Lus-
sebäcken finns ett tätt buskage i söder som övergår till gräsytor med uppvuxna 
lövträd, företrädesvis al, i bäckslänten. Ett gångstråk följer från söder längs med 
bäckens östra sida och fortsätter, via en enkel träbro, på bäckens västra sida i an-
slutning till befintlig park. Utöver dessa finns grönytor inom förskoleverksamhe-
tens område. Grönytan på förskoletomten består av gräsmatta med solitära löv-
träd och träd i mindre grupper. Mellan Östergatan och Repslagaregatan finns en 
öppen grönyta, bland annat med ett större bokträd. De delar som idag används 
som odlingslotter är bevuxna med diverse buskar och perenner. 
 
 

 
Grönområde mellan Östergatan och Repslagaregatan 
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 Gräsmatta mellan Lybecksgatan och Landskronavägen 

 
Större bok vid Repslagaregatan   
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Fordonstrafik 
I direkt anslutning till planområdet ligger Landskronavägen, som utgör en av in-
farterna till Helsingborg söderifrån. Landskronavägen trafikeras av 12 100 fordon 
per vardagsdygn, varav 7 procent tung trafik. Rausvägen, strax öster om planom-
rådet, trafikeras av 6 800 fordon per vardagsdygn, varav 8 procent tung trafik och 
Lybecksgatan, söder om området, trafikeras av 2 700 fordon per vardagsdygn, 
varav 3,5 procent tung trafik. Samtliga siffror är från en trafikmätning gjord 2008. 
Lybecksgatan utgör en viktig entré från det övergripande vägnätet till de centrala 
delarna av Råå. Inom planområdets östra del ligger en del av Lybecksgatan, som 
en återvändsgata. Gatan går parallellt med Landskronavägen och fungerar som 
infart till befintlig parkering och förskoleverksamheten samt bostadshuset inom 
fastigheten Stenen 10. Repslagaregatan utgör idag en grusad väg, vilken nås via 
Östergatan. Gatan har kopplingar till Kapellgatan i norr och Lybecksgatan i sö-
der, dock inte för biltrafik. Gatan används som angöring till bebyggelsen längs 
Rååvägen och enstaka enbostadshus längs Repslagaregatan. 
 

 
Gatunät kring planområdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landskronavägen vy från söder 
 

Rausvägen vy från öster 
 

Lybecksgatan inom 
planområdet 
 

Tullgatan vy från söder 
 

Lybecksgatan söder om 
planområdet 
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Kollektivtrafik 
Regionbuss 219, som passerar Ramlösa station, trafikerar Landskronavägen med 
hållplats vid Lybecksgatan. Bussen kör 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-
minuterstrafik övrig tid. Stadsbusslinje 1 (en av stomlinjerna i Helsingborg) pas-
serar på Rååvägen med hållplats vid Mårtensgatan och ungefär vid Lybecksgatan 
(Råå). Bussen kör i 7-10-minuterstrafik i högtrafik och 15-30-minuterstrafik övrig 
tid. Planer finns på en spårvägslinje i Landskronavägen, området ligger också 
inom en km radie från den planerade pågatågsstationen i Raus. Avståndet till 
Ramlösa station är drygt 2,5 km. 
 
Service 
Planområdet ligger i nära anslutning till Rååvägens södra delar, som utgör det sto-
ra handelsstråket på Råå. Handeln erbjuder ett varierat utbud med apotek, livs-
medel och diverse specialbutiker. Öster om Landskronavägen har bland annat 
ICA Maxi, Systembolaget etc. etablerat sig inom ”Råå center”. Vid havet ca 300 
meter söder om planområdet ligger F-6-skolan Råå Södra.  
 
Kulturmiljö och historik 
Området mellan Lussebäcken och Repslagaregatan hörde till Raus sockens ut-
marker och började bebyggas under 1800-talet. Områdets bebyggelse formades 
bland annat av topografiska förhållanden och byggnaderna fick ibland höga sock-
lar. Husens placering och trädgårdarnas utformning är mycket varierade. Repsla-
garegatan ritades in i stadsplanen från 1888, men blev aldrig genomförd. Det lågt 
belägna området användes ända in på 1900-talet för en repslagarbana, vilken se-
dan har omvandlats till en smal, grönskande stig eller grusväg. Tomterna mot 
denna används idag som odlingslotter. Tomterna mot Östergatan bebyggdes först 
under 1990-talet. Fastigheten Råå Fritidsgård 1 var tidigare bebyggd med en en-
våningsbyggnad ritad av Arton arkitekter 1970. Byggnaden revs 2009 på grund av 
allvarliga mögelskador. 
 

 
Byggnad som tidigare låg på Råå Fritidsgård 1. Revs 2009 på grund av mögelskador. 

 

  
Östergatan, vy från söder. Ny bebyggelse inom kv 
Skutan till vänster och äldre byggnader till höger 

Repslagaregatan, vy från norr. Till vänster syns 
odlingslotter och en öppen grönyta. 
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Arkeologi 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kul-
turminnen m m, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornläm-
ningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. 
Repslagaregatan gränsar i väster till Råå fiskeläges bytomt (Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister nr 201), avgränsad av Riksantikvarieämbetet utifrån 1800 års 
karta. 
 
Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har tagits fram av Geoexperten RS AB 2009-11-09. 
Av denna framgår att jordlagren inom den östra delen (område A) av planområ-
det under matjordslagret utgörs av sand och morän respektive lerig sandig morän 
till mer än 3-4 meters djup över berggrunden, hallen (sand- och siltsten överlag-
rat av märgel och lersten). Markytan inom området är som högst ca +7,0 meter 
över nollplanet i den nordöstra delen och ca + 2,5 meter i den sydvästra delen, 
med fall dels mot Lussebäcken, dels mot söder. Närmast Lussebäcken inmättes fri 
vattenyta på +0,29 respektive +0,78 meters djup, övriga borrhål var torra till ut-
förda provtagningsdjup. 
 
Inom den västra delen (område B) av planområdet, kring Repslagaregatan, utgörs 
jordlagren av sand, med inblandning av grus eller matjord, till varierande djup. 
Därunder är det lera respektive morän till omkring 7,0 meters djup över hallen. 
Markytan inom det västra området ligger på nivåer mellan ca +5,0 meter och ca 
+3,5 meter över nollplanet. Grundvattennivån inmättes på mellan +1,58 och 
+1,27 meters djup, med sydlig-sydostlig strömningsriktning. Grundvattenytan 
kan förväntas stiga under nederbördsrik årstid. 
 
Enligt undersökningen kan konventionell grundläggning av byggnader användas 
inom hela planområdet. Inom den östra delen (område A) av planområdet kan 
byggnader i 3-4 våningar uppföras utan särskilda åtgärder och inom den västra 
delen kan byggnader i upp till 2 våningar uppföras. Källare rekommenderas inte 
inom den västra delen av området samt inom ett avstånd av 50 meter från Lusse-
bäcken (garage i den östra delen undantaget).  
 
Markföroreningar 
Inom fastigheten Stenen 10 bedrev Midolprodukter från början av 1950-talet till 
slutet av 1960-talet tillverkning av bekämpningsmedel för växtskydd. Ett flertal 
markundersökningar har gjorts på fastigheten, bland annat har en översiktlig mil-
jöteknisk markundersökning tagits fram av WSP Environmental 2010-02-12, på 
uppdrag av Länsstyrelsen. Golder Associates har tagit över det fortsatta arbetet 
med en förstudie, och har nu påbörjat arbetet att ta fram en huvudstudie på 
uppdrag av Länsstyrelsen. Golder Associates har så här långt sammanfattat 
genomförda fältundersökningar och kemsiska analyser, samt sammanfattat tidiga-
re kemiska analyser. Sammanfattningen visar att föroreningar finns inom Stenen 
10, samt i fastighetens närområde. 
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Teknisk försörjning 
En äldre kombinerad ledning, för dagvatten och spillvatten, går längs Lussebäck-
en. Ledningen behöver troligen åtgärdas, men kan nyttjas för spillvatten från om-
rådet kring Råå Fritidsgård. I direkt anslutning till planområdet finns naturgas för 
uppvärmning. Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. 
 

Tidigare ställningstaganden 

ÖP 2010 
I Helsingborgs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010, 
redovisas planområdet som område för komplement i befintlig stadsbebyggelse, som 
avses utvecklas till blandad stad. Området ligger även inom område för utveckling av 
nya stationssamhällen, där ett nytt stationsläge i Raus redovisas längs Råådalsbanan. 
Planområdet berörs vidare av besöks- och personalintensiv centrumverksamhet, vil-
ken främst omfattar området kring Rååvägen. Landskronavägen redovisas som en 
primär sträckning för utveckling av högkvalitativ och strukturbildande kollektivtrafik 
och som en attraktiv infart och del i ett hållbart biltrafiknät. Rååvägen avses utveck-
las som cykelstråk. Den norra delen av området ligger inom uppmärksamhetsområde 
för miljöstörningar. Den östra delen av planområdet, kring Lussebäcken, ligger 
inom ett ekologiskt särskilt känsligt område, enligt Miljöbalken (MB) 3 kap 3 §. 
 

 
Förutsättningar för planområdet – bild från planprogram 
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Riksintressen 
Hela planområdet ligger inom kustzon av riksintresse, högexploaterad kust, enligt 
MB 4 kap 4 §. En mindre del, främst den västra (område B), ligger inom riksin-
tresse för kulturmiljövården, enligt MB 3 kap 6 § (Rååns dalgång M:K10). Den 
del av riksintresset som berör Råå beskrivs ”Råå fiskeläge och skepparsamhälle 
med koppling till den omgivande jordbruksbygden med ett oregelbundet och 
successivt framvuxet gatunät med väl bevarad äldre bebyggelse med anknytning 
till fiske och sjöfart samt omfattande lämningar efter 1700-talets svenska kustför-
svarssystem.” Den del av riksintresset som har bäring på planområdet rör det 
”oregelbundna gatunätet” och i viss mån förekomsten av ”skeppar- och kaptens-
gårdar samt fiskarstugor från perioden sent 1700- till 1900-tal”. Spåren av ett 
repslageri inom planområdet har anknytning till sjöfarten. 
 
Detaljplaner  
För den östra delen av planområdet gäller detaljplan för Rausvägen mm (12700), 
laga kraft den 23 april 1993, vilken redovisar parkmark, lokalgata samt område 
för parkering för personbilar, samt stadsplan för stadsägorna 367 och 368 inom 
stadsdelen Ramlösa (9143), laga kraft den 30 maj 1969, vilken redovisar område 
för allmänt ändamål, park eller plantering samt gata eller torg. 
 
Områdesbestämmelser 
För den västra delen av planområdet gäller områdesbestämmelser för delar av 
Råå, kv Kikaren m fl, samt kv Båten m fl (13652), laga kraft den 1 juni 1995. 
Områdesbestämmelserna anger som huvuddrag i markanvändningen dels bebyg-
gelseområde: kvarter och tomter för bostäder och icke störande verksamheter 
samt allmänt tillgängliga områden enligt illustrationer, dels allmän plats: gatunät 
och parkområden. I områdesbestämmelserna beskrivs dels utformning av allmän 
plats, dels placering, utformning och utförande av byggnad på ett detaljerat sätt. 
För särskilt värdefull bebyggelse respektive enhetliga miljöer enligt bevaringspro-
grammet gäller skyddsbestämmelserna q1 respektive q2. Repslagaregatan är mar-
kerat som en sådan enhetlig miljö där förändringar ej får förvanska områdets ka-
raktär. 
 
Planprogram 
För planområdet har ett planprogram upprättats och godkänts av stadsbyggnads-
nämnden den 17 juni 2010. Planprogrammet beskriver ingående platsens förut-
sättningar samt konsekvenserna av föreliggande förslag. Detaljplaneförslaget stri-
der inte mot planprogrammet. 
 
Övriga utredningar och beslut 
Bevarandeplan 
För stora delar av Råå gäller Bevaringsprogram för Råå, fastställt av kommunfull-
mäktige den 27 augusti 1991. Den västra delen, kring Repslagaregatan ligger 
inom bebyggelseområde med särskilt värdefull miljö, i enlighet med Plan- och 
bygglagen (PBL) 3 kap 12 §. Området kring Repslagaregatan och Östergatan ut-
gör område av enhetlig karaktär. 
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Stadsdelsanalys 
Under våren 2008 togs en stadsdelsanalys för Råå fram. Analysen beskriver stads-
delens form och förutsättningar, som ett resultat av en historisk process. Stadsde-
lens starka och svaga sidor beskrivs liksom utvecklingsmöjligheter. Enligt stads-
delsanalysen definierar Landskronavägen Råås östra gräns och utgör en kraftig 
barriär österut. Kopplingarna mot Raus behöver förbättras. Lussebäcken är ett 
viktigt stråk för grönstrukturen och närrekreationen. Analysen framhåller vikten 
av att kunna förtäta på Råå, men att höga krav på utformning måste ställas. Nya 
miljöer och tillägg bör enligt stadsdelsanalysen visa sin tid, dock är det viktigt att 
bebyggelsen stämmer överens med sin omgivning i skala. 
 
Grönstrukturplan 
I Helsingborgs grönstruktur, framtagen 1995, redovisas Lussebäcken med omgi-
vande grönytor som spridningskorridor för växt- och djurliv. 
 
Tomtindelning 
För fastigheten Råå Fritidsgård 1 gäller tomtindelning (1283K-9196), fastställd 
den 3 september 1969.  
 

PLANENS UTFORMNING 

Dispositionen i stort 
Förslaget innebär att fem flerbostadshus i mellan tre och fem våningar byggs längs 
Landskronavägen. I hörnet mot Landskronavägen och Lybecksgatan föreslås en 
plats framför byggnaden. Mot befintlig villabebyggelse i norr föreslås friliggande 
enbostadshus. Längs Repslagaregatan föreslås fem fribyggartomter. Totalt möjlig-
görs 87 nya bostäder inom området. En förskola med plats för fyra avdelningar 
planeras invid Lussebäcken. Allmänna parker föreslås dels inom Råå Fritidsgård, 
dels vid Repslagaregatan. Längs Lussebäcken öppnas ett allmänt gångstråk med 
möjlighet att korsa bäcken vid parken. En koppling mellan områdena vid Råå Fri-
tidsgård och Repslagaregatan föreslås genom befintligt bostadskvarter. 
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Bebyggelsen  
Planförslaget möjliggör ett blandat tillskott av bebyggelse som anpassas till den 
befintliga strukturen. Längs Landskronavägen blir bebyggelsen som tätast med 
fem flerbostadshus i två till tre våningar. Mot den befintliga villabebyggelsen vid 
Mårtensgatan föreslås tolv friliggande hus i vardera två plan. Planförslaget medger 
även en möjlighet att förtäta gathusbebyggelsen vid Repslagaregatan med fem 
fribyggare.   
 

 
Illustration över planområdet. (Västra delen; Stadsbyggnadsförvaltningen, östra delen; Henrik Jais-
Nielsen & Mats White Arkitekter AB) 
 
 



 14(41) Dnr 979/2010 
  P 9 september 2011 

Red. ändrad 16 mars 2012 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Råå fritidsgård, dnr979_2010\planbeskrivning - Råå Fritidsgård.docx 

 

 
 
Illustration över den östra delen av planområdet. (Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB) 
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Fem flerbostadshus vid Landskronavägen 
Längs Landskronavägen föreslås fem flerbostadshus i två till tre våningar. Bygg-
naderna rymmer totalt 70 lägenheter, där samtliga lägenheter har fönster åt minst 
två håll med hänsyn till buller från Landskronavägen. Alla lägenheter avses också 
kunna ha balkong eller uteplats mot väster, bort från Landskronavägen. Flerbo-
stadshusen förhåller sig både till den småskaliga bebyggelsen på Råå och till den 
mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till den breda 
Landskronavägen.  
 
De fyra nordligaste husen får ett fotavtryck av ca 370m2 och en inbördes varie-
rande byggnadshöjd på tre till fem våningar. Mot den angränsande villabebyggel-
sen vid Mårtensgatan i norr föreslås bebyggelsen bli som lägst. Normalplan består 
av fyra lägenheter kring ett centralt placerat trapphus med hiss som nås från både 
Landskronavägen och Lybecksgatan. Mellan husen anläggs privata gårdar som 
avgränsas av vegetation och miljöhus mot Lybecksgatan. Under två av gårdarna 
föreslås underjordiska parkeringsgarage som vardera inrymmer ca 32 p-platser. 
Parkeringsgaragen nås via två separata ramper från Lybecksgatan.  
 
Det sydligaste huset vid korsningen Lybecksgatan - Landskronavägen får ett fot-
avtryck av ca 280m2 och en högsta byggnadshöjd på mellan två till fem våningar. 
Den maximala tillåtna bruttoarean är satt till 1100m2. I byggnadens bottenplan 
ges möjligheten att inrätta verksamhetslokaler för småskalig service och handel. 
Framför huset vid korsningen Lybecksgatan – Landskronavägen föreslås en mind-
re hårdgjord allmän torgyta. Byggnadens entréer är riktade mot både gården och 
den allmänna platsen. 
 

 
Illustration över flerbostadshusen vid Landskronavägen. 
 

 
Sektion längs med Landskronavägen. Sett från väster. 
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Fotomontage flerbostadshusen, vy från norr. (Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB) 

 

 
Fotomontage flerbostadshusen, vy från söder. (Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB) 
 

 
Fotomontage flerbostadshusen, vy från Lybecksgata. (Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB) 
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Flerbostadshuset vid korsningen  
Lybecksgatan - Landskronavägen 

Platsen utgör idag en gräsmatta 

Möjlig sektion av flerbostadshuset vid Lybecksgatan - Landskronavägen 

Möjlig sektion av flerbostadshuset vid Lybecksgatan - Landskronavägen 

A 

A 

B 

B 

Sektion A -A 

Sektion B - B 
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Friliggande gruppbyggda småhus 
Mot den befintliga villabebyggelsen vid Mårtensgatan i norr föreslås tolv bostäder 
i friliggande, gruppbyggda hus. En bestämmelse som reglerar detta finns med på 
plankartan. Byggnaderna avses uppföras i två våningar längs en ny öst-västlig gata. 
Samtliga bostäder har egna små trädgårdar mot söder. Minsta tillåtna tomtstorlek 
är satt till 200 m2 och största tomtstorlek till 300 m2. Största tillåtna byggnads-
arean per tomt är satt till 85 m2.  
 

 
Föreslagen bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig villabebyggelse vid Mårtensgatan 

 

 
Utsnitt från illustration (Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB). Föreslagen bostadsbebyggelse i an-
slutning till befintlig villabebyggelse vid Mårtensgatan markerad i gult. 



 19(41) Dnr 979/2010 
  P 9 september 2011 

Red. ändrad 16 mars 2012 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Råå fritidsgård, dnr979_2010\planbeskrivning - Råå Fritidsgård.docx 

Fribyggare vid Repslagaregatan 
I anslutning till Repslagaregatan möjliggör planförslaget en förtätning av den be-
fintliga villabebyggelsen. Totalt medger den nya planen ett tillskott av fem villa-
tomter på mellan 235 - 300 m2 vardera. Den nya bebyggelsen ges en skala och 
utformning som anpassas till omgivningen.  
 
De tre sydligaste husen är med viss justering inplacerade inom de tre befintliga 
fastigheterna SKUTAN 7-9. Platsen där husen föreslås utgörs idag av en sänka 
som delvis används för koloniodling. För att de nya tomterna och dess bebyggelse 
ska passa in i omgivningen föreslås sänkan fylls upp till en marknivå som svarar 
mot kringliggande nivåer. 
 
På grusplatsen mellan Repslagaregatan och Östergatan föreslås resterande två vil-
lor uppföras. Kopplingen mellan Östergatan och Repslagaregatan flyttas då något 
söder ut. 
 
De små tomterna har hårt reglerade byggrätter och utformningsbestämmelser 
som i stora drag motsvarar de nu gällande områdesbestämmelserna. Planbestäm-
melserna syftar till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön med dess 
småskaliga bebyggelse och sammanhållna gaturum. Byggnaderna får uppföras i en 
våning med inredd vind. Huvudbyggnad ska ha sadeltak med minst 40˚ taklutning 
och placeras med långfasad mot gata. Fasader och tak ska utföras i för Råå tradi-
tionella material och färger; tak ska täckas med röda eller gula oglaserade takpan-
nor, svart skiffer, svart eller röd plåt eller papp, fasader ska utföras i stenmaterial 
eller tegel. Takkupor och frontespiser får anordnas till en tredjedel av takets 
längd. Plank ska utföras i trä till en högsta höjd av 1,8 meter. 
 

  
 
Illustration på föreslagen bebyggelse vid Repslagaregatan. Sektioner genom kvarteret, här markerade i rött, finns på 
sidan 20. 

 
 

A 

A 

B 

B 

C 

C 
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Stor befintlig utfyllnad vid befintliga tom-
ter väster om Östergatan. 

Repslagare gatan vy söderut. Gatan breddas något i förslaget. 

Repslagaregatan breddas 

SEKTION A-A 

SEKTION B-B 

SEKTION C-C 
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Skola 
En förskola för omkring 60 barn möjliggörs i ett läge längs Lussebäcken. Planen 
möjliggör för olika typer av skolor. Skolbyggnaden kan uppföras i två plan, med 
en souterrängvåning mot bäcken. Skolans tomt har en friyta på ca 1500 m2, vilket 
innebär 25 m2 per barn. Tomten kommer till största delen att hägnas in och avses 
avgränsas med häckar. Gården bedöms dock kunna nyttjas av kringboende under 
de tider förskolan inte är öppen. Angöring sker vid en parkering i direkt anslut-
ning till gatan och skolans entré. Plats för lastzon och andra transporter finns på 
den västra sidan om Lybecksgatan i anslutning till skolan. 
 

 
Illustration på föreslagen förskolebyggnad vid Lussebäcken (Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB). 
Byggnaden uppförs i två plan vara en souterrängvåning mot bäcken. 

 
 

 
 

Sektion B-B 

D 

D 
E 

E 

Sektion D-D 

Sektion E-E 
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Grönområden och platser 
 
Park vid Repslagaregatan 
Det befintliga grönområdet mellan Östergatan och Repslagaregatan bekräftas i 
planen med användningen NATUR. Delar av det nuvarande grönområdet tas i 
anspråk då kopplingen mellan Östergatan och Repslagaregatan ges en ny sträck-
ning.  
 

 
Grönområdet vid Repslagaregatan förtydligas i förslaget. På grönytan vid Östergatan växer en större 
bok som bevaras i planförslaget. 
 
Blågrönt stråk - Lussebäcken 
Det blågröna stråket med Lussebäcken som ryggrad framhävs i planförslaget. 
Stråket sträckning inom planområdet ligger som allmän platsmark med använd-
ningen NATUR. I mitten av planområdet skapas ett nytt sammanhållet parkrum 
då den befintliga grönytan väster om bäcken kopplas till en ny park öster om Lus-
sebäcken. Den östra och västra delen nås via en gångbro. I den nya östra delen av 
parken anläggs en mindre lekplats. Möjlighet att vidga Lussebäcken i anslutning 
till parken finns, med syfte att fungera som utjämningsmagasin vid stora vatten-
flöden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grönstråk kring Lussebäcken och nyanlagd park.  Inom den nya parken anläggs en ny lekplats 
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Plats vid Landskronavägen/Lybecksgatan 
I hörnet vid Landskronavägen och Lybecksgatan föreslås en mindre platsbildning 
framför det sydligaste flerbostadshuset. Hela platsen ligger på allmän platsmark 
med användningen TORG. Planen gör det möjlig att inrätta verksamhetslokaler 
för småskalig service och handel i bottenvåningen på byggnaden vid platsen. En-
tréer riktas ut mot platsen. 
 
Trafik 
 
Lybecksgatan 
Lybecksgatan ges en ny sträckning inom planområdet. Gatan försörjer de nya 
flerbostadshusen vid Landskronavägen, förskolan, grupphusbebyggelsen i den 
norra delen av planområdet, samt det befintliga bostadshuset på STENEN 10. I 
anslutning till den planerade förskolan finns plats för lastzon. Gatans normalsek-
tion är 8,6 meter (5 meter körbana med 1,8 meter trottoar på vardera sida). 
 

Lybecksgatans normalsektion                                                Lybecksgatan idag, vy norrut 
 
Repslagaregatan 
Repslagargatans sträckning ändras inte i planförslaget. Gatusektionen breddas 
dock något för att anpassas till den planerade villabebyggelsen och för att skydda 
den ursprungliga sträckningen. Den nuvarande körbanan är grusbeklädd och ca 
2,8 – 3,6 meter bred. Körbanan i förslaget är ca 5,0 – 5,5 meter bred och föreslås 
ha smågatsten som markbeläggning. Körbanans varierande sektion kommer från 
att den befintliga västra körbanekanten föreslås hållas intakt.  
 
 
 
 
 

Repslagaregatan breddas 

Repslagaregatan idag, vy mot norr Repslagaregatan idag, vy mot söder 
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Repslagaregatans körbana breddas i planförslaget. Den västra körbanans kant hålls intakt vilket gör att körba-
nans bredd varierar. 

 
Parkering och angöring 
Boendeparkering för de friliggande enbostadshusen, inom hela planområdet, av-
ses lösas med två platser inom respektive tomt. Boendeparkering för flerbostads-
husen avses i huvudsak lösas i två underjordiska garage under flerbostadshusen 
gårdar. Garagen avses rymma ca 32 bilar vardera. Parkeringsbehovet för de till-
kommande bostäderna uppgår, enligt parkeringsnormen för Helsingborgs stad, till 
ca 70 platser inklusive 10 platser för besökande. Besöksparkering anläggs ovan 
mark längs Lybecksgatans östra sida. Parkeringsmöjlighet till de lokaler som före-
slås i bottenvåningen mot Lybecksgatan avses ordnas med tre platser i anslutning 
till angöringsmöjlighet. 

 
Sektion. Boendeparkering i garage under flerbostadshusen. In- och utfart sker via ramp från Lybecksgatan.
   

 
 
 
 
 
 
 
                         Plan på underjordiskt parkeringsgarage under två av flerbostadshusens gårdar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Förskolan har angöring med parkering för ca tio bilar i direkt anslutning till Lybecksgatan och förskolans entré. 
I Lybecksgatan finns även utrymme lastzon och ca 6 p-platser. 
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Gång- och cykelvägar 
Längs Landskronavägen finns enkelriktade gång- och cykelvägar på båda sidor av 
gatan. Inom planområdet föreslås ett gångstråk längs Lussebäcken. Mellan Tullga-
tan och Östergatan finns en gångpassage som sedan tidigare är säkrad med servi-
tut. Stråket är i planförslaget markerat med beteckningen x, som innebär att mar-
ken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.  

 
 
Nybyggda eller ombyggda gång- och cykelvägar 
 

Kollektivtrafik 
Regionbuss 219, som passerar Ramlösa station, trafikerar Landskronavägen med 
hållplats vid Lybecksgatan. Bussen kör 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-
minuterstrafik övrig tid. Stadsbusslinje 1 (en av stomlinjerna i Helsingborg) pas-
serar på Rååvägen med hållplats vid Mårtensgatan och ungefär vid Lybecksgatan 
(Råå). Bussen kör i 7-10-minuterstrafik i högtrafik och 15-30-minuterstrafik övrig 
tid. Planer finns på en spårvägslinje i Landskronavägen, området ligger också 
inom en km radie från den planerade pågatågsstationen i Raus. Avståndet till 
Ramlösa station är drygt 2,5 km. 

Länk mellan gång- och cykelväger 
 

Gångpassage delvis över bostads-
fastighet, enligt servitut. 

Gångstråk längs Lussebäcken 

Befintlig gång- & cykelväg 
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Teknisk försörjning 
Dagvatten och VA - Repslagaregatan 
Dagvatten från området kring Repslagaregatan behöver, enligt NSVA (Nordväst-
ra Skånes Vatten och Avlopp) inte fördröjas. Spill och dagvattenledningar från 
den nya bebyggelsen vid Repslagaregatan dras i Repslagaregatan söder ut mot 
vidare koppling till Lybecksgatan. Vatten kan tas från befintlig ledning i Österga-
tan. 
 
Dagvatten och VA - Östra planområdet 
Den föreslagna bebyggelsen vid Råå Fritidsgård kan kopplas till befintligt led-
ningsnät för vatten i Landskronavägen. En äldre kombinerad ledning, för dagvat-
ten och spillvatten, går längs Lussebäcken. Ledningen skydds med prickmark och 
bestämmelse om ledningsrätt. En VA-utredning har tagits fram inom den östra 
delen av planområdet. Längs Lussebäckens sträckning föreslås öppna makadam-
diken kopplat till tre utsläppsplatser via en dagvattendamm (strypning 4 l/s), rör-
kulvert (strypning 4 l/s) och kassetter (2 l/s). En bedömning av vilken exakt dag-
vattenlösning som är lämplig görs vid bygglovskedet och ska godkännas av NSVA, 
en planbestämmelse som reglerar detta har införts på plankartan. En planbe-
stämmelse som reglerar s.k. ”gröna tak” på cykelgarage och miljöhus, samt att 
mark intill Lussebäcken skall möjliggöra infiltration av dagvatten har införts på 
plankartan.  
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mel-
lan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall 
där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras ska lösningen för brandvat-
tenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret. 
 
Avfallshantering 
Inom den östra delen av planområdet avses separata miljöhus eller miljöutrym-
men för källsortering av avfall finnas för såväl tillkommande bostäder som försko-
la. Sopfordon Miljöhusen nås av sopfordon via Lydbecksgatan. I den västra delen 
av planområdet vid Repslagaregatan förutsätts enskild avfallshantering, på samma 
sätt som för kringliggande befintlig bebyggelse. Vändmöjlighet finns vid Repsla-
garegatan inom allmän platsmark. 
 

 
Till vänster: Sopfordonens resväg genom den östra delen av planområdet vid Lybecksgatan. 
Till höger: Vändmöjlighet för soppfordon finns vid Repslagaregatan 

 



 27(41) Dnr 979/2010 
  P 9 september 2011 

Red. ändrad 16 mars 2012 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Råå fritidsgård, dnr979_2010\planbeskrivning - Råå Fritidsgård.docx 

Uppvärmning och EL 
I direkt anslutning till planområdet finns naturgas för uppvärmning. Bebyggelsen 
kan anslutas till befintligt elnät. 

 

KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap 18 § plan- och 
bygglagen respektive 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån 
planförslagets innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet 
med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bilagor-
na 2 och 4 till samma förordning. Miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning behöver därför inte genomföras.  
 
Länsstyrelsen har tagit del av kommunens bedömning och har den 15 april 2008 
meddelat att länsstyrelsen inte kan utesluta att ett genomförande av planförslaget 
kan medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens bedömning gällde 
främst påverkan på riksintresse M:K 10, skyddsavstånd från intilliggande industri-
område och trafikbuller från Landskronavägen.  
 
Länsstyrelsen har den 20 maj 2010 inkommit med yttrande över ”Program för 
fastigheten Råå Fritidsgård 1 m fl, Råå, Helsingborgs stad”. I yttrandet frångår 
länsstyrelsen tidigare bedömning ”att ett genomförande av planförslaget kan med-
föra en betydande miljöpåverkan”. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning 
att förslaget inte påverkar Riksintresset för kulturmiljövården (Rååns dalgång 
M:K10) negativt. 
 
Mark, luft och vatten 
 
Markföroreningar 
Inom fastigheten Stenen 10 bedrev Midolprodukter från början av 1950-talet till 
slutet av 1960-talet tillverkning av bekämpningsmedel för växtskydd. Ett flertal 
markundersökningar har gjorts på fastigheten, bland annat har en översiktlig mil-
jöteknisk markundersökning tagits fram av WSP Environmental 2010-02-12, på 
uppdrag av Länsstyrelsen. Golder Associates har tagit över det fortsatta arbetet 
med en förstudie, och har nu påbörjat arbetet att ta fram en huvudstudie på 
uppdrag av Länsstyrelsen. Golder har så här långt sammanfattat genomförda fält-
undersökningar och kemsiska analyser, samt sammanfattat tidigare kemiska ana-
lyser. Mätpunkterna PG8, PG9 och PG10, samt grundvattenprov närmast den 
planerade bostadsbebyggelsen, har alla värden som motsvarar Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning. 
 
 
 
 



 28(41) Dnr 979/2010 
  P 9 september 2011 

Red. ändrad 16 mars 2012 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Råå fritidsgård, dnr979_2010\planbeskrivning - Råå Fritidsgård.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risk för förhöjd radonhalt 
Inom den östra delen av planområdet finns isälvssediment, vilket kan innebära att 
det finns risk för förhöjd radonhalt. Av närliggande mätningar av markradonstrål-
ningen har konstaterats halter i intervallet 10-50 kBq/m3, vilket definieras som 
normalriskmark. Enligt en geoteknisk undersökning inom området (Geoexperten 
RS AB, 2009-11-09) förordas ett radonskyddat utförande av ny bebyggelse, för 
att minimera inträngning av radonhaltig jordluft till inomhusluften. En planbe-
stämmelse som säkerställer detta har förts in på plankartan. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 
2010:477) avser halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), svaveldioxid 
(SOB2B), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon (OB3B). Enligt 
Helsingborgs nya översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäktige 
den 18 maj 2010 bedöms planförslaget inte innebära någon försämring av miljö-
kvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet.  
 
Från december 2009 gäller även miljökvalitetsnormer för vatten, vilka omfattar 
kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster. Det grundläggande miljömålet i 
vattendirektivet är att alla vattenförekomster ska uppnå god kemisk och kvantita-
tiv status (grundvatten) eller god kemisk och ekologisk status (ytvatten) i decem-
ber 2015. Lussebäcken och Råån ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 
 
 
 

GV-ref 

PG8 

PG8 

PG8 

PLANERAD  
BOSTADS- 
BEBYGGELSE 

Situationsplan över provtagningspunkter (från Golder Associates) med inritad planskiss. I prov-
punkterna närmast den planerade bostadsbebyggelsen har värden inom ramen för ”känslig 
markanvändning” (KM) uppmätts.  
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I planförslaget föreslås några mindre, samlade parkeringsytor. Inom planområdet 
kommer det endast att vara mindre lokaltrafik och relativt lite markparkering, 
med som mest tio samlade bilplatser. Dagvattenavrinningen från trafikerade ytor 
kommer att passera rännstensbrunnar med sandfång och fördröjningsmaga-
sin/dammar. Detta är normal standard med hänsyn till dagvattnets kvalitet och 
påverkan på recipienten. 
 
Översvämningsrisk 
Havsnivån kommer troligtvis att stiga med mellan 0,6 och 1,2 meter till år 2100. 
Till detta kommer ca 1,8 meter som högvattennivå över den normala nivån. Den 
högsta nivån på havet år 2100 kommer då att hamna mellan +2,4 och +3,0 meter 
(ca 100-årssituationen). De lägsta delarna finns vid det planerade flerbostadshu-
set i planområdets södra del, här blir således utfyllnaden som störts. För att mi-
nimera konsekvenserna vid en eventuell översvämning i framtiden sätts lägsta 
marknivå vid bostadshusfasad inom denna del av planområdet till +5 meter. En 
planbestämmelse som reglerar detta finns med på plankartan. Garage och kom-
plementbyggnader tillåts således under + 5 meter. Det bedöms dock inte förelig-
ga någon risk för människors hälsa och säkerhet, då vistelsetiden i anslutning till 
dessa byggnader är marginell och inte kopplad till människors basala behov som 
sömn och förtäring av mat. Lägsta tillåtna marknivå för nedfarter till garage är 
satt till +3,5 meter över nollplanet (RH 2000). Detta för att en eventuell över-
svämning inte skall medföra alltför stora ekonomiska konsekvenser på den privata 
egendomen.  Möjlighet att vidga Lussebäcken i anslutning till parken finns, med 
syfte att fungera som utjämningsmagasin vid stora vattenflöden. Åtgärder på Lus-
sebäcken måste dock samrådas med Länsstyrelsen. Framtida höjningar av havsni-
vån kan medföra att vatten behöver pumpas ut i Öresund. Rååns nivå kommer 
troligtvis att stiga i takt med den förväntade havsnivåhöjningen. Dock har plan-
området höjdsatts så att hänsyn tagits även till dessa översvämningsrisker. 
 
Trafikalstring 
Utifrån dokumentet ”Resvanor i Helsingborgs” (2010-12-22), som bland annat 
beskriver olika trafikslags trafikalstring för olika boendeformer, har en trolig fram-
tida trafikalstring för den planerade bebyggelsen tagits fram. I den östra delen av 
planområdet (Lydbecksgatan) bedöms tillskottet i bostadsbebyggelse ge en trafik-
alstring av ca 250 bilresor/dygn. Lika många resor väntas vara gångresor, cykelre-
sor eller kollektivtrafikresor. Hämtning av barn vid förskolan samt förskolans an-
ställda tros motsvara ca 100 bilresor/dygn. Den planerade bostadsbebyggelsen vid 
Repslagaregatan väntas ge en trafikalstring av ca 30 bilresor/dygn och ca 15 kol-
lektivtrafik-, gång-, eller cykelresor per dygn. Detaljplaneförslagets totala trafik-
alstring innebär en acceptabel påverkan på trafikmiljön inom planområdet och 
dess omgivning.  
 
Ökat underlag för kollektivtrafik 
Underlaget för kollektivtrafik stärks då området förtätas med fler bostäder. Till-
skottet av bostäder ger en ökning av ca 90 kollektivtrafikresor/dygn, vilket tro-
ligtvis är i underkant räknat med tanke på planområdets kollektivtrafiknära läge. 
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Stadsbild 
Föreliggande planförslag samspelar med både den småskaliga bebyggelsen väster 
om Lussebäcken och den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen.  
 
Den nya bebyggelsen längs Landskronavägen som planförslaget möjliggör skapar 
en mer tydlig inramning till Råå än vad gällande plan gör. Vidare tonas Landskro-
navägens storskalighet ned och ges ett mer distinkt gaturum. Flerbostadshusens 
varierade byggnadshöjd tillför en behaglig rytm i Landskronavägens monotona 
raka sträckning. I den norra delen av området harmonierar det nordligaste flerbo-
stadshuset med villabebyggelsen vid Mårtensgatan, då det föreslås bli lägre än de 
övriga flerbostadshusen. Planen möjliggör anläggandet av en offentlig plats i kors-
ningen Landskronavägen – Lybecksgatan. Platsen bidrar till att ge Råå en tydliga-
re entré från öster, samtidigt som den också bidrar till att stärka kopplingen mel-
lan Råå centrum och Raus då platsen blir en ny ”händelse” på stråket Råå – Raus. 
Vidare medför planen att privata rum i form av gårdar skapas, avgränsade av fler-
bostadshusen, vegetation och miljöhus. 
 
Vid Repslagaregatan får ett genomfört planförslag konsekvensen att Repslagarega-
tans gaturum blir tydligare samt att kvarteret mellan Östergatan och Repslagare-
gatan blir mer framträdande. Planen möjliggör att flera privata rum bildas. 
 
 
Solstudier 
 

 
 

Östra delen av planområdet – Höst/Vårdagjämning 

Östra delen av planområdet – Midsommarafton 
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Hälsa och säkerhet 
Trafikbuller 
Enligt regeringens proposition 1996/97:53 är gällande riktvärden för trafikbuller 
vid bostäder 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad, 30 dB(A) ekvivalent nivå inom-
hus, 45 dB(A) maximal nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal ljudnivå 
vid uteplats. 
 
Beräkningar av trafikbuller har utförts av Tyréns AB (uppdrag 222 437, 2009-09-
21, rev. 2010-04-23, 2011-03-03 och 2011-09-05. Beräkningarna bygger på att 
13500 fordon per dygn, varav 7 procent tung trafik, trafikerar Landskronavägen 
och 7500 fordon per dygn varav 10 procent tung trafik, trafikerar Rausvägen, vil-
ket är en prognos för 2020. I beräkningarna har förutsatts att båda vägarna har en 
hastighetsbegränsning på 60 km/h. För Lybecksgatan har antagits ett trafikflöde 
på 2000 fordon per dygn, varav 7 procent tung trafik och tillåten hastighet 50 
km/h. Enligt beräkningarna klarar ca 45 % av bostäderna riktvärdet 55 dB(A) ek-
vivalent nivå vid fasad. Övriga bostäder överstiger riktvärdet vid fasader som är 
riktade mot Landskronavägen. Vid dessa bostäder blir det aktuellt att pröva avsteg 
från buller riktvärdena. 
 
Boverket har i februari 2008 gett ut Allmänna råd – Buller i planeringen som an-
ger hur man kan möjliggöra bebyggelse i områden utsatta för väg- och spårtrafik.  
Avsteg från riktvärdena kan enligt Boverkets allmänna råd motiveras vid komplet-
tering med ny tätare bebyggelse vid kollektivtrafikstråk. Bedömningen är att av-
steg från trafikbullerriktvärdena kan accepteras vid 55 % av bostäderna då plan-
förlaget möjliggör en hög förtätning av bostäder längs ett kollektivtrafikstråk. 
Planområdet ligger strategiskt mellan de två större kollektivtrafikstråken, Landsk-
ronavägen och Rååvägen. Längs Landskronavägen går regionalbuss ”219 Pendeln” 
med tre avgångar i timmen. Landskronavägen är även utpekad i ÖP 2010 som en 
primär sträckning för ”utveckling av högkvalitativ och strukturbildande kollektiv-
trafik”. Rååvägen trafikeras av lokalbuss ”1” med avgångar var tionde minut.  

Södra Repslagaregatan – Höst/Vårdagjämning 

Södra Repslagaregatan – Midsommarafton 
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Planförslaget stärker underlaget för kollektivtrafik då det bidrar till att fler männi-
skor har möjlighet bo nära kollektivtrafikstråk. Planförslaget bidrar på så sätt ock-
så till en ökad social hållbarhet då människor som inte vill, kan eller får köra bil 
ges en ökad möjlighet till rörlighet i staden.  
 
Den dygnsekvivalent ljudnivån utmed fasaden mot Landskronavägen ligger be-
räknade nivåer i intervallet 59-65 dBA, med enstaka värden på Leq 66 dBA. En-
ligt Boverkets tillämpningsanvisningar gäller då för dessa lägenheter: 
 

• Minst hälften av boningsrummen liksom uteplatsen (enskild alternativt-
gemensam) skall vara lokaliserade mot en tyst sida, Leq < 45 dBA (eller 
åtminstone ljuddämpad sida Leq <50 dBA) 

• Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sida 
 

 
De rosamarkerade fasaderna ovan är riktade in mot gården och har ekvivalenta 
värden under 50dB(A) och maximala värden under 70 dB(A). En planbestämmel-
se (m1)reglerar att samtliga lägenheterna planeras så att minst hälften av bonings-
rummen har tillgång till en ljuddämpad sida. De mindre grupphusen i den norra 
delen av planområdet kan få en väl skyddad uteplats i vinkeln som samtliga upp-
fyller riktvärdena. Flerbostadshusen får fyra gemensamma uteplatser mellan husen 
vända bort från Landskronavägen. För att gällande riktvärde för uteplats skall kla-
ras krävs att cykelförråd uppförs enligt illustrationen nedan. Som en möjlig alter-
nativ åtgärd kan huskropparna förbindas med en tät skärm. Vid förskolan inne-
hålls generellt Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA, vilket tillämpas för uteplats på försko-
lor. Förskolans fasad mot Landskronavägen får ett bullervärde på Leq 47 dBA / 
Lmax 61 dBA.  
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Uppmärksamhetsområde för miljöstörningar 
Inom planområdets närområde ligger ett flertal verksamheter som är uppmärk-
sammade i Helsingborgs stads riskdatabas (se karta nedan). Nedan följer en 
genomgång av dessa verksamheter och vilken påverkan de har på planområdet ur 
risk- och störningssynpunkt. 
 
Hercules AB är en oorganisk kemisk industri som ligger 1200 meter från områ-
det, norr om Råå kyrkogård. Det är en A-anläggning och en Sevesoanläggning1

Aller Tryck AB har upphört med sin tryckeriverksamhet och JMS Mediasystem 
AB bedriver nu tryckeriverksamhet i lokalerna. JMS har fått ett tillstånd för deras 
verksamhet på fastigheten, medans Aller Tryck AB:s tillstånd ligger vilande. 
Länsstyrelsen har prövat verksamheten och meddelat tillståndsvillkor utifrån den 
miljöpåverkan JMS har på platsen. JMS har upphört med djuptrycksprocessen 
vilket medfört att lösningsmedelsutsläppen till omgivningen minskat. Den nya 

 av 
den lägre graden, som ur miljösynpunkt har ett skyddsavstånd på 1000 meter 
(Miljöförvaltningens register). Verksamheten har också ett uppmärksamhetsom-
råde för olycksrisker på 500 meter (Helsingborgs stads riskdatabas), planområdet 
är beläget ca 200 meter från detta område.  
 
Råå Fiskodling, öster om planområdet innehar ett äldre miljötillstånd för sin verk-
samhet. I dag odlas mindre än hälften av den mängd fisk som tillåts enligt till-
ståndet och en utökad produktion kan inte uteslutas och skulle därvidlag kunna 
ge upphov till vissa störningar. Miljötillståndet medger även rökning av fisk vilket 
inte utnyttjas i dagsläget. Rökning av fisk kan ge luktproblem vilka dock får be-
traktas som ringa, framförallt eftersom planområdet är gynnsamt beläget i förhål-
lande till den förhärskande vindriktningen i området, som är västlig. Verksamhe-
ten har ett uppmärksamhetsområde på 200 meter (Helsingborgs stads riskdata-
bas), planområdet är beläget ca 300 meter från detta område.  
 

                                                 
1 Seveso - För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU 
antagit det så kallade Sevesodirektivet. Reglerna styr verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle före-
kommer i vissa mängder. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre 
respektive högre kravnivå. 
 

Skyddande låg byggnad/skärm 
mellan flerbostadshusen 

Alla lägenheter har tillgång till en 
ljuddämpad sida (ekv < 50dBA) 
vänd bort från Landskronavägen 

Gård med gemensam uteplats där 
riktvärdet (70dBA max) klaras 

Fasader vända mot Landskronavägen 
överskrider riktvärdet 55dBA ekv 

Landskronavägen 
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processen innebär att skyddsavståndet till verksamheten har minskat till 400 me-
ter. Med anledning av detta bedöms det inte finnas någon risk för människors 
hälsa och säkerhet. 
 
Elektrokoppar AB är en metallindustri med stång- och tråddragningsanläggning. 
Det är en B-anläggning med ett skyddsavstånd på 500 meter främst på grund av 
buller. För verksamhet gäller SNV:s Riktlinjer för externt industribuller 1978:5. 
SNV RR 1978:5 rev 1983 – ”nyetablering”. En bullerutredning (RAPPORT Upp-
datering av externbullerutredning AB Elektrokoppar , Helsingborg. 2006-04-19, 
rev 2008-10-10) för verksamheten visar på låga bullernivåer nattetid (kl 22-07) i 
riktning mot planområdet (se bifogad karta). Bedömningen är att samtliga bostä-
der inom planområdet klarar gällande riktvärden för industribuller. 
 

 
Utsnitt från industribullerutredning för Elektrokoppar AB. Utredningen visar på låga bullernivåer nattetid (kl 22-
07) i riktning mot planområdet (nedtill i höger i bilden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOMRÅDE 
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Uppmärksamhetszoner från verksamheter i planområdets närområde. Hercules AB har enligt Miljöförvaltningens 
register ett skyddsavstånd ur miljöstörningssynpunkt på 1000 meter. Resterande redovisade skyddsavstånd är 
hämtade från Helsingborgs stads riskdatabas. 
  

I avvägningen mellan verksamheternas totala påverkan på planförslaget och pla-
nens positiva konsekvenser bedöms fördelarna med planen väga tyngre än risken 
att människors hälsa och säkerhet äventyras. Motivering till avvägning nedan: 
 

- Avsteg från rekommenderade skyddsavstånd sker endast från Electrokop-
par AB där miljöstörningen främst är kopplad till buller. Industribullerut-
redning för verksamheten visar på låga bullernivåer nattetid (kl 22-07) i 
riktning mot planområdet. 

- Trafikbullret bedöms i detta fall vara dimensionerande framför industri-
bullret. En bestämmelse om krav på uppnådd ljudmiljö i enlighet med Bo-
verkets Allmänna råd om buller i planeringen (2008:1) finns med på plan-
kartan. 

- Planen möjliggör för ett ökat antal bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. 
 
Riksintressen 
Riksintresset för kulturmiljövården (Rååns dalgång M:K10) bedöms inte påverkas 
negativt av planförslaget. Förslaget innebär, i den del som ingår i riksintresseom-
rådet, en utbyggnad av enskilt byggda enbostadshus som följer den lokala bygg-
nadstraditionen i volym och skala. Bebyggelsen ligger i princip inom de tomter 
som avstyckades 1916 efter mönstret i stadsplanen från 1888.  
 
Den del av riksintresset som har bäring på planområdet rör det ”oregelbundna 
gatunätet” och i viss mån förekomsten av ”skeppar- och kaptensgårdar samt fis-
karstugor från perioden sent 1700- till 1900-tal”. Spåren av ett repslageri har an-
knytning till sjöfarten. I anslutning till planområdet finns ett antal byggnader som 
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är markerade i bevarandeprogrammet för Råå, dock ligger ingen av byggnaderna 
inom programområdets gräns. Befintliga byggnader påverkas inte ur kulturmiljö-
synpunkt av förslaget. Gatunätets struktur förändras inte i planförslaget, varför 
inte heller den aspekten av riksintresset påverkas negativt. Beträffande repslageri-
et finns inga synliga lämningar utöver den obebyggda sträckningen längs Repsla-
garegatan. Det är oklart om de föreslagna bostäderna berör själva repslagarbanan, 
då det exakta läget för denna inte är fastlagt. Med hänsyn till detta bedöms på-
verkan på kulturmiljön vara marginell och en utbyggnad enligt förslaget kan inte 
anses innebära någon påtaglig skada på riksintresset. 
 
Natur- och kulturmiljö 
 
Naturmiljö 
I den västra delen av planorådet, vid Repslagargatan, möjliggör planförslaget en 
byggnation av tre fribyggare på en gemensam friyta som idag används för koloni-
odling. Den planerade kopplingen mellan Östergatan och Repslagargatan medför 
en viss inskränkning på den befintliga fickparken.  
 
I den östra delen av planområdet utgör området kring Lussebäcken ett ekologiskt 
känsligt område. Den ökade befolkningen i närområdet medför ökat slitage på 
grönstråket längs bäcken. Enligt planförslaget avses gångstråket längs Lussebäcken 
förbättras, vilket bör medge en ökad användning. I förslaget föreslås en ny park 
anläggas där den nuvarande förskolan ligger. Den nya parken bindas ihop med det 
befintliga grönområdet väster om Lussebäcken. På så sätt skapas ett större sam-
manhållet parkrum som inte funnits tidigare. Vid Landskronavägen tas en 
långsmal grönremsa längs gatan, samt en större grönyta i den södra delen av om-
rådet i anspråk för flerbostadshusbebyggelse. De ianspråktagna grönytorna har få 
rekreativa värden då de ligger utmed Landskronavägen och är svårtillgängliga. 
Totalt sätt innebär planförslaget att den totala grönytan i området minskar. De 
föreslagna grönytorna får dock högre rekreativa värden än nuvarande grönytor.  
 
Kulturmiljö 
Den västra delen av planområdet utgör i huvudsak låglänt, obebyggd mark, delvis 
bevuxen med träd och vegetation. Området används idag till odlingslotter respek-
tive parkering. Området är reglerat med områdesbestämmelser som redovisar 
skyddsbestämmelser för särskilt värdefull bebyggelse respektive enhetliga miljöer. 
Inom planområdet finns inga enskilda byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde. 
Av kulturhistoriskt intresse är dock att Repslagaregatan, eller området kring den-
na, under tiden kring förra sekelskiftet varit repslageri. 
 
Av planbeskrivningen till gällande områdesbestämmelser framgår att de obebygg-
da delarna av kv Skutan, av bevaringsskäl, bör bibehållas oexploaterade och med 
bibehållen marknivå. Vidare framgår att det för tillkommande bebyggelse utmed 
Repslagaregatan antingen krävs en detaljplan, eller överenskommelse med staden 
om de allmänt tillgängliga ytorna. Föreliggande planförslag strider delvis mot in-
tentionerna i områdesbestämmelserna. 
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Kulturmiljön längs Repslagaregatan förändras vid en utbyggnad enligt planförsla-
get. Konsekvenserna ur kulturmiljösynpunkt bedöms dock vara relativt begränsa-
de med hänsyn till att det redan i början av 1900-talet redovisas tomter för be-
byggelse längs Repslagaregatan. Med hänsyn till detta och att det finns så få möj-
ligheter att på Råå erbjuda tomter för enskild byggnation bedöms den påverkan 
på kulturmiljön som förslaget innebär som acceptabel. Den ursprungliga sträck-
ningen på Repslagaregatan ändras inte i planförslaget. 
 
Arkeologi 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kul-
turminnen m m, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornläm-
ningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. 
 
Sociala konsekvenser 
Planförslaget innebär en utbyggnad av närmare 90 bostäder i ett attraktivt områ-
de. Av dessa kommer ca 70 lägenheter att ha tillgång till hiss, vilket möjliggör för 
kvarboende för äldre på Råå. Inom området kan olika upplåtelseformer och lä-
genhetsstorlekar inrymmas. Inom planområdet möjliggörs även för en förskola, 
om än mindre än den befintliga, vilket innebär att området är befolkat även dag-
tid. Skolan ligger naturskönt utmed Lussebäcken, indragen från trafiken på 
Landskronavägen, vilket är positivt ur elevernas eller barnens perspektiv. Skolan 
fungerar även som en mötesplats mellan lärare, elever, barn och vårdnadshavare. 
I bottenplan på det södra flerbostadshuset möjliggör planförslaget för serviceverk-
samhet i anslutning till en mindre torgyta längs ett stråk, en kombination som har 
goda möjligheter att utvecklas till en mötesplats. Planförslagets möjlighet till för-
tätning och olika typer av boendeformer i ett kollektivtrafiknära läge leder till en 
ökad rörelsefrihet för olika typer av människor, även de utan körkort. 
 

SAMMANFATTNING 

I föreliggande förslag inryms ca 90 bostäder, varav 82 föreslås i den östra delen, 
mellan Lussebäcken och Landskronavägen och 5 föreslås utmed Repslagaregatan 
och Östergatan. Enligt illustrationen möjliggörs 17 bostäder i friliggande hus och 
70 lägenheter i flerbostadshus. I planen möjliggörs för en skola, med plats för 
omkring 60 barn om det uppförs en förskola. De fem bostäderna utmed Repsla-
garegatan respektive Östergatan avses försäljas via stadens tomtkö. Bebyggelsen 
där kommer att regleras med särskilda utformningskrav, med hänsyn till att det 
utgör ett område av enhetlig karaktär, där bebyggelsemiljön och gaturummet är 
särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. Angöringen till den östra delen 
av planområdet avses ske som idag, via Lybecksgatan. De östra delarna nås via 
Östergatan och Repslagaregatan. 
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN RÅÅ FRITIDSGÅRD 1 M FL 
Råå, HELSINGBORGS STAD 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planförslaget beräknas vinna laga kraft fjärde kvartalet 2011. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetid är 5 år från den dag att planen har vunnit laga kraft 
 
Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 
 
Avtal 
Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat. 
Markanvisningsavtal mellan Helsingborgs stad och av staden utsedd byggher-
re/exploatör ska upprättas för att reglera marköverlåtelser och ansvarsfördelning 
för detaljplanens genomförande.  

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsplan 
Fastigheten Råå Fritidsgård 1 omfattas av fastighetsplan 1283K – 9196 daterad 
1969-09-03. Tomtindelningen/fastighetsplanen upphävs inom ramen för förelig-
gande planprocess. 
 
Fastighetsbildning 
Detaljplanen förutsätter uppdelning i enskilda fastigheter i huvudsak enligt illust-
rationen.  
 
Repslagaregatan 
Fastigheterna Skutan 7-9 bör tillförs mark genom fastighetsreglering från Råå 
4:82 för att anpassa fastighetsgränsen ut mot gatan till ny kvartersgräns. Fastighe-
ten Fanan 1 som utlagts som allmän plats bör genom fastighetsreglering överföras 
till gatu- och parkmarksfastigheten Råå 4:82. Två fastigheter för bostadsändamål 
kan avstyckas från Råå 4:82. 
 
Lybecksgatan 
Mark i planens norra del som är utlagd som allmän plats bör genom fastighetsre-
glering överföras från Stenen 10 till kommuns fastighet Råå 4:157. 
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Fastighetsreglering mellan fastigheterna Råå Fritidsgård 1, Råå 4:157 och Råå 
4:163 bör ske för att anpassa fastighetsgränserna efter den nya kvartersindelning-
en. Därefter kan avstyckning ske för att dela upp området i flera bostadsfastighe-
ter och en förskolefastighet. 
 
För grupphusbebyggelsen bör en gemensamhetsanläggning inrättas för sophus 
och parkering. 
 
Servitut 
Östergatan/Tullgatan 
Det finns ett servitut för gång- och cykelväg mellan Tullgatan och Östergatan 
över Lysbojen 2, vilket upprättades i samband med ett försäljningsavtal 1976. 
Markområdet är i detaljplanen utlagt som kvartersmark med bestämmelse om att 
marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 

 

EKONOMI 

Planekonomi 
Planens genomförande kräver följande större investeringar: 
 
Omdragning och förlängning av Lydbecksgatan, kostnad ca 2,5 MKR. 
Ombyggnad Repslagaregatan samt koppling mellan Repslagaregatan och Österga-
tan, kostnad ca 0,3 MKR. 
 
Inlösen, ersättning 
Fastigheter Stenen 10 är privatägd men blir till viss del utlagda som allmänplats-
mark till följd av planförslaget. Enligt Plan- och bygglagen får Staden lösa allmän 
platsmark och marknadsvärdeminskningen skall ersättas enligt sedvanliga villkor.  
 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Länsstyrelsen har tagit fram en markundersökning inom fastigheten Stenen 10 
som påvisar markföroreningar som även spridit sig in på den kommunala fastighe-
ten Råå 4:157 (allmän platsmark både i gällande detaljplan och inom detaljplan-
förslaget).  En huvudstudie pågår och avsikten är att den förorenade marken 
inom båda fastigheterna saneras till nivån för känslig verksamhet med staden som 
huvudman.   
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mel-
lan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall 
där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras ska lösningen för brandvat-
tenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret. 
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DETALJPLAN FÖR 
FASTIGHETEN RÅÅ FRITIDSGÅRD 1 M FL,  
RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 

DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 

Detaljplanen upprättas för att inom aktuella fastigheter möjliggöra utbyggnad av 
bostadsbebyggelse såväl i flerbostadshus, som i gruppbyggda och fribyggda små-
hus, samt att möjliggöra för utbyggnad av förskola. 
 
Samrådsförslaget innebar en möjlighet att uppföra ca 87 bostäder, varav 82 före-
slås i den östra delen, mellan Lussebäcken och Landskronavägen och 5 fribyggare 
föreslås utmed Repslagaregatan och Östergatan. I planen föreslås också en park 
och en förskola med plats för omkring 60 barn.  
 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Sakägare har beretts tillfälle till samråd efter personlig kallelse och berörda bo-
stadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt sammanslutningar och övriga 
intressenter har inbjudits genom annons i lokaltidning den 25 februari 2011, att 
delta i ett gemensamt samrådsmöte den 2 mars 2011 i Stadsbyggnadshuset.  
 
Berörda förvaltningar och myndigheter har tillsänts planskissen för eventuella 
synpunkter. Länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten har avgivit yttrande enligt 
PBL 5 kap 20 §. Därutöver hade vid samrådets slut 9 yttranden inkommit från 
berörda förvaltningar samt 12 skrivelser från allmänheten.  
 

SAMRÅDSMÖTET 

Vid samrådsmötet deltog ca 60 personer. Från stadens sida deltog förutom stads-
byggnadsförvaltningen även representanter från Riksbyggen. 
 
Angelägna frågor som kom upp under mötet var sammanfattningsvis:  

• Trafiksituationen inom och i anslutning till planområdet 
• Höjderna på den föreslagna bebyggelsen 

 
Sammanfattande kommentar: 
För den tillkommande bebyggelsen avses gällande parkeringsnorm följas. Hastighets-
begränsningen på Landskronavägen behandlas inte inom ramen för detaljplanen, en 
sänkning från nuvarande 70km/h till 60km/h är dock planerad.  För att underlätta 
transporter till och från förskolan har planförslaget kompletterats med en vändplats i 
anslutning till förskolans entré. Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte 
bara till bebyggelsen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om 
Landskronavägen, liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskrona-
vägen i sig, varför fem våningar bedöms vara en rimlig höjd. 
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SAMRÅDSYTTRANDEN 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 14 april 2011, framfört följande: 
 
Länsstyrelsen anser att det finns ett antal frågeställningar av relevans för den 
kommande planläggningen, som inte redovisas i samrådshandlingarna vilket inte 
gör det möjligt att bedöma om Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap 
1§ plan- och bygglagen. Följande synpunkter bör därför beaktas i det fortsatta 
planarbetet. 
 
Planens överensstämmelse med översiktplan 
I kommunens översiktsplan ÖP2010 redovisas området bland annat som kom-
plement i befintlig stadsbebyggelse, utveckling till blandad stad samt som utveck-
ling av befintliga/nya stationssamhällen.  
 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för kustzonen samt riksintresse för kultur-
miljö. Länsstyrelsen bedömer att riksintressena inte påverkas negativt av planför-
slaget. 
 
Trafikbuller 
Planområdet ligger strax söder om Landskronavägen som är en av infarterna till 
Helsingborg söderifrån. Enligt planbeskrivningen trafikeras Landskronavägen av 
12 100 fordon per vardagsdygn, varav 7 procent är tung trafik.  
 
Även om avsteg från huvudregeln enligt Boverket (Boverkets allmänna råd 
2008:1) kan motiveras med hänsyn till planområdets centrala läge och närhet till 
befintligt kollektivtrafikstråk bör detta först efter en avvägning tillämpas vad som 
är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. Åtgärder som dämpar trafikbullerni-
våerna, exempelvis sänkt hastighetsgräns eller bullerreducerande beläggning, bör 
därför studeras och redovisas i de kommande planhandlingarna. 
 
Andra störningar 
Inom planområdet överlappas skyddsavstånd från Elektrokoppar AB, Aller Tryck 
AB och Råå Fiskodling. Samtliga möjliga störningar från de miljöfarliga verksam-
heterna, exempelvis buller och lukt, ska belysas utifrån de gällande tillstånden. 
Åtgärder för att begränsa störningarna vid källan bör särskilt studeras. Eventuella 
avsteg ska föregås av dialog med respektive företag och redovisas i de kommande 
planhandlingarna. 
  
Vattenfrågor 
Planförslaget innebär att genom schaktning eller fyllning förändras marknivåerna 
inom vissa delar av planområdet avsevärt. Hur föreslagna marknivåförändringar 
inverkar på vattenavrinningsvägarna bör studeras närmare och redovisas i de 
kommande planhandlingarna.   
 
For att minimera konsekvenserna vid en eventuell översvämning i framtiden har 
kommunen satt en lägsta markniva inom planområdets södra del till +5 meter 
och en planbestämmelse som reglerar detta finns med på plankartan. Samtidigt 
innehåller planbeskrivningen information om att garage och nedfarter inte får 
placeras lägre än +3,5 meter. Om planen har för avsikt att tillåta garage och andra 
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komplementbyggnader under +5 metershöjden bör även detta regleras på plan-
kartan och konsekvenserna redovisas på planbeskrivningen.  
 
Kommentar: 
 
Trafikbullerfrågor 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förutsättningarna för när avsteg från 
huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan tillämpas anses uppfyllda. 
De positiva konsekvenser planen medför bedöms väga tyngre än de avsteg som görs. 
Helsingborg stad har vid liknande fall prövat möjligheten att använda bullerreduce-
rande beläggning för att åtgärda bullernivåer närmare källan. Kostnaderna för un-
derhållet av bullerreducerande beläggning bedöms inte som rimliga då de vägts mot 
dess positiva effekter på ljudmiljön. En sänkning av hastighetsgränsen på Landskro-
navägen från 70km/h till 60km/h är planerad. Ytterligare hastighetssänkning bedöms 
inte medföra så positiva effekter på ljudbilden att en andra sänkning är motiverad. 
En uppdatering av bullerutredningen har genomförts där effekten av en bullerskärm 
prövas. Utredningen visar att en mur mot Landskronavägen skulle ha positiv effekt 
på ljudmiljön vid främst uteplatser och flerbostadshusens bottenvåningar. Tidigare 
utredningar visar dock att ytterligare skärmning inte är nödvändig för att uppnå rikt-
värdena för en s.k. ljuddämpad/tyst sida. En planbestämmelse som möjliggör ett upp-
förande av mur vid Landskronavägen har införts på plankartan. 
 
Miljöstörningar 
Råå Fiskodling, närmare 400 meter öster om planområdet innehar ett äldre miljötill-
stånd för sin verksamhet. I dag odlas mindre än hälften av den mängd fisk som tillåts 
enligt tillståndet och en utökad produktion kan inte uteslutas och skulle därvidlag 
kunna ge upphov till vissa störningar. Miljötillståndet medger även rökning av fisk 
vilket inte utnyttjas i dagsläget. Rökning av fisk kan ge luktproblem vilka dock får 
betraktas som ringa, framförallt eftersom planområdet är gynnsamt beläget i förhål-
lande till den förhärskande vindriktningen i området, som är västlig. Aller Tryck AB 
har upphört med sin tryckeriverksamhet och JMS Mediasystem AB bedriver nu tryck-
eriverksamhet i lokalerna. JMS har fått ett tillstånd för deras verksamhet på fastighe-
ten, medans Aller Tryck AB:s tillstånd ligger vilande. Länsstyrelsen har prövat verk-
samheten och meddelat tillståndsvillkor utifrån den miljöpåverkan JMS har på plat-
sen. JMS har upphört med djuptrycksprocessen vilket medfört att lösningsmedelsut-
släppen till omgivningen minskat. Den nya processen innebär att skyddsavståndet till 
verksamheten har minskat till 400 meter. Med anledning av detta bedöms det inte 
finnas någon risk för människors hälsa och säkerhet. Elektrokoppar AB är en metall-
industri med stång- och tråddragningsanläggning. Det är en B-anläggning med ett 
skyddsavstånd på 500 meter främst på grund av buller. För verksamhet gäller SNV:s 
Riktlinjer för externt industribuller 1978:5. SNV RR 1978:5 rev 1983 – ”nyetable-
ring”. En bullerutredning (RAPPORT Uppdatering av externbullerutredning AB Elek-
trokoppar , Helsingborg. 2006-04-19, rev 2008-10-10) för verksamheten visar på 
låga bullernivåer nattetid (kl 22-07) i riktning mot planområdet (se bifogad karta). 
Bedömningen är att samtliga bostäder inom planområdet klarar gällande riktvärden 
för industribuller.  
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Vattenfrågor 
Planbeskrivningen innehåller information om att garagenedfarter inte bör placeras 
lägre än +3,5m. Detta för att en eventuell översvämning inte skall medföra alltför 
stora ekonomiska konsekvenser på den privata egendomen. Plankartan har komplet-
terats med planbestämmelse om att nedfarter till garage inte får placeras lägre än 
+3,5 meter över nollplanet (RH2000). Bestämmelse om lägsta marknivå vid fasad 
har förtydligats till ”Lägsta marknivå vid bostadshusfasad i meter över nollplanet 
(RH2000)”. Garage och komplementbyggnader tillåts således under + 5 meter. Det 
bedöms dock inte föreligga någon risk för människors hälsa och säkerhet, då vistelseti-
den i anslutning till dessa byggnader är marginell och inte kopplad till människors 
basala behov som sömn och förtäring av mat. En VA-utredning för den östra delen av 
planområdet har tagits fram där bland annat marknivåförändringar har studerats. 
Störst marknivåförändringar sker vid det sydligast planerade flerbostadshuset vid 
Lybecksgatan. Marknivåförändringen har viss inverkan på dagvattenavrinningsvä-
garna då marknivån påverkar val av dagvattenlösning. Intentionen att fördröja dag-
vattnet. Längs Lussebäckens sträckning föreslås därför öppna makadamdiken kopplat 
till tre utsläppsplatser via en dagvattendamm (strypning 4 l/s), rörkulvert (strypning 
4 l/s) och kassetter (2 l/s) vid det södra flerbostadshuset. En bedömning om vilken 
exakt dagvattenlösning som är lämplig görs vid bygglovskedet och ska godkännas av 
NSVA, en planbestämmelse som reglerar detta har införts på plankartan. En planbe-
stämmelse som reglerar s.k. ”gröna tak” på cykelgarage och miljöhus har införts på 
plankartan. En planbestämmelse som reglerar att kvartersmark nära Lussebäcken 
skall möjliggör infiltration av dagvatten har införts på plankartan.  
 
Planbeskrivningen har korrigerats utifrån kommentar ovan.  
 
Lantmäterimyndigheten har i sitt yttrande inkommet den 13 mars 2011, framfört 
att de inte har något att erinra. 
 

ÖVRIGA SAMRÅDSSYNPUNKTER 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
Polismyndigheten  enligt yttrande den 19 april 2011  
 
 
Brandförsvaret har i sitt yttrande inkommet den 14 mars 2011, framfört följande 
synpunkter: Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon skall anordnas inom om-
rådet. Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 
meter. Skall utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning (vid 
bebyggelsen under 11m) får inte avståndet mellan fönsters under-
kant/balkongräcke och marken överstiga 11 meter samt att markytor intill fasa-
den skall vara utformad så att bärbar stege kan ställas upp. Vid hög bebyggelse 
(1l- 23 meter) där utrymning kräver Räddningstjänstens höjdfordon får inte av-
ståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke överstiga 23 meter och åtkom-
lighet för räddningstjänstens höjdfordon måste säkerställas via det normala vägnä-
tet eller via särskilda räddningsvägar. Avsteg från ovanstående utformning skall 
ske i samråd med brandförsvaret. 
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Skånetrafiken har i sitt yttrande inkommet den 28 mars 2011, framfört följande 
synpunkter: Skånetrafiken ser positivt på utveckling och förtätning inom befintlig 
stad, särskilt i lägen med närhet till god kollektivtrafik. Precis som planbeskriv-
ningen anger finns det ambitioner att dra spårväg till Råå eventuellt även med 
förlängning därifrån till Ättekulla. I aktuell del av Råå kommer spårvägen mycket 
sannolikt att dras längs Landskronavägen. Den naturliga sträckningen vidare mot 
Ättekulla går längs Rausvägen. Det blir därmed ganska givet att förlägga en even-
tuell spårvägshållplats, med central betydelse för Råå, på Landskronavägen precis 
norr om korsningen med Rausvägen. Notera att denna hållplats till mycket stor 
del ersätter befintliga centrala busshållplatser längs Rååvägen, eftersom spårvagns-
trafiken ersätter upptill all lokal busstrafik till Råå. Aktuellt planområde kan alltså 
dels bli påverkad av en ny spårväg med hållplats, dels spela en viktig roll i länken 
mellan centrala Råå och utgångspunkten för dess kollektivtrafik mot bl a centrala 
Helsingborg. 
 
 
Öresundskraft AB har i sitt yttrande inkommet den 6 april, framfört följande 
synpunkter: Området har gasledningar och planeras att förses med gas för upp-
värmning. Öresundskraft bredband har kanalisation och fiber i vissa delar av om-
rådet som troligtvis behöver flyttas. Öresundskraft AB har möjlighet att erbjuda 
Stadsnät/Bredband i området. 
 
 
Trafikverket har i sitt yttrande inkommet den 7 april, framfört följande synpunk-
ter: Trafikverket anser att riktvärdena, som finns för trafikbuller och som anges i 
regeringens proposition 1996/97:53, ska följas vid planering av ny bebyggelse. 
Vid tillämpning av riktvärdens skall hänsyn tas till vad som är ekonomiskt rimligt 
och tekniskt möjligt. Vi saknar en redogörelse av vilka typer av åtgärder som har 
övervägts för att dämpa bullret från Landskronavägen, t.ex. bullerskärm, buller-
reducerande beläggning, sänkt hastighetsgräns. 
 
Kommentar:  
Helsingborg stad har vid liknande fall prövat möjligheten att använda bullerreduce-
rande beläggning för att åtgärda bullernivåer närmare källan. Kostnaderna för un-
derhållet av bullerreducerande beläggning bedöms inte som rimliga då de vägts mot 
dess positiva effekter på ljudmiljön. En sänkning av hastighetsgränsen på Landskro-
navägen från 70km/h till 60km/h är planerad. Ytterligare hastighetssänkning bedöms 
inte medföra så positiva effekter på ljudbilden att en andra sänkning är motiverad. 
En uppdatering av bullerutredningen har genomförts där effekten av en bullerskärm 
prövas. Utredningen visar att en mur mot Landskronavägen skulle ha positiv effekt 
på ljudmiljön vid främst uteplatser och flerbostadshusens bottenvåningar. Tidigare 
utredningar visar dock att ytterligare skärmning inte är nödvändig för att uppnå rikt-
värdena för en s.k. ljuddämpad/tyst sida. En planbestämmelse som möjliggör ett upp-
förande av mur vid Landskronavägen har införts på plankartan. 
 
Skol- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 7 april, framfört 
följande synpunkter: Skol- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att det i 
planförslaget möjliggörs för förskoleverksamhet. Förvaltningen ställer sig dock 
ställer sig tveksamma till omfattningen, som de anser är ”i minsta laget”, med 
hänseende till det utökade behovet av förskoleplatser. De anser vidare att de 
kompletterande planer på byggnationer av förskola i Raus Vång samt förskola 
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kopplad till Råå Södra skola bör tas med i planeringen. Vidare menar de att samt-
liga tre förskolebyggnader bör stå färdiga samtidigt för att kunna möta dagens 
behov av förskoleplatser. Anläggandet av cykelvägar bör ligga i fas med byggpla-
nen för att öka möjligheten att ta sig till förskolan med cykel.   
 
Kommentar:  
Genomförandet av omkringliggande förskoleprojekt och anläggandet av cykelvägar 
utanför planområdet kan inte styras inom ramen för föreliggande detaljplan.  
 
 
NSVA har i sitt yttrande inkommet den 8 april, framfört följande synpunkter: 
Det är bra med terrassering/höjdsättning av bebyggelse vid det östra planområ-
det. Var även uppmärksam på att garagenedfarter/ingångar etc. kommer upp på 
samma nivå. På så vis undviks att dagvatten rinner in i garage och byggnader. 
 
Den äldre kombinerade ledningen vid Lussebäcken föreslås fortsättningsvis enbart 
användas till spillvatten. Det är inte säkert att ledningen går att flytta närmare 
Lussebäcken, på grund av höjdförhållanden och att det är trångt. Det viktigaste är 
att ledningen får 3 m skyddsavstånd från närmsta byggnad, alltså ingen byggnad 
får uppföras inom detta skyddsområde från ledningen, NSVA hade gärna sett att 
ny byggnation anpassar sig till detta skyddsavstånd, eftersom det troligtvis är svårt 
att flytta ledningen. Detta gäller även de fristående husen i norra delen av områ-
det. Skall ledningen flyttas bör exploatören bekosta detta. Utredning kring led-
ningens skick skall göras i samband med exploatering. Om ledning måste renove-
ras förordar NSVA schaktfri metod, relining. 
 
För att fördröja dagvattnet rekommenderar NSVA att fördröjningsvolymen 100 
m3 iordningställs, med totalt reglerat utflöde till Lussebäcken på 10 l/s, denna 
volym kan fördelas på flera mindre magasin. Om geotekniken tillåter det kan un-
derjordiska magasin anläggas. Bräddmöjligheter skall finnas. Dagvattnet fördelas 
sedan på 2-3 utsläppspunkter med utlopp utförda i bäckens flödesriktning med 
ev. kantskoning för att förhindra erosion. Befintlig dagvattenledning i Lybecksga-
tan kan utnyttjas för att spara ett utlopp i Lussebäcken. 
 
Kommentar:  
Garagenedfarter vid flerbostadshusen får inte placeras under +3,5 m (RH2000). En 
planbestämmelse som reglerar detta har införts på plankartan.  
 
För att skydda den äldre kombinerade ledningen vid Lussebäcken om den måste ligga 
kvar, har prickmark införts på plankartan inom 2 meter från ledningen. 
 
En VA-utredning har tagits fram inom den östra delen av planområdet. Längs Lusse-
bäckens sträckning föreslås öppna makadamdiken kopplat till tre utsläppsplatser via 
en dagvattendamm (strypning 4 l/s), rörkulvert (strypning 4 l/s) och kassetter (2 l/s). 
En bedömning av vilken exakt dagvattenlösning som är lämplig görs vid bygglovskedet 
och ska godkännas av NSVA, en planbestämmelse som reglerar detta har införts på 
plankartan. En planbestämmelse som reglerar gröna tak på cykelgarage och miljöhus 
har införts på plankartan. En planbestämmelse som reglerar att markyta skall möjlig-
gör infiltration av dagvatten har införts på plankartan. Bestämmelsen berör kvar-
tersmark nära Lussebäcken.  
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Kulturförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 11 april, framfört följande 
synpunkter: Exploatering i 4-5 våningar längs Landskronavägen anses möjlig då 
det finns ett rimligt avstånd till Lussebäcken och husens höjd trappas ner mot 
befintlig bebyggelse. Den planerade förskolan bör hålla ett visst respektavstånd 
till den befintliga äldre miljön på andra sidan ån och inbäddas i grönska för att 
skapa en tydlig gräns till den värdefulla kulturmiljön. Även längs med Lybecksga-
tan är det viktigt att det upplevs som ett släpp mellan den moderna högre bebyg-
gelsen och de äldre, lägre husen.  
 
Repslagargatan är idag en grönskade, oregelbunden passage genom kvarteren. Ga-
tan utgör ett ålderdomligt inslag i Råås miljö, och är av avsevärt kulturhistoriskt 
intresse. Den föreslagna bebyggelsen ligger i direkt motsats till intentionerna i 
befintliga områdesbestämmelser från 1995. I beskrivningen sägs “De obebyggda 
delarna av kv. Skutan bör av bevaringsskäl bibehållas oexploaterade och med bi-
behållen marknivå.” Repslagarbanan har motstått exploateringsplaner i över 100 
år och blivit ett grönt andningshål med stora kulturvärden. I enlighet med tidiga-
re yttranden vidhålls att platsen bör lämnas obebyggd. Om detta inte beaktas är 
det en fördel att ny bebyggelse ges hårda utformningskrav för att smälta in i den 
värdefulla äldre miljön och följa intentionerna i kringliggande områdesbestäm-
melser. 
 
Kommentar:  
Avståndet mellan befintlig bebyggelse vid Tullgatan och planerad förskola har utökats 
och säkerställts med prickmark. 
 
Längs Repslagaregatan föreslås en förtätning av bebyggelsen. Den föreslagna bebyggel-
sen ligger i princip inom de tomter som avstyckades 1916, efter mönster i stadsplanen 
från 1888. Förtätningen medför en möjlighet att uppföra fem mindre villor i anslut-
ning till befintliga bostadskvarter. Utformningen av den nya bebyggelsen följer i stort 
intentionerna i kringliggande områdesbestämmelser. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att riksintresse för kulturmiljö inte kommer att påverkas negativt av för-
slaget.  
 
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 13 april, framfört följande 
synpunkter: Aller Tryck AB har upphört med sin tryckeriverksamhet och JMS 
Mediasystem AB bedriver i dag tryckeriverksamhet i lokalerna. JMS Mediasystem 
AB har övergått från tidigare använd katalytisk rening till termisk rening som är 
integrerad med tryckeriprocessen. Detta medför att risken för störningar i områ-
det minskar. Dessutom har det s.k. djuptrycket upphört vilket innebär att 
skyddsavståndet till verksamheten blir 400 meter. 
 
En huvudstudie om markföroreningar inom fastigheten Stenen 10 och dess när-
område pågår. Enligt denna har markföroreningar påträffats på Stenen 10 och på 
fastigheten Råå 4:157. Den senare omfattas av planområdet. Föroreningens ut-
bredning inom planområdet kan behöva klarläggas ytterligare. Marken inom 
planområdet bör saneras i förhållande till planerad användning. I genomförande-
beskrivningens sista stycke anges felaktigt att Råå Fritidsgård 1 har markförore-
ningar.  
 
Havsöringen tar sig upp i Råån och Lussebäcken för reproduktion. Under en tid 
samlas fisken och står då i Rååns mynningsområde dels för att acklimatisera sig till 
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det söta vattnet men även för att invänta ett tillräckligt högt flöde för att kunna 
påbörja sin vandring upp i vattendragen. Det är därför särskilt viktigt att betona 
reningsaspekten vid dagvattenhanteringen i området. Öppna dagvattenlösningar, 
såsom svackdiken, hade därför varit att föredra i området framför brunnar och 
rörledningar. Enligt dagvattenpolicyn för Helsingborgs stad bör det vid nyexploa-
tering övervägas att göra ytor genomsläppliga för att möjliggöra infiltration av 
dagvatten. Där det är möjligt, bör hårdgjorda ytor utföras med marksten som 
möjliggör infiltration, med marksten med genomsläppliga fogar eller på annat 
likvärdigt sätt. Även s.k. gröna tak bör övervägas. Av dagvattenpolicyn framgår 
vidare att det är viktigt att dessa lösningar anges i detaljplanen. I planbeskrivning-
en framgår att hänsyn tagits till den förväntade höjningen av havsnivån till år 
2100. Det framgår dock inte om hänsyn tagits till hur Rååns flöde påverkas vid en 
höjd havsytenivå. Detta bör också beaktas i detaljplanen. 
  
Miljöförvaltningen anser också att det finns ett stort värde i att bevara befintliga 
träd i så stor utsträckning som möjligt. Befintligt rotsystem hjälper också till att 
motverka erosion. 
 
Enligt planförslaget ligger beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasader ut-
med Landskronavägen i intervallet 59-65 dBA, med enstaka värden på 66 dBA. 
Trafikbullernivåerna inom planområdet är således höga och överskrider 
trafikbullerriktvärdena för nybyggnation av bostäder med nästan 10 dBA vid fa-
saden mot Landskronavägen. Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 om buller i 
planeringen kan avsteg från riktvärdena göras i vissa fall. Miljöförvaltningen anser 
dock att det i sammanhanget är tveksamt om förutsättningarna för avsteg enligt 
Boverkets råd bör tillämpas i den utsträckning som planerats enligt detaljplane-
förslaget. Miljöförvaltningen har tidigare framfört att det bör redovisas vilka åt-
gärder som kan göras på vägavsnittet för att få lägre ljudnivåer inom planområdet. 
Inga särskilda åtgärder har dock redovisats annat än den hastighetssänkning från 
70 km/h till 60 km/h som legat till grund för utförda trafikbullerberäkningar. 
Miljöförvaltningen efterlyser en redovisning över vilka åtgärder som kan göras för 
att minska trafikbullret samt effekten av dessa. Mot bakgrund av planområdets 
läge och de trafikbullernivåer som redovisats, bedömer miljöförvaltningen att ett 
uppförande av flerbostadshusen enligt planförslaget är olämpligt. Utan åtgärder 
som innebär att trafikbullernivån från det aktuella vägavsnittet minskar, förordar 
miljöförvaltningen att en ändrad utformning av detaljplanen och en annan dispo-
sition av bebyggelsen inom planområdet övervägs.  
 
Kommentar:  
Texten i genomförandebeskrivningens sista stycke angående markföroreningar har 
korrigerats enligt Miljökontorets synpunkt. Pågående huvudstudie visar att de mät-
punkter inom Råå 4:157 som ligger närmst planerad bostadsbebyggelse uppfyller Na-
turvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. Den del av fastigheten Råå 
4:157 som ligger inom planområdet är i huvudsak planlagd som allmän platsmark 
park i förslaget. Helsingborg stad kommer sanera marken i förhållande till planerad 
användning i samband med planens genomförande. 
 
En VA-utredning har tagits fram inom den östra delen av planområdet. Längs Lusse-
bäckens sträckning föreslås öppna makadamdiken kopplat till tre utsläppsplatser via 
en dagvattendamm (strypning 4 l/s), rörkulvert (strypning 4 l/s) och kassetter (2 l/s). 
En bedömning av vilken exakt dagvattenlösning som är lämplig görs vid bygglovskedet 
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och ska godkännas av NSVA, en planbestämmelse som reglerar detta har införts på 
plankartan. En planbestämmelse som reglerar gröna tak på cykelgarage och miljöhus 
har införts på plankartan. En planbestämmelse som reglerar att markyta skall möjlig-
gör infiltration av dagvatten har införts på plankartan. Bestämmelsen berör kvar-
tersmark nära Lussebäcken. I planbeskrivningen har hänsyn tagits till den förväntade 
höjningen av havsnivån till år 2100. Rååns nivå kommer troligtvis att stiga i takt 
med den förväntade havsnivåhöjningen. Dock har planområdet höjdsatts så att hän-
syn tagits även till dessa översvämningsrisker. Planbeskrivningen har korrigerats en-
ligt ovan. 
 
Förutsättningarna för när avsteg från bullerriktvärdena i enlighet med Boverkets all-
männa råd kan anses tillämpas bedöms vara uppfyllda. Helsingborg stad har vid 
liknande fall prövat möjligheten att använda bullerreducerande beläggning för att 
åtgärda bullernivåer närmare källan. Kostnaderna för underhållet av bullerreduce-
rande beläggning bedöms inte som rimliga då de vägts mot dess positiva effekter på 
ljudmiljön. En sänkning av hastighetsgränsen på Landskronavägen från 70km/h till 
60km/h är planerad. Ytterligare hastighetssänkning bedöms inte medföra så positiva 
effekter på ljudbilden att en andra sänkning är motiverad. En uppdatering av buller-
utredningen har genomförts där effekten av en bullerskärm prövas. Utredningen visar 
att en mur mot Landskronavägen skulle ha positiv effekt på ljudmiljön vid främst 
uteplatser och flerbostadshusens bottenvåningar. Tidigare utredningar visar dock att 
ytterligare skärmning inte är nödvändig för att uppnå riktvärdena för en s.k. ljud-
dämpad/tyst sida. En planbestämmelse som möjliggör ett uppförande av mur vid 
Landskronavägen har införts på plankartan. 
 
TeliaSonera Skanova Access har i sitt yttrande inkommet den 10 mars, framfört 
följande synpunkter: TeliaSonera har en kabelanläggning i planerat grönområde i 
den norra delen av planområdet på fastigheten Stenen 10. Anläggningen är till för 
bebyggelsen söder om Mårtensgatan. Vi bedömer/förutsätter att anläggningen 
kan bibehållas i oförändrat läge. Om, mot förmodan flyttning eller andra åtgärder 
måste vidtagas för att säkerställa kabelanläggningens funktion ska detta bekostas 
av exploatören/fastighetsägaren. Skanova har med anledning av detta följande 
synpunkt som vi vill få införd i genomförandebeskrivningen: ‘Eventuella flytt-
ningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanlägg-
ningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 
 
Kommentar:  
De delar av kabelanläggningen inom fastigheten Stenen 10 som ligger inom planom-
rådet påverkas inte av planförslaget och kan bibehållas i oförändrat läge. Kabelan-
läggningen ligger i förslaget inom allmän platsmark. 
 

INKOMNA SKRIVELSER 

Ägaren till fastigheten Skutan 5 framför i en skrivelse, inkommen den 21 mars, 
att marknivån på de tre planerade villatomterna måste följa marknivån inom Sku-
tan 5 så att det inte bildas fler murar kring fastigheten. Fastighetsägaren önskar se 
en solstudie över den planerade bebyggelsen, vilket de även framfört på sam-
rådsmöte. Vidare kan inte fastighetsägaren acceptera att parkeringen bakom gam-
la Konsum vid Repslagargatan försvinner. 
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Kommentar:  
En planbestämmelse som reglerar marknivån på tilltänkta tomter vid Repslagarega-
tan finns med på plankartan. Bestämmelsen säger att: ”Tomtmark inom 4 meters 
avstånd från gräns till fastighetsgräns får inte höjas så att dess nivå avviker mer än 
0,4 meter från befintlig marknivå.” Planhandlingen har kompletterats med solstudie. 
Planförslaget medför en nettominskning med ca 8 parkeringsplatser då grusplanen 
mellan Östergatan och Repslagaregatan (idag ca 16 p-platser) ersätts av två enbos-
tadshus och 8 nya p-platser anläggs längs Repslagaregatan. Den aktuella nettominsk-
ningen bedöms som acceptabel då den vägts mot planförslagets positiva konsekvenser. 
 
Ägaren till fastigheten Furiren 13 framför i en skrivelse, inkommen den 16 mars 
2011, å det bestämdaste att bebyggelsen längs Landskronavägen inte bör uppföras 
i mer än två våningar och ges en utformning som bättre smälter in i befintlig mil-
jö på Råå. 
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på Råå, 
utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till 
den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem 
våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett 
modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett 
motiverat förhållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna 
av Råå. Vidare är behovet av lägenheter med tillgång till hiss stort på Råå, varför ett 
större antal lägenheter är önskvärt. 
 
Ägaren till fastigheten Stenen 5 framför i en skrivelse, inkommen den 25 mars 
2011, att den föreslagna bebyggelsen längs Landskronavägen inte smälter in på ett 
naturligt sätt. Fastighetsägaren föreslår istället två- till trevåningshus och menar 
att en högre bebyggelse skulle bilda en mur mot Råå. Vidare framförs synpunkter 
angående trafiksituationen vid korsningen Lybecksgatan och nya Lybecksgatan, 
vilken fastighetsägaren befarar bli ytterligare mer ansträngd. Fastighetsägaren an-
ser att kommunen måste beakta de boendes synpunkter och hänvisar till en en-
kätundersökning från 2006. Vidare anser fastighetsägaren sig inte ha fått tillräck-
lig information angående vilken byggnadshöjd planförslaget möjliggör vid den 
planerade grupphusbebyggelsen vid Mårtensgatan, samt dess avstånd till befintlig 
bebyggelse. 
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på Råå, 
utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till 
den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem 
våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett 
modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett 
motiverat förhållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna 
av Råå. Vidare är behovet av lägenheter med tillgång till hiss stort på Råå, varför ett 
större antal lägenheter är önskvärt. 
  
Bedömningen är att planförslagets medför acceptabla eller positiva konsekvenser på 
trafiksituationen. Planförslaget har korrigerats och innehåller nu flera åtgärder som 
tillsammans skapar en tryggare och bättre trafikmiljö. Vid ”nya Lybecksgatans” kors-
ning med Lybecksgatan föreslås en upphöjd övergång. I anslutning till den planerade 
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förskolan och ett av flerbostadshusen förslås en upphöjd torgyta som synliggör platsens 
betydelse, entréer och samtidigt skapar en paus längs nya Lybecksgatan. Platsen 
kommer även fungera som vändplats för trafik till och från förskolan vilket innebär 
att förskoletrafiken inte tvingas vända längst in i området. Den nya förskolan bedöms 
alstra mindre fordonstrafik än nuvarande förskola, då den nya anläggningen blir 
mindre än befintlig. 
 
Den föreslagna grupphusbebyggelsen söder om Mårtensgatan är placerad ca 5,5 meter 
från fastighetsgränsen till Stenen 5, vilket motsvarar ett avstånd på ca 15 meter mel-
lan föreslagen byggrätt och bostadshuset på fastigheten Stenen 5. Prickmark som sä-
kerställer att föreslagen bebyggelse inte kommer närmare har införts på plankartan. 
Den föreslagna grupphusbebyggelsen tillåts ha två våningsplan och en högsta bygg-
nadshöjd på 7,4 meter. Planhandlingarna har kompletterats med planbestämmelse 
om högsta byggnadshöjd samt fotomontage som visar volymerna av föreslagen grupp-
husbebyggelse. 
  
 
Ägaren till fastigheten Stenen 1 framför i en skrivelse, inkommen den 25 mars 
2011, att de inte accepterar bebyggelse uppförd i fem våningar och menar att 
förtätningen bör göras med finess, med hänsyn till Råås pittoreska miljö. Bebyg-
gelse i likhet med bebyggelse som på senare år uppförts vid Östergatan välkom-
nas. Vidare menar fastighetsägaren att planförslaget inte är genomtänkt med hän-
seende till trafiksituationen: Parkering på området, in- och utfart från området 
och möjlighet att vända på området. Vidare uttrycks en oro att boende i den fö-
reslagna grupphusbebyggelsen kommer ha full insyn i fastighetsägarens trädgård, 
samt att en kastanj i tomtgräns kommer ta skada av planförslaget. Fastighetsäga-
ren anser således att den planerade grupphusbebyggelsen kan anpassas bättre till 
befintlig bebyggelse. 
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på Råå, 
utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till 
den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem 
våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett 
modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett 
motiverat förhållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna 
av Råå. Vidare är behovet av lägenheter med tillgång till hiss stort på Råå, varför ett 
större antal lägenheter är önskvärt. 
 
Den föreslagna grupphusbebyggelsen söder om Mårtensgatan är placerad ca 9 m från 
fastighetsgränsen till Stenen 1, vilket motsvarar ett avstånd på ca 20,5 m mellan den 
föreslagna grupphusbebyggelsen och bostadshuset på er fastighet. Prickmark som sä-
kerställer att den föreslagna bebyggelsen inte kommer närmare har införts på plankar-
tan. Planhandlingarna har kompletterats med ett fotomontage som visar volymerna 
av föreslagen grupphusbebyggelse. Den föreslagna grupphusbebyggelsen tillåts ha två 
våningsplan och en högsta byggnadshöjd på 7,4 meter. Taken måste vara pulpettak 
och ha en högsta takvinkel på 13 grader. Planhandlingarna har kompletterats med 
planbestämmelse om högsta byggnadshöjd samt fotomontage som visar volymerna av 
föreslagen grupphusbebyggelse. 
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Bedömningen är att planförslagets medför acceptabla eller positiva konsekvenser på 
trafiksituationen. Planförslaget har korrigerats och innehåller nu flera åtgärder som 
tillsammans skapar en tryggare och bättre trafikmiljö. Vid ”nya Lybecksgatans” kors-
ning med Lybecksgatan föreslås en upphöjd övergång. I anslutning till den planerade 
förskolan och ett av flerbostadshusen förslås en upphöjd torgyta som synliggör platsens 
betydelse, entréer och samtidigt skapar en paus längs nya Lybecksgatan. Platsen 
kommer även fungera som vändplats för trafik till och från förskolan vilket innebär 
att förskoletrafiken inte tvingas vända längst in i området. Den nya förskolan bedöms 
alstra mindre fordonstrafik än nuvarande förskola, då den nya anläggningen blir 
mindre än befintlig. I samband med genomförandet av detaljplanen tas en miljöplan 
fram där det bland annat finns möjlighet att peka ut särskilt skyddsvärd vegetation.  
 
 
Ägaren till fastigheten Råå 4:112 framför i en skrivelse, inkommen den 24 mars 
2011, att bebyggelsen längs Landskronavägen inte bör uppföras i mer än tre vå-
ningar, med hänsyn till den angränsande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
på Råå. Femvåningshus upplever sakägaren som helt orimligt. Tre våningar skul-
le, som de uttalat tidigare, skapa en naturlig övergång mellan ny och gammal be-
byggelse. Vidare anser fastighetsägaren att en möjlig kompromiss för att begränsa 
bortfallet av planerade lägenheter vore att sänka de huskroppar som nu är marke-
rade för fem våningar till fyra våningar. Något som fastighetsägaren menar skulle 
minska trafikbelastningen i området. I övrigt finner sakägaren detaljplanen väl 
genomarbetad. 
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på Råå, 
utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till 
den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem 
våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett 
modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett 
motiverat förhållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna 
av Råå. I föreliggande förslag har förskolan flyttats längre bort och ligger nu placerad 
ca 14,5 meter från fastighetsgränsen till Råå 4:112 mot tidigare 12,5 meter. Det öka-
de avståndet mot Lussebäcken har reglerats med prickmark på plankartan.  
 
Ägaren till fastigheten Lysbojen 2 framför i en skrivelse, inkommen den 25 mars, 
2011, att de är kritiska till att gångpassagen mellan Östergatan och Tullgatan fö-
reslås bli allmänt tillgänglig då den i planförslaget är markerad som allmän plats-
mark. Sakägaren har sedan ett antal år tillbaka försökt få till stånd en uppgörelse 
om att få stänga gångpassagen, då de äger delar av marken inom passagen. Anled-
ningen till att fastighetsägaren vill nyttja sin del av gång är följande; behov av för-
varing, ge plats åt sopphantering, minimera inbrottsrisk, minimera antalet flykt-
vägar mellan Östergatan och Tullgatan, samt minimera risken för skadegörelse. 
Sakägaren har sedan 2005 varit i kontakt med ett flertal personer inom kommu-
nen som alla har lämnat olika uppgifter angående möjligheten att stänga gången. 
Vidare anser fastighetsägaren att Lybecksgatan och Mårtensgatan redan utgör två 
kopplingar mellan Råå Fritidsgård och Öresund som är naturligare än gångpassa-
gen, varför ett förslag som säkerställer gångpassagen som allmänt tillgänglig sak-
nar argument.  
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Kommentar:  
Gångvägen är markerad som ”gångväg” i nu gällande områdesbestämmelser för om-
rådet. Det är värdefullt att säkerställa befintliga gångpassager då de är en stor kvali-
tet för upplevelsen och möjligheten att förflytta sig i området. Det finns ett servitut för 
gång- och cykelväg mellan Tullgatan och Östergatan över Lysbojen 2, vilket upprät-
tades i samband med ett försäljningsavtal 1976. Plankartan justeras med anledning 
av detta så att den del av gångpassagen som ägs av Lysbojen2 utgör ett x-område 
istället för allmän platsmark.  
  
Ägaren till fastigheterna Fanan 3 och 5 framför i en skrivelse, inkommen den 24 
mars 2011, en önskan att marknivån på befintlig parkeringsplats mellan Österga-
tan och Repslagaregatan regleras före byggstart och återställs till ursprungliga ni-
våer. Sakägaren menar att en korrigering av marknivåerna är viktig för att den nya 
bebyggelsen som föreslås på nuvarande parkeringsplats skulle harmonisera med 
befintlig bebyggelse. Som en konsekvens av korrigeringen skulle även upphöj-
ningen av Repslagaregatan vid parkeringen försvinna. 
 
Kommentar:  
För att den föreslagna bostadsbebyggelsen inte ska få problem med VA-anslutning och 
dagvattenhantering skall marknivåerna vid bebyggelsens grund anpassas efter befint-
liga gatunivåer i Repslagaregatan respektive Östergatan. Övriga marknivåer inom 
bostadsfastigheterna har inte samma krav på att klara VA-anslutning vilket möjliggör 
en anpassning till marknivåer som bättre stämmer överens med ursprungliga nivåer. 
En planbestämmelse som reglerar att tomtmark inom 4 meters avstånd från gräns till 
fastighetsgräns inte får höjas så att dess nivå avviker mer än 0,4 meter från ursprung-
lig marknivå, har införts på plankartan. 
 
 
Råå intresseförening framför i en skrivelse, inkommen den 26 mars 2011, att de 
ser positivt på att ett planförslag upprättats för denna del av Råå. Föreningen an-
ser dock att den föreslagna flerbostadshusbebyggelsen vid Landskronavägen är 
alldeles för hög och anser att den borde sänkas till två våningar.  De anser vidare 
att det är fel att i planförslaget möjliggöra för “småskalig restaurang- och handels-
verksamhet såsom café, livsmedelsbutik och butik” vid Landskronavägen. 
Intresseföreningen anser att planförslaget borde utvidgas för att innefatta fler fas-
tigheter, och hänvisar till att de tidigare har framfört synpunkten att kvarteret 
Kikaren mellan Rååvägen och Repslagaregatan bör tas med i planen. Föreningen 
menar vidare att det från stadens sida har funnits ett förslag på en koppling mel-
lan Repslagaregatan och Rååvägen via ”Domustomten”, något som de ställer sig 
positiva till, då de anser att det skulle utgör ”en livsviktig livlina” för Rååvägen. 
De skriver vidare att de tidigare har framfört förslag på genomfart vid Kapellga-
tans förlängning österut över Lussebäcken.  Intresseföreningen uttrycker vidare en 
oro över trafik- och parkeringssituationen med hänseende till planerad förskola.  
De hoppas även att planförslaget följer intentionerna i nu gällande områdesbe-
stämmelser. I skrivelsen uttrycker föreningen även det positiva i att en gångväg 
tillskapas utmed Lussebäcken.  
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på Råå, 
utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till 
den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem 
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våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett 
modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett 
motiverat förhållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna 
av Råå. Vidare är behovet av lägenheter med tillgång till hiss stort på Råå, varför ett 
större antal lägenheter är önskvärt. Planförslaget möjliggör för “småskalig restaurang- 
och handelsverksamhet såsom café, livsmedelsbutik och butik” vid korsningen 
Landskronavägen - Lybecksgatan. Bedömningen är att en eventuell framtida etable-
ring, i enlighet med bestämmelsen ovan, skulle medföra positiva effekter för Råå i form 
av; stärkt koppling till Raus, ökad trygghet med fler ”ögon” och ett ökat småskaligt 
serviceutbud i närområdet. Att tillskapa en allmänt tillgänglig koppling mellan Rep-
slagaregatan och Rååvägen via ”Domustomten” (Kikaren 6) är viktigt men behandlas 
dessvärre inte inom föreliggande detaljplan. En av intentionerna med ombyggnaden 
vid ” Domustomten” är att en koppling mellan Repslagaregatan och Rååvägen skall 
finnas. Den västra sidan om Repslagaregatan (kvarteret Kikaren) ingår ej i förelig-
gande detaljplan. Planförslaget följer i stora drag intentionerna i områdesbestämmel-
serna i de delar av planområdet som i dagsläget berörs av områdesbestämmelserna. I 
anslutning till den planerade förskolan och ett av flerbostadshusen förslås en upphöjd 
torgyta som synliggör platsens betydelse, entréer och samtidigt skapar en paus längs 
”nya Lybecksgatan”. Platsen kommer även fungera som vändplats för trafik till och 
från förskolan vilket innebär att förskoletrafiken inte tvingas vända längst in i områ-
det. 
 
 
Ägaren till fastigheten Stenen 2 framför i en skrivelse, inkommen den 25 mars 
2011, att de generellt välkomnar att Råå fritidsgård 1 bebyggs.  De accepterar 
dock inte en bebyggelse uppförd i fem våningar, vilket de anser är för högt. De 
tycker vidare att förtätningen ska ske ”med finess” och att det kan göras ”snyggt” 
för att bättre passa med övrig bebyggelse på Råå. Vidare anser fastighetsägaren att 
trafiksituationen inte är genomtänkt i planförslaget, och menar att hänsyn måste 
tas till parkering, in- och utfart och vändmöjligheten på området. Fastighetsäga-
ren skriver att de själva ser problem ur detta hänseende redan idag. Fastighetsäga-
ren anser att den föreslagna grupphusbebyggelsen ligger för nära och att boende i 
de nya husen kommer ha full insyn i deras trädgård. Vidare uttrycker fastighets-
ägaren en oro att deras fria utsikt söderut kommer att försvinna och ersättas av 
höga fasader strax utanför tomtgräns, och menar att den nya bebyggelsen måste 
kunna anpassas bättre till befintlig bebyggelse. 
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på Råå, 
utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till 
den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem 
våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett 
modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett 
motiverat förhållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna 
av Råå. Vidare är behovet av lägenheter med tillgång till hiss stort på Råå, varför ett 
större antal lägenheter är önskvärt. Bedömningen är att planförslaget medför accep-
tabla eller positiva konsekvenser på trafiksituationen. Planförslaget har korrigerats 
och innehåller nu flera åtgärder som tillsammans skapar en tryggare och bättre tra-
fikmiljö. Vid ”nya Lybecksgatans” korsning med Lybecksgatan föreslås en upphöjd 
övergång. I anslutning till den planerade förskolan och ett av flerbostadshusen förslås 
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en upphöjd torgyta som synliggör platsens betydelse, entréer och samtidigt skapar en 
paus längs nya Lybecksgatan. Platsen kommer även fungera som vändplats för trafik 
till och från förskolan vilket innebär att förskoletrafiken inte tvingas vända längst in i 
området. Den nya förskolan bedöms alstra mindre fordonstrafik än nuvarande försko-
la, då den nya anläggningen blir mindre än befintlig. Planförslaget följer intentionerna 
i Helsingborgs stads parkeringsnorm. Den föreslagna grupphusbebyggelsen söder om er 
fastighet Stenen 2 är placerad ca 9 meter från er fastighetsgräns, vilket motsvarar ett 
avstånd på ca 19 meter mellan den föreslagna grupphusbebyggelsen och bostadshuset 
på er fastighet. Bedömningen är att avståndet är fullt tillräckligt. Prickmark som sä-
kerställer avståndet har införts på plankartan. Planhandlingarna har korrigerats med 
ett fotomontage över grupphusbebyggelsen. 
 
Ägaren till fastigheten Kikaren 10, framför i en skrivelse, inkommen den 24 mars 
2011, att det inte är acceptabelt att presentera ett planförslag, som de anser, inte 
redogör för hur trafiksituationen ska lösas. Sakägaren uttrycker en önskan att det 
på samrådsmöten bör finnas representanter från Trafiknämnden närvarande, och 
hänvisar till att problem som synliggjordes på samrådsmöte 4 maj 2010 fortfaran-
de inte har lösts. Fastighetsägaren beskriver ingående tankar kring trafiksituatio-
nen med fokus på; framkomligheten för fordonstrafik, bristen på parkeringsplat-
ser och framtida trafikökning (där även den planerade ombyggnaden vid ”Domus-
tomten” måste ingå). Som lösning föreslår sakägaren en rondell vid Lybecksgatan 
- Landskronavägen, att trafiken på Repslagargatan och Lybecksgatan enkelriktas, 
samt att en bred gång- och cykelbana anläggs mellan Landskronavägen och 
Rååvägen. Vidare skriver fastighetsägaren att detaljplanen måste delas upp i två 
delar då det ”inte finns något samband mellan förslaget avseende Lybecksgatan 
och förslaget avseende Repslagaregatan”. Sakägaren är starkt kritisk till den före-
slagna förtätningen vid Repslagargatan där planförslaget möjliggör för en byggna-
tion av fem villor, och skriver att Repslagaregatan nyttjas som promenadstråk av 
många äldre, barnfamiljer och hundägare. De skriver vidare att grönområdet mås-
te få vara kvar som ett andningshål med en grön och behaglig miljö, och uttrycker 
en önskan att området utvecklas till ett parkområde tillgängligt för alla närboen-
de. 
 
Kommentar:  
Bedömningen är att planförslaget medför acceptabla eller positiva konsekvenser på 
trafiksituationen. Planförslaget har korrigerats och innehåller nu flera åtgärder som 
tillsammans skapar en tryggare och bättre trafikmiljö. Vid ”nya Lybecksgatans” kors-
ning med Lybecksgatan föreslås en upphöjd övergång. I anslutning till den planerade 
förskolan och ett av flerbostadshusen förslås en upphöjd torgyta som synliggör platsens 
betydelse, entréer och samtidigt skapar en paus längs nya Lybecksgatan. Platsen 
kommer även fungera som vändplats för trafik till och från förskolan vilket innebär 
att förskoletrafiken inte tvingas vända längst in i området. Den nya förskolan bedöms 
alstra mindre fordonstrafik än nuvarande förskola, då den nya anläggningen blir 
mindre än befintlig. Konsekvenserna av en nybyggnation på före detta ”Konsumfas-
tigheten” (Kikaren 6) behandlas inte inom ramen för föreliggande detaljplan utan i en 
separat detaljplan. Bedömningen är dock att ett genomförande av detaljplanen för 
Kikaren 6 medför en acceptabel påverkan på trafikmiljön. Planförslaget medför en 
nettominskning med ca 8 parkeringsplatser då grusplanen mellan Östergatan och 
Repslagaregatan (idag ca 16 p-platser) ersätts av två enbostadshus och 8 nya p-
platser anläggs längs Repslagaregatan. Den aktuella nettominskningen bedöms som 
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acceptabel då den vägts mot planförslagets positiva konsekvenser. Längs Repslagare-
gatan föreslås en förtätning av bebyggelsen. Den föreslagna bebyggelsen ligger i princip 
inom de tomter som avstyckades 1916, efter mönster i stadsplanen från 1888. Förtät-
ningen medför en möjlighet att uppföra fem mindre bostadshus i anslutning till befint-
liga bostadskvarter. Utformningen av den nya bebyggelsen följer i stora drag intentio-
nerna i kringliggande områdesbestämmelser. Länsstyrelsen delar kommunens bedöm-
ning att riksintresse för kulturmiljö inte kommer att påverkas negativt av förslaget. 
Repslagaregatan ligger i planförslaget kvar som det promenadstråk ni beskriver.  
 
Ägaren till fastigheten Bäckahästen 10, framför i en skrivelse, inkommen den 23 
mars 2011, att bebyggelsen vid Landskronavägen är för hög och anser att bebyg-
gelsen bildar en ”mur” mot Råå. Fastighetsägaren föreslår att bebyggelsen vid 
Landskronavägen sänks till tre våningar för att bättre harmoniera med befintlig 
bebyggelse. Fastighetsägaren ställer sig frågande till var de boende vid Tullgatan 
som parkerar sina bilar på Lybecksgatan nattetid skall ställa sina bilar i framtiden. 
De undrar även var besökare till den planerade affärslokalen skall parkera. Sak-
ägaren ställer sig även frågande till om det krävs en förskola i två våningar och 
uttrycker en oro att förskolan kommer placeras för nära befintlig bebyggelse vid 
Tullgatan.  
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på Råå, 
utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, liksom till 
den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem 
våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett 
modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett 
motiverat förhållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna 
av Råå. Vidare är behovet av lägenheter med tillgång till hiss stort på Råå, varför ett 
större antal lägenheter är önskvärt. Planförslaget reglerar inte var någonstans inom 
lokalgatumark p-platser får finnas. Huruvida det kommer finnas parkeringsmöjlighet 
vid Lybecksgatan i framtiden regleras således utanför detaljplan. Detaljplaneförslaget 
ger en möjlighet att inrätta en mindre verksamhetslokal i bottenvåningen på flerbo-
stadshuset vid korsningen Landskronavägen – Lybecksgatan. Parkering av cykel kan 
ske i direkt anslutning till verksamhetens entré. Parkering av bil kan ske vid platser 
bakom flerbostadshuset. En förskolebyggnad i enlighet med planförslaget (två plan 
varav den ena i souterräng) bedöms ge fler kvaliteter än om samma bruttoarea hade 
varit fördelad på ett plan. Förutom förskolans bruttoarea styr också arean på försko-
legården hur många barn som får plats på förskolan. En förskola fördelad på två plan 
ger på så sätt utrymme för fler barn än en förskola i ett plan, något som efterfrågats av 
bland annat Skolförvaltningen, då det råder brist på förskoleplatser i närområdet. 
Avståndet mellan befintlig bebyggelse vid Tullgatan och planerad förskola har utökats 
och säkerställts med prickmark.  
 

SAMMANFATTNING 

Under samrådsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 
• Trafiksituationen. - Bedömningen är att planförslaget medför acceptabla eller 

positiva konsekvenser på trafiksituationen. Planförslaget har korrigerats och 
innehåller nu flera åtgärder som tillsammans skapar en tryggare och bättre 
trafikmiljö. Vid ”nya Lybecksgatans” korsning med Lybecksgatan föreslås en 
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upphöjd övergång. I anslutning till den planerade förskolan och ett av flerbo-
stadshusen förslås en upphöjd torgyta som synliggör platsens betydelse, entréer 
och samtidigt skapar en paus längs nya Lybecksgatan. Platsen kommer även 
fungera som vändplats för trafik till och från förskolan vilket innebär att för-
skoletrafiken inte tvingas vända längst in i området. Den nya förskolan be-
döms alstra mindre fordonstrafik än nuvarande förskola, då den nya anlägg-
ningen blir mindre än befintlig. 

 
• Skalan och utformningen på den föreslagna bebyggelsen vid Landskrona-

vägen. - Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyg-
gelsen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om 
Landskronavägen, liksom till den breda och förhållandevis trafikerade 
Landskronavägen i sig, varför upp till fem våningar bedöms vara en rimlig 
höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen uppvisar ett modernt formspråk och 
utgör exempel på bebyggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett motiverat för-
hållningssätt med hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna av 
Råå.  
  

• Trafikbuller. - Bedömningen är att förutsättningarna för när avsteg från hu-
vudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan tillämpas anses uppfyll-
da. De positiva konsekvenser planen medför bedöms väga tyngre än de avsteg 
som görs. Helsingborgs stad har vid liknande fall prövat möjligheten att an-
vända bullerreducerande beläggning för att åtgärda bullernivåer närmare käl-
lan. Kostnaderna för underhållet av bullerreducerande beläggning bedöms inte 
som rimliga då de vägts mot dess positiva effekter på ljudmiljön. En sänkning 
av hastighetsgränsen på Landskronavägen från 70km/h till 60km/h är plane-
rad. Ytterligare hastighetssänkning bedöms inte medföra så positiva effekter på 
ljudbilden att ytterligare sänkning är motiverad. Bullerutredningen har uppda-
terats och redogör nu även för vilka effekter en mur mellan huskropparna har 
på ljudmiljön. Utredningen visar att en 1,5 meter hög mur mot Landskrona-
vägen skulle ha positiv effekt på ljudmiljön vid främst uteplatser och flerbo-
stadshusens bottenvåningar.  

 

ÄNDRINGAR INFÖR REMISS OCH UTSTÄLLNING 

Följande ändringar har gjorts med anledning av framförda synpunkter under sam-
rådsskedet.  

• Plankartan har kompletterats med bestämmelser om utökad prickmark 
mellan förskolan och Lussebäcken, prickmark, takvinkel och byggnadshöjd 
vid grupphusbebyggelsen, trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid Lybecksgatan, 
lägsta marknivå för garagenedfart vid flerbostadshusen, p-plats vid Repsla-
gargatan, högsta tillåten marknivå för tomtmark vid Repslagargatan och 
vid garagenedfarter vid Lybecksgatan, dagvattendamm vid Lussebäcken, 
utökad allmän platsmark vid förskolan och utökad bestämmelse om lokal-
gata längs med Lybecksgatan för att ge utrymme åt trottoar på östra sidan 
om gatan.  

• Illustrationsplanen har kompletterats med vändplan/plats vid förskolan 
och övergång vid Lybecksgatan, trottoar på Lybecksgatans östra sida, dag-
vattendamm vid Lussebäcken, p-plats vid Repslagaregatan samt fotomon-
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tage över grupphusbebyggelse vid Mårtensgatan. Illustrerad förskola har 
flyttats norr ut.  

• I planbeskrivningen har text angående miljöstörningar och dagvattenhan-
tering uppdaterats, samt kompletterats med fotomontage över grupphus-
bebyggelsen och solstudie över Repslagaregatan. 

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats med texten: ”Eventuella 
flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabel-
anläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” I styck-
et ”Tekniska utredningar” har fastigheten Råå Fritidsgård 1 ändrats till Råå 
4:157.  
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
Björn Bensdorp-Redestam Gustav Karlsson 
Planchef Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR 
FASTIGHETEN RÅÅ FRITIDSGÅRD 1 M FL,  
RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 
 
 
 

UTLÅTANDE 
 
 

DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 

Detaljplanen upprättas för att inom aktuella fastigheter möjliggöra ut-
byggnad av bostadsbebyggelse såväl i flerbostadshus, som i gruppbyggda 
och fribyggda småhus, samt att möjliggöra för utbyggnad av förskola. 

 
Utställningsförslaget innebar en möjlighet att uppföra ca 87 bostäder, 
varav 82 föreslås i den östra delen, mellan Lussebäcken och Landskrona-
vägen och 5 fribyggare föreslås utmed Repslagaregatan och Östergatan. I 
planen föreslås också en park och en förskola med plats för omkring 60 
barn.  
 

REMISS OCH UTSTÄLLNING 

Planförslaget har, efter stadsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 
2011, remitterats till; Barn- och utbildningsnämnden, idrotts- och fritids-
nämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen i egenskap av markägare, 
miljönämnden, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Rädd-
ningsnämnden, TeliaSonera, Trafikverket, Öresundskraft AB, nät 
 
Samtliga utom NSVA har inkommit med yttrande.  
 
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadsförvaltningen fr o m den 3 ok-
tober 2011 t o m. den 28 oktober 2011. Förslaget har, innan utställning-
en påbörjats, tillsänts Länsstyrelsen, vilka den 3 november 2011 medde-
lat att förslaget inte strider mot de intressen man har att bevaka enligt 
12 kap 1 § PBL.  
 
Kända sakägare och hyresgästorganisationen har i brev underrättats om 
utställningen. Kungörelse om att utställning äger rum har varit infört i 
ortstidningen den 20 september 2011. Vid utställningens slut hade sex 
(6) skrivelser inkommit från allmänheten.    
 

INKOMNA YTTRANDEN 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 3 november 2011, fram-
fört att:  
 
Förslaget strider inte mot de intressen Länsstyrelsen har att bevaka enligt 
12 kap 1 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 
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Miljönämnden skriver enligt yttrande inkommet den 8  mars 2012 att 
det i sammanhanget är tveksamt om förutsättningarna för avsteg enligt 
Boverkets råd bör tillämpas i den utsträckning som planerats enligt de-
taljplaneförslaget. Om avsteg från riktvärdena görs är det viktigt att åt-
gärder vidtas så att trafikbullret åtminstone understiger 65 dBA dygnsek-
vivalent nivå vid bostädernas fasader.  
 
Det är därför angeläget att säkerställa att bullerdämpande åtgärder fak-
tiskt utförs, exempelvis en bullerskärm mot Landskronavägen, så ingen 
bostadsfasad utsätts för en dygnsekvivalent nivå som överskrider 65 dBA. 
En bullerskärm bedöms kunna förbättra den upplevda boendemiljön i 
markplan även om bullerdämpningen inte blir särskilt verkningsfull högre 
upp på fasaderna. I sammanhanget är det viktigt att notera att även om 
ljudnivån understiger 65 dBA är risken uppenbar för att olägenheter för 
människors hälsa kan uppstå. Det måste därför vara en strävan att ytterli-
gare sänka bullerexponeringen.  
 
I svensk standard anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C 
motsvarar kraven enligt byggreglerna, ljudklass B innebär 4 dB lägre nivå-
er inomhus. Miljönämnden förordar, som en rimlig kompensation vid 
nybyggnation i detta bullerutsatta läge, att åtgärder ska vidtas där ekviva-
lent ljudnivå överstiger 60 dBA så att ljudklass B uppnås inomhus.  
Miljönämnden anser vidare att det måste säkerställas att minst hälften av 
boningsrummen i bostäder som utsätts för trafikbuller med en dygnsek-
vivalent ljudnivå som överstiger 55 dBA vid fasad, tär tillgång till en tyst 
sida där den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 45 dBA. Vidare 
bör entréer förläggas mot den tysta sidan. 
  
Dock kvarstår att ett flertal bostäder utmed Landskronavägen kommer 
att utsättas för ljudnivåer väl över riktvärdet 55 dBA. Även om hälften av 
boningsrummen orienteras mot en tyst sida kommer sannolikt sovrum att 
finnas mot den bullerutsatta sidan.  
 
Störningar av buller på ena sidan bostaden kan i många fall kompenseras 
om det också finns tillgång till en tyst sida. Exempelvis minskar antalet 
sömnstörda människor i en bostad om bostaden får en sida som inte är 
utsatt för buller. Andelen störda i bebyggelse med stängt fönster och till-
gång till en tyst sida samt med en ljudnivå på 65 dBA mot den bullerex-
ponerade sidan, har dock vid en undersökning visat sig vara 31 %. Vid 
motsvarande fall men med öppet fönster var antalet störda 47 %.  
  
Miljönämnden anser generellt att en förtätning av bebyggelsen inte får 
leda till att andelen störda av buller ökar. Målet måste vara att skapa en 
långsiktig god ljudmiljö. Ur de aspekter miljönämnden har att beakta be-
döms ett uppförande av bostadshusen utmed Landskronavägen vara 
olämpligt om inte åtgärder vidtas som sänker trafikbullernivån vid fasa-
derna. Utan åtgärder kan målet om en långsiktig hållbarhet ur hälsosyn-
punkt och att människor ska utsättas för mindre buller inte uppnås. 
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Kommentar:  
Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte Miljökontoret synpunkt utan gör be-
dömningen att förutsättningarna för när avsteg från huvudregeln enligt Bo-
verkets allmänna råd 2008:1 kan tillämpas anses uppfyllda. Länsstyrelsen 
har inget är invända mot denna bedömning enligt yttrande inkommet 3 no-
vember 2011 (ovan). Stadsbyggnadsförvaltningen anser att de positiva kon-
sekvenser planen medför väger tyngre än de avsteg som görs, trots detta har 
möjligheten att genomföra ytterligare bulleråtgärder studerats (enligt nedan). 
 
Ytterligare hastighetssänkning på Landskronavägen 
Landskronavägen är en huvudgata i trafiksystemet som främst förmedlar tra-
fik mellan olika delar av staden. I den nya hastighetsplanen för Helsingborg 
finns förslag att sänka från 70 km/h till 60 km/h på Landskronavägen vid 
Råå. Hastighetsplanen synliggör helheten, vilket innebär att om ytterligare 
sänkning skulle göras kan de parallella lokalgatorna påverkas genom att de 
då får en högre trafikbelastning som inte är önskvärd. Eftersom vi vill styra 
trafiken till huvudgatorna och infartsgatorna i staden som är utformade för 
att klara en viss trafik. Ytterligare hastighetssänkning från 60 km/h till 50 
km/h skulle innebära en minskning på mellan 1 – 2 dBA (ekv). Stadsbygg-
nadsförvaltningen anser inte att ytterligare sänkning av hastigheten medför 
så positiva effekter på ljudmiljön, att man kan bortse från den negativa på-
verkan det skulle medföra på angränsande bostadsområden och mindre lo-
kalgator. På längre sikt är det dock troligt att en sänkning från 60 km/h till 
50 km/h kommer att ske för att skapa en mer stadsmässig karaktär längs 
Landskronavägen. 

 
Ökat avstånd till bullerkällan 
I planförslaget är flerbostadshusen illustrerade ca 12-13 meter från Landsk-
ronavägens körbana. Stadsbyggnadsförvaltningen har tittat på möjligheten 
att flytta husen inom föreslagen byggrätt längre bort från körbanan för att 
minska bullerpåverkan. En ökning från 13 till 18 meter från körbanan skulle 
medföra en minskning på mellan 0 – 1 dBA (ekv). Stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser att den positiva bilden av ett mer stadsmässigt gaturum väger 
tyngre än en bullerminskning på 0 – 1 dBA. Vidare skulle ett ökat avstånd 
även innebära att den skyddade gårdens storlek blir mindre, vilket kan ses 
som en kvalitetssänkning. 
 
Bullerreducerande markbeläggning längs Landskronavägen 
Helsingborg stad har vid liknande fall prövat möjligheten att använda buller-
reducerande beläggning för att åtgärda bullernivåer närmare källan. Kost-
naderna för underhållet av bullerreducerande beläggning bedöms inte som 
rimliga då de vägts mot dess positiva effekter på ljudmiljön.  
 
Skärmning längs Landskronavägen 
Trafikbullerutredning (2009-09-21) visar att en mur mot Landskronavägen 
skulle ha positiv effekt på ljudmiljön vid främst uteplatser och flerbostadshu-
sens bottenvåningar. Tidigare utredningar visar dock att ytterligare skärm-
ning inte är nödvändig för att uppnå riktvärdena för en s.k. ljuddämpad/tyst 
sida. En planbestämmelse som möjliggör ett uppförande av mur vid Landsk-
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ronavägen finns med på plankartan om det skulle bli aktuellt att uppföra en 
bullerskärm/mur. 

 
Helsingborgs brandförsvar anser i sitt yttrande inkommet den 10 nov 
2011 att text om brandvattenförsörjning ska finnas med som en planbe-
stämmelse på plankartan.   
 
Kommentar:  
Genomförandebeskrivningen har kompletterats med text om brandförsörj-
ning. 

 
Kulturnämnden har i sitt yttrande inkommet den 27 okt 2011 framfört 
följande synpunkter: Kulturnämnden är positiv till såväl det tillskott av 
bostäder som planen syftar till vid Landskronavägen som den utbyggnad 
av förskolan som föreslås. Kulturnämnden anser vidare att området kring 
Repslagargatan är av kulturhistoriskt intresse dels då det är en relativt 
oexploaterad del av den gamla stadsmiljön i Råå och dels då det utgör ett 
värde som ett grönskande rum i staden. Med hänsyn till de stora kultur-
värden som är förknippade med denna del av Råå bör den lämnas obe-
byggd. 

 
Kommentar:  
Den föreslagna bebyggelsen längs Repslagaregatan ligger i princip inom de 
tomter som avstyckades 1916, efter mönster i stadsplanen från 1888. Förtät-
ningen medför en möjlighet att uppföra fem mindre villor i anslutning till be-
fintliga bostadskvarter. Utformningen av den nya bebyggelsen följer i stort in-
tentionerna i kringliggande områdesbestämmelser. Länsstyrelsen delar kom-
munens bedömning att riksintresse för kulturmiljö inte kommer att påverkas 
negativt av förslaget.  
 
Trafikverket har i sitt yttrande inkommet den 2 nov 2011 framfört att de 
inte har något att tillägga utöver i ärendet tidigare framförda synpunkter: 
Trafikverket anser att riktvärdena, som finns för trafikbuller och som an-
ges i regeringens proposition 1996/97:53, ska följas vid planering av ny 
bebyggelse. Vid tillämpning av riktvärdens skall hänsyn tas till vad som är 
ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. Vi saknar en redogörelse av vilka 
typer av åtgärder som har övervägts för att dämpa bullret från Landskro-
navägen, t.ex. bullerskärm, bullerreducerande beläggning, sänkt hastig-
hetsgräns. 

 
Kommentar:  
Helsingborg stad har vid liknande fall prövat möjligheten att använda buller-
reducerande beläggning för att åtgärda bullernivåer närmare källan. Kost-
naderna för underhållet av bullerreducerande beläggning bedöms inte som 
rimliga då de vägts mot dess positiva effekter på ljudmiljön. En sänkning av 
hastighetsgränsen på Landskronavägen från 70km/h till 60km/h är plane-
rad. Ytterligare hastighetssänkning bedöms inte medföra så positiva effekter 
på ljudbilden att en andra sänkning är motiverad. En uppdatering av buller-
utredningen har genomförts där effekten av en bullerskärm prövas. Utred-
ningen visar att en mur mot Landskronavägen skulle ha positiv effekt på 
ljudmiljön vid främst uteplatser och flerbostadshusens bottenvåningar. Tidi-
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gare utredningar visar dock att ytterligare skärmning inte är nödvändig för 
att uppnå riktvärdena för en s.k. ljuddämpad/tyst sida. En planbestämmelse 
som möjliggör ett uppförande av mur vid Landskronavägen har införts på 
plankartan. 
 

 
Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
Idrotts- och fritidsnämnden        enligt yttrande den 18 okt 2011  
Öresundskraft AB        enligt yttrande den 25 okt 2011 
TeliaSonera Skanova Access         enligt yttrande den   4 okt 2011 
Barn- och utbildningsnämnden     enligt yttrande den 20 okt 2011 
Kommunstyrelsen        enligt yttrande den 11 nov 2011 
 
 

INKOMNA SKRIVELSER 

 
Råå intresseförening framför i två skrivelser, inkomna den 28 oktober 
och  den 2 november 2011, att de ser positivt på förslaget att ge Råå fler 
bostäder. Föreningen anser dock att den föreslagna flerbostadshusbebyg-
gelsen vid Landskronavägen är alldeles för hög och att stadens motivering 
till föreslagen byggnadshöjd är krystad. Föreningen hänvisar till befintlig 
bebyggelse på Råå uppförd i två våningar med inredd vind som ett bra 
exempel. De anser vidare att det är besvärande med lägenheter som har 
rum där bullerkraven inte uppfylls, och att en hastighetssänkning längs 
Landskronavägen för att erhålla bättre bullervärden är ett underkännande 
av planeringen. 
Vidare befarar föreningen att avlämning och hämtning vid den planerade 
förskolan kan bli problematisk, och anser vidare att Lydbecksgatan inte 
bör öppnas mot Landskronavägen i norr. Föreningen menar vidare att det 
bör tillskapas en koppling mellan Repslagaregatan och Rååvägen via 
”Domustomten”. De anser även att en naturlig gångväg skulle kunna möj-
liggöras över Lussebäcken mellan Kapellgatan och Råå fritidsgård, om 
staden förvärvar en remsa av Stenen 10 i norr. Vidare är föreningen kri-
tisk till att förslaget möjliggör för en torgyta med affärslokal vid korsning-
en Landskronavägen – Lydbecksgatan. Intresseföreningen anser att plan-
förslaget borde utvidgas för att innefatta fler fastigheter väster om Rep-
slagargatan samt att framkomligheten för soppbil vid Repslagaregatan bör 
diskuteras vidare.  
 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på 
Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavä-
gen, liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i 
sig, varför upp till fem våningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på 
flerbostadshusen uppvisar ett modernt formspråk och utgör exempel på be-
byggelse av sin tid, vilket bedöms vara ett motiverat förhållningssätt med 
hänsyn till att området ligger utanför de äldre delarna av Råå. Vidare är be-
hovet av lägenheter med tillgång till hiss stort på Råå, varför ett större antal 
lägenheter är önskvärt. Planförslaget möjliggör för “småskalig restaurang- och 
handelsverksamhet såsom café, livsmedelsbutik och butik” vid korsningen 
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Landskronavägen - Lybecksgatan. Bedömningen är att en eventuell framtida 
etablering, i enlighet med bestämmelsen ovan, skulle medföra positiva effekter 
för Råå i form av; stärkt koppling till Raus, ökad trygghet med fler ”ögon” och 
ett ökat småskaligt serviceutbud i närområdet. Att tillskapa en allmänt till-
gänglig koppling mellan Repslagaregatan och Rååvägen via ”Domustomten” 
(Kikaren 6) är viktigt men behandlas dessvärre inte inom föreliggande de-
taljplan. En av intentionerna med ombyggnaden vid ”Domustomten” är att 
en koppling mellan Repslagaregatan och Rååvägen skall finnas. Den västra 
sidan om Repslagaregatan (kvarteret Kikaren) ingår ej i föreliggande detalj-
plan. Planförslaget följer i stora drag intentionerna i områdesbestämmelserna 
i de delar av planområdet som i dagsläget berörs av områdesbestämmelserna. 
I anslutning till den planerade förskolan och ett av flerbostadshusen förslås en 
upphöjd torgyta som synliggör platsens betydelse, entréer och samtidigt ska-
par en paus längs ”nya Lybecksgatan”. Platsen kommer även fungera som 
vändplats för trafik till och från förskolan vilket innebär att förskoletrafiken 
inte tvingas vända längst in i området. 

 
Ägaren till fastigheterna Skutan 10 och 11 framför i en skrivelse, in-
kommen den 27 oktober 2011, att nuvarande grönområde vid Repslaga-
regatan har ett stort värde för boende på Råå och anser att den gamla 
miljön bör bevaras för så många människor som möjligt. Vidare motsätter 
fastighetsägaren sig den planerade byggnationen i området och hänvisar 
till nyligen uppförda byggnader, som enligt dem inte passar in bland den 
ursprungliga bebyggelsen som beskrivs i bevarandeprogrammet för Råå. 
Fastighetsägaren uttrycker vidare en oro att inte kunna underhålla gaveln 
på sitt bostadshus, då planförslaget möjliggör för garage/uthus näst intill 
tomtgräns. I händelse av byggnation är fastighetsägaren beredd utöka sin 
fastighet, så att deras hus inte längre ligger i fastighetsgräns. 
 
Kommentar: 
Den föreslagna bebyggelsen längs Repslagargatan ligger i princip inom de 
tomter som avstyckades 1916, efter mönster i stadsplanen från 1888. Förtät-
ningen medför en möjlighet att uppföra fem mindre villor i anslutning till be-
fintliga bostadskvarter. Utformningen av den nya bebyggelsen följer i stort in-
tentionerna i kringliggande områdesbestämmelser. Länsstyrelsen delar kom-
munens bedömning att riksintresse för kulturmiljö inte kommer att påverkas 
negativt av förslaget. Planförslaget möjliggör för markförvärv mot norr i syfte 
att möjliggöra för underhåll av gavelfasad. 
 
Ägaren till fastigheterna Skutan 6 framför i en skrivelse, inkommen den 
27 oktober 2011, att man motsätter sig planerad byggnation vid Repsla-
garegatan på bekostnad av ianspråktagna grönområden. Fastighetsägaren 
anser vidare att befintligt grönområde längs Repslagaregatan bör bevaras 
som en grön lunga med utrymme för lek och umgänge för alla boende 
och tillfälliga besökare i området. 
 
Kommentar:  
I planförslaget bevaras en ca 600 kvm stor yta av befintligt grönområde där 
det kommer finns utrymme för lek och umgänge för alla boende och tillfälliga 
besökare i området. 
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Ägaren till fastigheten Råå 4:112 vidhåller i en skrivelse, inkommen den 
27 oktober 2011, att flerbostadshusen längs Landskronavägen har en 
orimligt hög byggnadshöjd, och hänvisar till den enligt dem starka nivå-
skillnaden mellan bebyggelsen väster om Lussebäcken och den planerade 
bebyggelsen. Vidare föreslår fastighetsägaren att det inom det planerade 
parkområdet bör ges utrymme för boulebana. Fastighetsägaren anser att 
en boulebana skulle vidga användbarheten och tillfredsställa äldres behov 
av social utomhusaktivitet. 

 
Kommentar:  
Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggelsen på 
Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavä-
gen, liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i 
sig, varför upp till fem våningar bedöms vara en rimlig höjd. Befintliga 
marknivåers inverkan på upplevd byggnadshöjden har beaktats i planförsla-
get. Det exakta innehållet i parken kommer att studeras vidare vid genomfö-
randet av detaljplanen. 

 
Ägaren till fastigheterna Kikaren 10 uttrycker i en skrivelse, inkommen 
den 31 oktober 2011, en glädje i att förslaget reviderats avseende trafiksi-
tuationen. Vidare anser fastighetsägaren att detaljplaneförslaget ska delas 
upp i två delar, då de inte anser det finnas något samband mellan Repsla-
garegatan och Råå Fritidsgård. Fastighetsägaren vidhåller att den planera-
de byggnationen vid Repslagargatan bör utebli och hänvisar till bevaran-
deprogrammet för Råå samt en genomförd enkätundersökning från 2006.  
Vidare hävdar fastighetsägaren att den planerade bebyggelsen vid Repsla-
gargatan endast innebär ett marginellt tillskott av bostäder samtidigt som 
de medför en stor negativ inverkan på miljön. I stället för föreslagen för-
tätning med ökade avgaser och mindre grönska som följd, föreslår fastig-
hetsägaren att Repslagargatan utvecklas som grönt andningshål med syn-
bara kulturhistoriska kvaliteter. 
 
Kommentar:  
Den föreslagna bebyggelsen längs Repslagargatan ligger i princip inom de 
tomter som avstyckades 1916, efter mönster i stadsplanen från 1888. Förtät-
ningen medför en möjlighet att uppföra fem mindre villor i anslutning till be-
fintliga bostadskvarter. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att riks-
intresse för kulturmiljö inte kommer att påverkas negativt av förslaget. I plan-
förslaget bevaras en ca 600 kvm stor yta av befintligt grönområde vid Rep-
slagargatan. 
 
SAMMANFATTNING 
Under utställningsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 

• Förtätning av villabebyggelse på befintligt grönområde längs Rep-
slagargatan. – Den föreslagna bebyggelsen längs Repslagargatan ligger 
i princip inom de tomter som avstyckades 1916, efter mönster i stads-
planen från 1888. Förtätningen medför en möjlighet att uppföra fem 
mindre villor i anslutning till befintliga bostadskvarter. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att riksintresse för kulturmiljö inte 
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kommer att påverkas negativt av förslaget. I planförslaget bevaras en 
ca 600 kvm stor yta av befintligt grönområde vid Repslagargatan.  

• Skala och utformning på den föreslagna bebyggelsen vid Landsk-
ronavägen. - Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte 
bara till bebyggelsen på Råå, utan även till den mer storskaliga be-
byggelsen öster om Landskronavägen, liksom till den breda och förhål-
landevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför upp till fem vå-
ningar bedöms vara en rimlig höjd. Arkitekturen på flerbostadshusen 
uppvisar ett modernt formspråk och utgör exempel på bebyggelse av 
sin tid, vilket bedöms vara ett motiverat förhållningssätt med hänsyn 
till att området ligger utanför de äldre delarna av Råå.  
 

 
REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR  
Följande redaktionella ändringar har gjorts med anledning av framförda 
synpunkter under utställningsskedet.  
• På plankartan har gräns mot fastigheten Stenen 10 korrigerats hänse-

ende inmätta träd. Parkeringsfickan i slutet på den nya lokalgatan mot 
Landskronavägen har förlagts på allmän platsmark. Prickmark har in-
förts längs gångpassage mellan Tullgatan och Östergatan.  

• Planbestämmelse om lägsta marknivå vid bostadsfasad vid planerat 
flerbostadshus vid korsningen Lybecksgatan – Landskronavägen har 
korrigerats från +5,0 till +4,5 meter. Utformningsbestämmelse (f1) om 
fasadmaterial vid bebyggelsen vid Repslagargatan innefattar nu även 
tegel. Bestämmelse om takbeklädnad (f1) har korrigerats och innefattar 
nu även svart skiffer, samt oglaserade röda eller gula pannor istället för 
oglaserade röda eller gula tegelpannor. Bestämmelse om markens an-
ordnande rörande avvikelse från ursprunglig marknivå på baksidan av 
fastigheter vid Repslagargatan har tagits bort. Generell bullerbestäm-
melse har ersatts av två bullerbestämmelser m1 och m2. 

• På illustrationsplanen har illustrerade uthus vid Repslagargatan flyttats 
från tomternas södersida till norrsida. Illustrerad trädrad längs Landsk-
ronavägen speglar nu inmätta träd. På kvartersmark  illustrerade träd 
vid garagenedfarter längs Lybecksgatan  har tagits bort.  

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats med text angående 
brandförsörjning och servitut.  
 

 
KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Kvarstående erinringar från samrådsskedet finns beträffande skala och ut-
formning på den föreslagna bebyggelsen vid Landskronavägen, samt be-
träffande förtätning av villabebyggelse på befintligt grönområde längs 
Repslagargatan.  
 
Kvarstående erinringar från utställningsskedet finns beträffande skala och 
utformning på den föreslagna bebyggelsen vid Landskronavägen, samt be-
träffande förtätning av villabebyggelse på befintligt grönområde längs 
Repslagargatan.  
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Av dem som framfört erinringar, vilka kvarstår, är ägare till fastigheterna 
SKUTAN 6, SKUTAN 10, SKUTAN 11, RÅÅ 4:112, KIKAREN 10, 
FURIREN 13, LYSBOJEN 2, STENEN 1, STENEN 2, STENEN 5 och 
BÄCKAHÄSTEN 10 sakägare i enlighet med fastighetsförteckningen.  

 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
             Björn Bensdorp-Redestam              Gustav Karlsson 
             Planchef                                                                Planarkitekt 
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Inledning 
Bakgrund 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsing-
borgs stad den 30 oktober 2007 avseende fastigheten Råå Fritidsgård 1 samt området 
kring Repslagaregatan. 
 
Ett förslag till utformning av den östra delen av programområdet har tagits fram av 
Riksbyggen genom Henrik Jais Nielsen och Mats White Arkitekter. Stadsbyggnadsför-
valtningen har tagit fram förslag till den västra delen. Förslaget har föredragits för 
stadsbyggnadsnämnden som information den 28 februari 2008. 
 
Syfte 
Syftet med planändringen är att inom aktuella fastigheter möjliggöra utbyggnad av bo-
stadsbebyggelse såväl i flerbostadshus, som i gruppbyggda och fribyggda småhus, samt 
att möjliggöra för utbyggnad av förskola. Programarbetet syftar till att klargöra förut-
sättningarna och ange riktlinjer för en sådan utbyggnad. 
 
Läge och avgränsning 
Programområdet är uppdelat i två delar och ligger inom stadsdelen Råå. Ena området 
utgörs i huvudsak av fastigheterna Råå Fritidsgård 1 och Råå 4:157 och avgränsas av 
Landskronavägen i öster, Lussebäcken i väster, Lybecksgatan i söder och villabebyggel-
se utmed Mårtensgatan i norr. Det andra området utgörs av del av kvarteren Skutan och 
Fanan, mellan Repslagaregatan och Östergatan, samt del av fastigheten Råå 4:82 (Rep-
slagaregatan). I programmet ingår även en koppling för gående mellan de båda område-
na. Hela programområdet omfattar ca 22 000 m2. 

Programområdets läge i staden. 
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Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § 
miljöbalken, se vidare under rubriken Konsekvenser. 
 
 
Programförslaget i korthet 
I föreliggande förslag inryms 87 bostäder, varav 82 föreslås i den östra delen, mellan 
Lussebäcken och Landskronavägen och 5 föreslås utmed Repslagaregatan och Österga-
tan. Enligt illustrationen möjliggörs 17 bostäder i friliggande hus och 70 lägenheter i 
flerbostadshus. I programmet föreslås också en förskola med fyra avdelningar. De fem 
bostäderna utmed Repslagaregatan respektive Östergatan avses försäljas via stadens 
tomtkö. Bebyggelsen där kommer att regleras med särskilda utformningskrav, med hän-
syn till att det utgör ett område av enhetlig karaktär, där bebyggelsemiljön och gatu-
rummet är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. Angöringen till den östra 
delen av programområdet avses ske som idag, via Lybecksgatan. De östra delarna nås 
via Östergatan och Repslagaregatan. 

 
Programförslaget i huvudsak. 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010, redovi-
sas programområdet som område för komplement i befintlig stadsbebyggelse, som avses 
utvecklas till blandad stad. Området ligger även inom område för utveckling av nya sta-
tionssamhällen, där ett nytt stationsläge i Raus redovisas längs Råådalsbanan. Programom-
rådet berörs vidare av besöks- och personalintensiv centrumverksamhet, vilken främst om-
fattar området kring Rååvägen. Landskronavägen redovisas som en primär sträckning för 
utveckling av högkvalitativ och strukturbildande kollektivtrafik och som en attraktiv infart 
och del i ett hållbart biltrafiknät. Rååvägen avses utvecklas som cykelstråk. Den norra delen 
av området ligger inom uppmärksamhetsområde för miljöstörningar. 
 
Den östra delen av programområdet, kring Lussebäcken, ligger inom ett ekologiskt sär-
skilt känsligt område, enligt Miljöbalken (MB) 3 kap 3 §. 
 
 
 

 
Förutsättningar för programområdet. 
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Riksintressen 
Hela programområdet ligger inom kustzon av riksintresse, högexploaterad kust, enligt 
MB 4 kap 4 §. En mindre del, främst den västra, ligger inom riksintresse för kulturmil-
jövården, enligt MB 3 kap 6 § (Rååns dalgång M:K10). Den del av riksintresset som 
berör Råå beskrivs ”Råå fiskeläge och skepparsamhälle med koppling till den omgivan-
de jordbruksbygden med ett oregelbundet och successivt framvuxet gatunät med väl 
bevarad äldre bebyggelse med anknytning till fiske och sjöfart samt omfattande läm-
ningar efter 1700-talets svenska kustförsvarssystem.” Den del av riksintresset som har 
bäring på programområdet rör det ”oregelbundna gatunätet” och i viss mån förekomsten 
av ”skeppar- och kaptensgårdar samt fiskarstugor från perioden sent 1700- till 1900-
tal”. Spåren av ett repslageri inom programområdet har anknytning till sjöfarten. 
 
Detaljplaner och områdesbestämmelser 
För den östra delen av programområdet gäller detaljplan för Rausvägen mm (12700), 
laga kraft den 23 april 1993, vilken redovisar parkmark, lokalgata samt område för par-
kering för personbilar, samt stadsplan för stadsägorna 367 och 368 inom stadsdelen 
Ramlösa (9143), laga kraft den 30 maj 1969, vilken redovisar område för allmänt än-
damål, park eller plantering samt gata eller torg. 
 
För den västra delen av programområdet gäller områdesbestämmelser för delar av Råå, 
kv Kikaren m fl, samt kv Båten m fl (13652), laga kraft den 1 juni 1995. Områdesbe-
stämmelserna anger som huvuddrag i markanvändningen dels bebyggelseområde: kvar-
ter och tomter för bostäder och icke störande verksamheter samt allmänt tillgängliga 
områden enligt illustrationer, dels allmän plats: gatunät och parkområden. I områdesbe-
stämmelserna beskrivs dels utformning av allmän plats, dels placering, utformning och 
utförande av byggnad på ett detaljerat sätt. För särskilt värdefull bebyggelse respektive 
enhetliga miljöer enligt bevaringsprogrammet gäller skyddsbestämmelserna q1 respekti-
ve q2. Repslagaregatan är markerat som en sådan enhetlig miljö där förändringar ej får 
förvanska områdets karaktär. 
 
Tomtindelning 
För fastigheten Råå Fritidsgård 1 gäller tomtindelning (1283K-9196), fastställd den 3 
september 1969. 
 
Övriga utredningar och beslut 
BEVARANDEPLAN 
För stora delar av Råå gäller Bevaringsprogram för Råå, fastställt av kommunfullmäkti-
ge den 27 augusti 1991. Den västra delen, kring Repslagaregatan ligger inom bebyggel-
seområde med särskilt värdefull miljö, i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 
12 §. Området kring Repslagaregatan och Östergatan utgör område av enhetlig karaktär. 
 
STADSDELSANALYS 
Under våren 2008 togs en stadsdelsanalys för Råå fram. Analysen beskriver stadsdelens 
form och förutsättningar, som ett resultat av en historisk process. Stadsdelens starka och 
svaga sidor beskrivs liksom utvecklingsmöjligheter. 
  
Enligt stadsdelsanalysen definierar Landskronavägen Råås östra gräns och utgör en 
kraftig barriär österut. Kopplingarna mot Raus behöver förbättras. Lussebäcken är ett 
viktigt stråk för grönstrukturen och närrekreationen. Analysen framhåller vikten av att 
kunna förtäta på Råå, men att höga krav på utformning måste ställas. Nya miljöer och 
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tillägg bör enligt stadsdelsanalysen visa sin tid, dock är det viktigt att bebyggelsen 
stämmer överens med sin omgivning i skala. 
 
GRÖNSTRUKTURPLAN 
I Helsingborgs grönstruktur, framtagen 1995, redovisas Lussebäcken med omgivande 
grönytor som spridningskorridor för växt- och djurliv. 
 
 
Programområdets förutsättningar 
Om Råå 
Råå är ett gammalt fiskeläge i den sydvästra delen av Helsingborg, vid Rååns mynning. 
Bebyggelsen på Råå består huvudsakligen av lägre gathus från förra sekelskiftet och 
hamnen har en framträdande roll som småbåtshamn för fritidsbåtar. Vägnätet präglas av 
smala och krokiga gator och gränder. Gathusen och de gamla fiskestugorna har ofta 
trädgårdar och entréer ut mot gatan, vilket ger gaturummet en tydlig och fin karaktär 
genom avgränsningar i form av staket, murar och häckar. Rååns mynning, Lussebäcken, 
Råå vallar, de öppna hedarna mot sundet tillsammans med topografin har haft stor bety-
delse för Råås struktur och utveckling. 
 
Markägoförhållanden 
Den östra delen av programområdet utgörs i huvudsak av fastigheterna Råå Fritidsgård 
1 och Råå 4:157, vilka ägs av Helsingborgs stad, samt till en mindre del av fastigheterna 
Stenen 10, Råå 4:146 och Råå 4:147, vilka är i privat ägo.  
 
Den västra delen av programområdet utgörs av en del av fastigheten Råå 4:82 (Repsla-
garegatan m m) och fastigheterna Skutan 7, 8 och 9 samt Fanan 1, vilka ägs av Helsing-
borgs stad. 
 
Beskrivning av området 
Programområdet ligger väster om Landskronavägen, vilken utgör Råås östra gräns. Ly-
becksgatan-Rausvägen utgör den enda kopplingen österut från Råå. Lybecksgatan 
sträcker sig även in i området som en återvändsgata i nord-sydlig riktning, parallellt 
med Landskronavägen. I den nordöstra delen av tomten finns en planterad skyddsvall 
mot Landskronavägen. Lussebäcken rinner genom områdets västra del. Området sluttar 
från Landskronavägen mot Lussebäcken i väster och mot söder. 
 
Inom fastigheten Råå Fritidsgård står tillfälliga paviljonger med förskoleverksamhet för 
mellan 160-170 barn, sedan den tidigare förskolan rivits. Inom förskoletomten finns 
både grönytor och parkeringsplats till verksamheten. 
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Ortofoto över programområdet, med koppling mellan de olika delområdena. 
 
Repslagaregatan utgör en smal, grusad väg som nås via Östergatan.  Fastigheterna öster 
om Repslagaregatan är obebyggda och nyttjas som odlingslotter, området väster om 
gatan utgör gårdar till bebyggelsen längs Rååvägen. En större grusad parkeringsplats 
finns centralt i området, bakom den tidigare Konsumbutiken vid Rååvägen (Kikaren 6). 
Centralt inom området finns även en grönyta med ett större bokträd. 
 
Service 
Programområdet ligger i nära anslutning till Rååvägens södra delar, som utgör det stora 
handelsstråket på Råå. Handeln erbjuder ett varierat utbud med apotek, livsmedel och 
diverse specialbutiker. Öster om Landskronavägen har bland annat ICA Maxi, System-
bolaget etc. etablerat sig inom ”Råå center”. 
 
Befintlig bebyggelse 
Inom den östra delen av programområdet finns tillfälliga paviljonger för förskoleverk-
samhet. Paviljongerna rymmer verksamhet för 160-170 barn. Programområdet omges 
av äldre villabebyggelse längs Mårtensgatan i norr och väster om Lussebäcken. På den 
östra sidan av Lussebäcken, inom fastigheten Stenen 10, ligger en äldre villa, där det 
tidigare även pågått industriverksamhet. 
 
Öster om Landskronavägen finns storskalig bebyggelse som tidigare varit industriloka-
ler, men som nu innehåller handelsverksamhet. 
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Lybecksgatan inom programområdet. Längs gatan syns paviljongerna för förskoleverksamhet och den 
planterade skyddsvallen mot Landskronavägen. Till höger syns ICA-Maxi. 
 
Längs Östergatan ligger främst mindre gathus på små tomter. Väster om programområ-
det, längs Rååvägen, finns något högre bebyggelse i upp till tre våningar, med gårdar 
mot Repslagaregatan. 
 
Kulturmiljö och historik 
Området mellan Lussebäcken och Repslagaregatan hörde till Raus sockens utmarker 
och började bebyggas under 1800-talet. Områdets bebyggelse formades bland annat av 
topografiska förhållanden och byggnaderna fick ibland höga socklar. Husens placering 
och trädgårdarnas utformning är mycket varierade. Repslagaregatan ritades in i stads-
planen från 1888, men blev aldrig genomförd. Det lågt belägna området användes ända 
in på 1900-talet för en repslagarbana, vilken sedan har omvandlats till en smal, gröns-
kande stig eller grusväg. Tomterna mot denna används idag som odlingslotter. Tomter-
na mot Östergatan bebyggdes först under 1990-talet. 

  
Östergatan, vy från söder. Ny bebyggelse inom kv Repslagaregatan, vy från norr. Till vänster syns  
Skutan till vänster och äldre byggnader till höger. odlingslotter och en öppen grönyta. 
  
Fastigheten Råå Fritidsgård 1 var tidigare bebyggd med en envåningsbyggnad ritad av 
Arton arkitekter 1970. Byggnaden revs 2009 på grund av allvarliga mögelskador. 
 
ARKEOLOGI 
Programområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen 
m m, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Repslagaregatan gränsar i väster till Råå fiskeläges bytomt (Riksantikvarieämbetets forn-
lämningsregister nr 201), avgränsad av Riksantikvarieämbetet utifrån 1800 års karta. 
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Natur och rekreation 
Inom den östra delen av programområdet finns grönska längs Landskronavägen, bestå-
ende av naturlik plantering på en skyddsvall och gräsmatta. Genom programområdet 
rinner Lussebäcken, som strax söder om området rinner ut i Råån. Längs Lussebäcken 
finns ett tätt buskage i söder som övergår till gräsytor med uppvuxna lövträd, företrä-
desvis al, i bäckslänten. Ett gångstråk följer från söder längs med bäckens östra sida och 
fortsätter, via en enkel träbro, på bäckens västra sida i anslutning till befintlig park. 
 

  
En enkel träbro över Lussebäcken, i anslutning till  På grönytan vid Östergatan växer en större bok. 
gångstråket genom parken. 
 
Utöver dessa finns grönytor inom förskoleverksamhetens område. Grönytan på försko-
letomten består av gräsmatta med solitära lövträd och träd i mindre grupper. 
 
Mellan Östergatan och Repslagaregatan finns en öppen grönyta, bland annat med ett 
större bokträd. De delar som idag används som odlingslotter är bevuxna med diverse 
buskar och perenner. 
 
Trafik 
VÄGAR OCH GATOR 
I direkt anslutning till programområdet ligger Landskronavägen, som utgör en av infar-
terna till Helsingborg söderifrån. Landskronavägen trafikeras av 12 100 fordon per var-
dagsdygn, varav 7 procent tung trafik. Rausvägen, strax öster om programområdet, tra-
fikeras av 6 800 fordon per vardagsdygn, varav 8 procent tung trafik och Lybecksgatan, 
söder om området, trafikeras av 2 700 fordon per vardagsdygn, varav 3,5 procent tung 
trafik. Samtliga siffror är från en trafikmätning gjord 2008. Lybecksgatan utgör en vik-
tig entré från det övergripande vägnätet till de centrala delarna av Råå. 
 
Inom programområdets östra del ligger en del av Lybecksgatan, som en återvändsgata. 
Gatan går parallellt med Landskronavägen och fungerar som infart till befintlig parker-
ing och förskoleverksamheten samt bostadshuset inom fastigheten Stenen 10. 
 
Repslagaregatan utgör idag en grusad väg, vilken nås via Östergatan. Gatan har kopp-
lingar till Kapellgatan i norr och Lybecksgatan i söder, dock inte för biltrafik. Gatan 
används som angöring till bebyggelsen längs Rååvägen och enstaka enbostadshus längs 
Repslagaregatan. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Regionbuss 219, som passerar Ramlösa station, trafikerar Landskronavägen med håll-
plats vid Lybecksgatan. Bussen kör 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik 
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övrig tid. Stadsbusslinje 1 (en av stomlinjerna i Helsingborg) passerar på Rååvägen med 
hållplats vid Mårtensgatan och ungefär vid Lybecksgatan (Råå). Bussen kör i 7-10-
minuterstrafik i högtrafik och 15-30-minuterstrafik övrig tid. Planer finns på en spår-
vägslinje i Landskronavägen, området ligger också inom en km radie från den planerade 
pågatågsstationen i Raus. Avståndet till Ramlösa station är drygt 2,5 km. 
 
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
Längs Landskronavägen går gång- och cykelväg på ömse sidor av vägen förbi program-
området. En cykelväg längs Rausvägen leder till Bårslöv. 
 
Teknisk försörjning 
DAGVATTEN, VATTEN OCH AVLOPP 
En äldre kombinerad ledning, för dagvatten och spillvatten, går längs Lussebäcken. 
Ledningen behöver troligen åtgärdas, men kan nyttjas för spillvatten från området kring 
Råå Fritidsgård. Dagvatten från området ska fördröjas lokalt innan det släpps ut i Lus-
sebäcken. Ledningsnät för vatten finns i Landskronavägen. 
 
Dagvatten och spillvatten från Repslagaregatan kan kopplas på befintliga ledningar i 
södra delen av Repslagaregatan, mot Lybecksgatan. Vatten kan tas från ledning i Öster-
gatan. 
 
UPPVÄRMNING OCH EL 
I direkt anslutning till programområdet finns naturgas för uppvärmning. Bebyggelsen 
kan anslutas till befintligt elnät. 
 
Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har tagits fram av Geoexperten RS AB 2009-11-09. Av 
denna framgår att jordlagren inom den östra delen av programområdet under matjords-
lagret utgörs av sand och morän respektive lerig sandig morän till mer än 3-4 meters 
djup över berggrunden, hallen (sand- och siltsten överlagrat av märgel och lersten). 
Markytan inom området är som högst ca +7,0 meter över nollplanet i den nordöstra de-
len och ca + 2,5 meter i den sydvästra delen, med fall dels mot Lussebäcken, dels mot 
söder. Närmast Lussebäcken inmättes fri vattenyta på +0,29 respektive +0,78 meters 
djup, övriga borrhål var torra till utförda provtagningsdjup. 
 
Inom den västra delen av programområdet, kring Repslagaregatan, utgörs jordlagren av 
sand, med inblandning av grus eller matjord, till varierande djup. Därunder är det lera 
respektive morän till omkring 7,0 meters djup över hallen. Markytan inom det västra 
området ligger på nivåer mellan ca +5,0 meter och ca +3,5 meter över nollplanet. 
Grundvattennivån inmättes på mellan +1,58 och +1,27 meters djup, med sydlig-
sydostlig strömningsriktning. Grundvattenytan kan förväntas stiga under nederbördsrik 
årstid. 
 
Enligt undersökningen kan konventionell grundläggning av byggnader användas inom 
hela programområdet. Inom den östra delen av programområdet kan byggnader i 3-4 
våningar uppföras utan särskilda åtgärder och inom den västra delen kan byggnader i 
upp till 2 våningar uppföras. Källare rekommenderas inte inom den västra delen av om-
rådet samt inom ett avstånd av 50 meter från Lussebäcken. 
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RADON 
Enligt närliggande mätningar av markradonstrålning har konstaterats halter i intervallet 
10-50 kBq/m3, vilket definieras som normalriskmark. Inom området förordas ett radon-
skyddat utförande i nybyggnader. 
 
MARKFÖRORENINGAR 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning vid före detta Midolprodukter på Råå 
(fastigheten Stenen 10) har tagits fram av WSP Environmental 2010-02-12, på uppdrag 
av Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen. Inom fastigheten pågick, från början av 
1950-talet till slutet av 1960-talet, tillverkning av bekämpningsmedel, främst växt-
skyddsmedel. Inom fastigheten och de delar av programområdet som ligger i dess när-
het har påträffats föroreningar i marken innehållande bland annat bly, kadmium, koppar, 
kvicksilver, zink samt PAH och PCB, även höga halter av DDT har påvisats. Ytterligare 
undersökningar krävs, vilka Länsstyrelsen står för, innan sanering av marken kan påbörjas. 
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Förslag till utbyggnad 
Huvudstruktur 
Förslaget innebär att fem flerbostadshus i mellan tre och fem våningar byggs längs 
Landskronavägen. I hörnet mot Landskronavägen och Lybecksgatan föreslås en plats 
framför byggnaden. Mot befintlig villabebyggelse i norr föreslås friliggande enbostads-
hus. Längs Repslagaregatan föreslås fem fribyggartomter. Totalt möjliggörs 87 nya bo-
städer inom området. En förskola med plats för fyra avdelningar planeras invid Lusse-
bäcken. Allmänna parker föreslås dels inom Råå Fritidsgård, dels vid Repslagaregatan. 
Längs Lussebäcken öppnas ett allmänt gångstråk med möjlighet att korsa bäcken vid 
parken. En koppling mellan områdena vid Råå Fritidsgård och Repslagaregatan föreslås 
genom befintligt bostadskvarter. 

 
Illustration över programområdet. (Västra delen; Stadsbyggnadsförvaltningen, östra delen; Henrik Jais-
Nielsen & Mats White Arkitekter AB) 
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Bebyggelse 
FLERBOSTADSHUS 
Utmed Landskronavägen föreslås fem punkthus i tre till fem våningar. Närmast de be-
fintliga villorna i norr föreslås tre våningar. Byggnaderna avses ha genomgående entré-
er, både mot Landskronavägen och in mot gården. Längst i söder föreslås en annorlunda 
byggnad i upp till fem våningar, med lokaler i bottenvåningen. Byggnaderna rymmer 
totalt 70 lägenheter, där samtliga lägenheter har fönster åt minst två håll med hänsyn till 
buller från Landskronavägen. Alla lägenheter avses också kunna ha balkong eller ute-
plats mot väster, bort från Landskronavägen. 

 
Bostadsbebyggelsen inom den östra delen av programområdet, vy från nordväst. Befintlig bebyggelse är 
endast schematiskt inritad. (Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB) 
 
FRILIGGANDE GRUPPBYGGDA HUS 
Mot den befintliga villabebyggelsen i norr föreslås tolv bostäder i friliggande, grupp-
byggda hus. Byggnaderna avses uppföras i två våningar längs en ny öst-västlig gata. 
Bostäderna har egna små trädgårdar mot söder. 
 
FRILIGGANDE ENSKILT BYGGDA HUS 
Vid Repslagaregatan och Östergatan föreslås fem bostäder i friliggande, enskilt byggda 
hus. Tomterna avses försäljas via stadens tomtkö. Särskilda utformningsbestämmelser 
kommer att reglera bebyggelsen, med hänsyn till att det utgör ett område av enhetlig 
karaktär, där bebyggelsemiljön och gaturummet är särskilt värdefulla från kulturhisto-
risk synpunkt. Tomterna är små, mellan 235 och 300 m2, varför byggrätten kommer att 
begränsas. Källare rekommenderas inte inom området. 
 
FÖRSKOLA 
En förskola för omkring 60 barn möjliggörs i ett läge längs Lussebäcken. Byggnaden 
kan uppföras i två plan, med en souterrängvåning mot bäcken. Förskolans tomt har en 
friyta på ca 1500 m2, vilket innebär 25 m2 per barn. Tomten kommer till största delen att 
hägnas in och avses avgränsas med häckar. Gården bedöms dock kunna nyttjas av 
kringboende under de tider förskolan inte är öppen. Angöring sker vid en parkering i 
direkt anslutning till gatan och förskolans entré. 
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Platsbildning 
I hörnet mot Landskronavägen och Lybecksgatan föreslås en mindre plats framför 
byggnaden, som en entré till området. I bottenvåningen föreslås en lokal för någon typ 
av serviceverksamhet; café, kiosk, restaurang eller motsvarande. 
 
Grönområden 
LUSSEBÄCKEN 
Längs Lussebäcken tydliggörs det befintliga gångstråket med möjlighet att korsa bäcken 
vid parken. Möjlighet att vidga Lussebäcken i anslutning till parken finns också, med 
syfte att fungera som utjämningsmagasin vid stora vattenflöden. 
 
PARKER 
Inom programområdet finns två mindre, allmänna parker, en centralt i den östra delen 
med koppling till Lussebäcken och en centralt i den västra delen mellan Östergatan och 
Repslagaregatan. 
 
Trafik 
UTFORMNING AV GATOR 
Den östra delen av programområdet nås som idag, via Lybecksgatan, dock ges denna en 
ny sträckning in i området. I den norra delen försörjer tvärgående gator den lägre be-
byggelsen. Gatusektionen är på sex meter. 
 
De östra delarna av programområdet nås via Östergatan och Repslagaregatan. 
 
PARKERING OCH ANGÖRING 
Boendeparkering för de friliggande enbostadshusen, inom hela programområdet, avses 
lösas med två platser inom respektive tomt. 
 
Boendeparkering för flerbostadshusen avses i huvudsak lösas i två underjordiska garage 
under flerbostadshusen med gårdar. Garagen avses rymma ca 32 bilar vardera. Parker-
ingsbehovet för de tillkommande bostäderna uppgår, enligt parkeringsnormen för Hel-
singborgs stad, till ca 70 platser inklusive 10 platser för besökande. Besöksparkering bör 
ligga ovan mark och kan möjliggöras vid några lägen längs Lybecksgatan. 
 
Parkeringsmöjlighet till de lokaler som föreslås i bottenvåningen mot Lybecksgatan 
avses ordnas med tre platser i anslutning till angöringsmöjlighet. 
 
Förskolan har angöring med parkering för ca tio bilar i direkt anslutning till gatan och 
förskolans entré. 
 
Inom den västra delen av programområdet, längs Repslagaregatan, föreslås en allmän 
parkering med plats för åtta bilar. Dessa ersätter parkeringsmöjligheten som idag finns 
mellan Östergatan och Repslagaregatan. 
 
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
Längs Landskronavägen finns enkelriktade gång- och cykelvägar på båda sidor av ga-
tan. Inom programområdet föreslås ett gångstråk längs Lussebäcken. En koppling för 
gående mellan områdena vid Råå Fritidsgård och Repslagaregatan föreslås genom be-
fintligt bostadskvarter. 
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Teknisk försörjning 
DAGVATTEN 
Dagvatten från området kring Repslagaregatan behöver, enligt NSVA (Nordvästra Skå-
nes Vatten och Avlopp), inte fördröjas, utan kan kopplas på befintliga ledningar i södra 
delen av Repslagaregatan, mot Lybecksgatan. 
 
Lussebäcken omfattas av ett dikningsföretag, som i sin helhet ligger inom verksamhets-
området för VA. Syftet med dikningsföretaget är därför överspelat. Dikningsföretaget 
som omfattar den nedre delen av Lussebäcken kommer på sikt att avvecklas. 
 
Programområdet ligger nära Lussebäckens utlopp i Råån. Vid långa perioder med högt 
flöde är det därför bättre att det aktuella området avvattnas relativt snabbt eftersom Lus-
sebäcken är lång och den största avrinningen ofta kommer ca ett dygn efter kraftig ne-
derbörd. Inom den östra delen av programområdet ska ändå, enligt NSVA, totalt ca 
100 m3 fördröjas innan det leds till Lussebäcken, för att minska den snabba avrinningen 
vid perioder med låg vattenföring i Lussebäcken. Nya utsläpp från området bör anläggas 
i 3-4 punkter för att minska risken för erosion. Det är positivt ur dagvattensynpunkt om 
Lussebäcken breddas utmed en sträcka, vilket skulle skapa en extra volym för utjäm-
ning av flödet i bäcken. Även gröna tak är positivt, både ur dagvattensynpunkt och ur 
ekologisk synpunkt. Visuellt är gröna tak positivt framför allt på lägre byggnader där 
taken syns från högre bebyggelse. 
 
En grov principutredning av hur dagvattnet kan tas omhand inom programområdet visar 
att takavvattning från flerbostadshusen kan läggas i öppna rännor och sedan fördröjas i 
dränerade makadamdiken, via ledning i gatan till utsläppslägen i Lussebäcken. Dagvat-
ten från de gruppbyggda husen, gator m m föreslås fördröjas i underjordiska rörmagasin 
i olika lägen. Från området föreslås flera reglerade utsläppspunkter till Lussebäcken. 
 
VATTEN OCH AVLOPP 
Programområdet kan anslutas till det befintliga ledningsnätet för vatten och avlopp. 
Spillvatten från Repslagaregatan kan kopplas på befintliga ledningar i södra delen av 
Repslagaregatan, mot Lybecksgatan. Vatten kan tas från ledning i Östergatan. 
 
Spillvatten från den östra delen av programområdet kan kopplas på en äldre kombinerad 
ledning som går längs Lussebäcken. Skicket på denna behöver dock utredas innan nya 
serviser kopplas till ledningen. Vatten kan tas från befintlig ledning längs Landskrona-
vägen. 
 
EL OCH UPPVÄRMNING 
Programområdet kan anslutas till befintligt elnät och försörjas med naturgas för upp-
värmning. 
 
AVFALLSHANTERING 
Inom den östra delen av programområdet avses separata miljöhus eller miljöutrymmen 
för källsortering av avfall finnas för såväl tillkommande bostäder som förskola. Vid 
Repslagaregatan förutsätts enskild avfallshantering, på samma sätt som för kringliggan-
de befintlig bebyggelse. Framkomligheten för sopfordon behöver studeras i det fortsatta 
planarbetet. 



 Dnr 2682/2007 
 PR 26 april 2010 
 Red. ändrad 2 juni 2010 
 

17 (21) 
 

Konsekvenser 
Programförslaget för den östra delen innebär att mark som idag är planlagd för allmänt 
ändamål, park, gata och parkering istället nyttjas för bostadsändamål, förskola, park och 
gata. I den västra delen innebär förslaget att byggrätter tillkommer för fribyggare. I pro-
gramförslaget möjliggörs för närmare 90 nya bostäder i ett attraktivt läge, med närhet 
till service och kollektiva kommunikationer. Tillgängligheten till Lussebäcken ökar. 
Stadsbilden förändras på ett positivt sätt med bebyggelse längs Landskronavägen. 

 
Sektion längs med Landskronavägen. 
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas med-
föra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap 18 § plan- och bygglagen 
respektive 6 kap 11 § miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets inne-
håll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förord-
ning. Miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
genomföras. 
 
Planprogrammet avser ett mindre område på lokal nivå. Den föreslagna bebyggelsen 
innebär en förtätning i en befintlig miljö, där befintlig infrastruktur i huvudsak kan nytt-
jas. Hela programområdet har god tillgång till kollektivtrafik med stadsbuss på Rååvä-
gen och regionbuss på Landskronavägen. Området ligger också inom en km radie från 
den planerade pågatågsstationen i Raus och i direkt närhet till planerad spårväg längs 
Landskronavägen. Förslaget bedöms heller inte påverka vattensituationen i området i 
sådan utsträckning att det skulle medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Riksintressen 
Riksintresset för kulturmiljövården (Rååns dalgång M:K10) bedöms inte påverkas nega-
tivt av programförslaget. Förslaget innebär, i den del som ingår i riksintresseområdet, en 
utbyggnad av enskilt byggda enbostadshus som följer den lokala byggnadstraditionen i 
volym och skala. Bebyggelsen ligger i princip inom de tomter som avstyckades 1916 
efter mönstret i stadsplanen från 1888.  
 
Den del av riksintresset som har bäring på programområdet rör det ”oregelbundna ga-
tunätet” och i viss mån förekomsten av ”skeppar- och kaptensgårdar samt fiskarstugor 
från perioden sent 1700- till 1900-tal”. Spåren av ett repslageri har anknytning till sjö-
farten. I anslutning till programområdet finns ett antal byggnader som är markerade i 
bevarandeprogrammet för Råå, dock ligger ingen av byggnaderna inom programområ-
dets gräns. Befintliga byggnader påverkas inte ur kulturmiljösynpunkt av förslaget. Ga-
tunätets struktur förändras inte i programförslaget, varför inte heller den aspekten av 
riksintresset påverkas negativt. Beträffande repslageriet finns inga synliga lämningar 
utöver den obebyggda sträckningen längs Repslagaregatan. Det är oklart om de före-
slagna bostäderna berör själva repslagarbanan, då det exakta läget för denna inte är fast-
lagt. Med hänsyn till detta bedöms påverkan på kulturmiljön vara marginell och en ut-
byggnad enligt förslaget kan inte anses innebära någon påtaglig skada på riksintresset. 
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Natur- och kulturmiljö 
NATURMILJÖ 
Den östra delen av programområdet, kring Lussebäcken, utgör ett ekologiskt särskilt 
känsligt område. Den ökade befolkningen i närområdet medför ökat slitage på grönstrå-
ket längs bäcken. Enligt programförslaget avses gångstråket längs Lussebäcken förbätt-
ras, vilket bör medge en ökad användning. 
 
Programförslaget innebär att grönytan i området minskar, dock har den yta som försvin-
ner få rekreativa värden eftersom den ligger utmed Landskronavägen och är svårtill-
gänglig. Även den privata grönytan inom området minskar, då den befintliga förskole-
tomten ersätts med en mindre förskola och enskilda gårdar och trädgårdar. 
 
KULTURMILJÖ 
Den västra delen av programområdet utgör i huvudsak låglänt, obebyggd mark, delvis 
bevuxen med träd och vegetation. Området används idag till odlingslotter respektive 
parkering. Området är reglerat med områdesbestämmelser som redovisar skyddsbe-
stämmelser för särskilt värdefull bebyggelse respektive enhetliga miljöer. Inom pro-
gramområdet finns inga enskilda byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde. Av kul-
turhistoriskt intresse är dock att Repslagaregatan, eller området kring denna, under tiden 
kring förra sekelskiftet varit repslageri. 
 
Av planbeskrivningen till gällande områdesbestämmelser framgår att de obebyggda 
delarna av kv Skutan, av bevaringsskäl, bör bibehållas oexploaterade och med bibehål-
len marknivå. Vidare framgår att det för tillkommande bebyggelse utmed Repslagarega-
tan antingen krävs en detaljplan, eller överenskommelse med staden om de allmänt till-
gängliga ytorna. Föreliggande programförslag strider delvis mot intentionerna i områ-
desbestämmelserna. 
 
Kulturmiljön längs Repslagaregatan förändras vid en utbyggnad enligt programförsla-
get. Konsekvenserna ur kulturmiljösynpunkt bedöms dock vara relativt begränsade med 
hänsyn till att det redan i början av 1900-talet redovisas tomter för bebyggelse längs 
Repslagaregatan. Med hänsyn till detta och att det finns så få möjligheter att på Råå 
erbjuda tomter för enskild byggnation bedöms den påverkan på kulturmiljön som för-
slaget innebär som acceptabel. Den ursprungliga sträckningen på Repslagaregatan änd-
ras inte i programförslaget. 
 
ARKEOLOGI 
Programområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen 
m m, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som 
härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. 
 
Hälsa och säkerhet 
TRAFIKBULLER 
Enligt riksdagens proposition 1996/97:53 är gällande riktvärden för trafikbuller vid bo-
städer 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad, 30 dB(A) ekvivalent nivå inomhus, 45 dB(A) 
maximal nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats. För under-
visningslokaler (förskolan) gäller enligt regeringsbeslut Naturvårdsverkets riktlinjer, 
som anger 55 dB(A) ekvivalent nivå utomhus och 30 dB(A) ekvivalent nivå inomhus. 
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Beräkningar av trafikbuller har utförts av Tyréns AB (uppdrag 222 437, 2009-09-21, 
rev. 2010-04-23). Beräkningarna bygger på att 12000 fordon per dygn, varav 7 procent 
tung trafik, trafikerar Landskronavägen och 6800 fordon per dygn varav 10 procent tung 
trafik, trafikerar Rausvägen, vilket är en prognos för 2015. I beräkningarna har förutsatts 
att båda vägarna har en hastighetsbegränsning på 60 km/h. För Lybecksgatan har anta-
gits ett trafikflöde på 2000 fordon per dygn, varav 7 procent tung trafik och tillåten has-
tighet 50 km/h. 
 
Enligt beräkningarna för de tillkommande flerbostadshusen uppgår den ekvivalenta 
bullernivån vid fasad mot Landskronavägen till 63-64 dB(A) vid samtliga våningsplan 
och den maximala nivån till 75-76 dB(A). Mot gårdssidan uppgår den ekvivalenta bul-
lernivån vid fasad till mellan 40 och 49 dB(A) och den maximala nivån vid möjliga ute-
platser till mellan 48 och 70 dB(A). Lägenheterna i flerbostadshusen förutsätts vara 
genomgående, så att minst hälften av boningsrummen är lokaliserade mot en tyst eller 
ljuddämpad sida. Den maximala nivån mitt på gården uppgår till 69 dB(A). Beräkning-
arna bygger på att en avskärmande låg byggnad placeras mellan flerbostadshusen. Ute-
platser kan anordnas mot gårdssidan utan ytterligare åtgärder. Åtgärder på fönster och 
ytterväggar krävs dock för att inomhusvärdena ska klaras. 
 
Enligt beräkningarna för flerbostadshuset närmast Lybecksgatan uppgår den ekvivalenta 
ljudnivån vid fasad mot Lybecksgatan till 62 dB(A) och den maximala nivån till 75 
dB(A). Särskilda åtgärder krävs för att klara såväl inomhusvärden som värden på ute-
plats. 
 
Beräkningarna för enbostadshusen visar att den ekvivalenta nivån vid fasad uppgår till 
58 dB(A) vid byggnaden närmast Landskronavägen och 56 dB(A) vid den andra bygg-
naden. Åtgärder på fönster och ytterväggar krävs för att inomhusvärdena ska klaras. 
Åtgärder krävs även för att de maximala värdena inomhus nattetid ska innehållas. På 
uteplatser placerade i vinkeln mot söder, bort från trafiken, uppgår den maximala ljud-
nivån till 49 dB(A), vilket klart understiger riktlinjerna. 
 
Förskolan är placerad längs Lussebäcken, ca 50 meter från Landskronavägen. Enligt 
beräkningen kan utemiljön för förskoleverksamheten klaras, då den ekvivalenta ljudni-
vån vid fasad uppgår till 54 dB(A) vid fasad och 53 dB(A) mitt på gården. 
 
RISKER OCH MILJÖSTÖRNINGAR 
En del av programområdet ligger inom uppmärksamhetsområde för miljöstörningar. De 
verksamheter som är aktuella för påverkan är Aller Tryck AB, Elektrokoppar AB samt 
Hercules AB, vilka alla ligger mellan 400 och 900 meter från programområdet. Hercu-
les AB är en oorganisk kemisk industri som ligger 900 meter från området, norr om Råå 
kyrkogård. Det är en A-anläggning och en Sevesoanläggning1

                                                 
1 Seveso - För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har 
EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Reglerna styr verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle 
förekommer i vissa mängder. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre 
respektive högre kravnivå. 
 

 av den lägre graden, med 
ett skyddsavstånd på 1000 meter. Elektrokoppar AB är en metallindustri med stång- och 
tråddragningsanläggning. Det är en B-anläggning med ett skyddsavstånd på 500 meter 
främst på grund av buller. Aller Tryck AB bedriver tryckeriverksamhet. Det är en B-
verksamhet med ett skyddsavstånd på 500 meter, främst på grund av buller och lukt, 
men även användning av lösningsmedel. 
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Enligt brandförsvaret i Helsingborg visar riskanalyser för närliggande projekt att riskni-
vån i området är låg. Ytterligare riskanalyser bedöms inte nödvändiga. 
 
RADON 
Inom den östra delen av programområdet finns isälvssediment, vilket kan innebära att 
det finns risk för förhöjd radonhalt. Av närliggande mätningar av markradonstrålningen 
har konstaterats halter i intervallet 10-50 kBq/m3, vilket definieras som normalriskmark. 
Enligt en geoteknisk undersökning inom området (Geoexperten RS AB, 2009-11-09) 
förordas ett radonskyddat utförande av ny bebyggelse, för att minimera inträngning av 
radonhaltig jordluft till inomhusluften. 
 
MILJÖKVALITETSNORMER 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), 
kolmonoxid (CO), bly (Pb) och partiklar (PM 10). Från 2010 omfattas även bensen och 
ozon. Enligt översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige den 12 juni 2002 och ak-
tualitetsförklarad den 30 augusti 2006, föreligger ingen risk för överskridande av miljö-
kvalitetsnormernas värden i närheten av programområdet. Programförslaget bedöms 
inte medföra någon försämring av luftkvaliteten. 
 
Från december 2009 gäller även miljökvalitetsnormer för vatten, vilka omfattar kvali-
tetskrav för yt- och grundvattenförekomster. Det grundläggande miljömålet i vattendi-
rektivet är att alla vattenförekomster ska uppnå god kemisk och kvantitativ status 
(grundvatten) eller god kemisk och ekologisk status (ytvatten) i december 2015. Lusse-
bäcken och Råån ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt.  
 
I planprogrammet föreslås några mindre, samlade parkeringsytor. Inom programområ-
det kommer det endast att vara mindre lokaltrafik och relativt lite markparkering, med 
som mest tio samlade bilplatser. Dagvattenavrinningen från trafikerade ytor kommer att 
passera rännstensbrunnar med sandfång och fördröjningsmagasin. Detta är normal stan-
dard med hänsyn till dagvattnets kvalitet och påverkan på recipienten. 
 
ÖVERSVÄMNINGSRISK 
Havets nivå kommer troligtvis att öka med mellan 0,6 och 1,2 meter till år 2100. Till 
detta kommer ca 1,8 meter som högvattennivå över den normala nivån. Den högsta ni-
vån på havet år 2100 kommer då att hamna mellan +2,4 och +3,0 meter (ca 100-års-
situationen). En del av programområdet ligger relativt lågt och det är angeläget att stu-
dera höjdsättningen inom området och för byggnationen i detaljplaneskedet. Byggna-
ders entréer och nedfarter till garage bör inte placeras lägre än +3,5 meter i höjdsyste-
met RH2000, helst ytterligare något högre. 
 
Möjlighet att vidga Lussebäcken i anslutning till parken finns, med syfte att fungera 
som utjämningsmagasin vid stora vattenflöden. Åtgärder på Lussebäcken måste dock 
samrådas med Länsstyrelsen. Framtida höjningar av havsnivån kan medföra att vatten 
behöver pumpas ut i Öresund. 
 
Sociala konsekvenser 
Programförslaget innebär en utbyggnad av närmare 90 bostäder i ett attraktivt område. 
Av dessa kommer 70 lägenheter att ha tillgång till hiss, vilket möjliggör för kvarboende 
för äldre på Råå. Inom området kan olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar in-
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rymmas. Inom programområdet möjliggörs även för en förskola, om än mindre än den 
befintliga, vilket innebär att området är befolkat även dagtid. Förskolan ligger natur-
skönt utmed Lussebäcken, indragen från trafiken på Landskronavägen, vilket är positivt 
ur barnens perspektiv. 
 
Sammanfattning 
I föreliggande förslag inryms 87 bostäder, varav 82 föreslås i den östra delen, mellan 
Lussebäcken och Landskronavägen och 5 föreslås utmed Repslagaregatan och Österga-
tan. Enligt illustrationen möjliggörs 17 bostäder i friliggande hus och 70 lägenheter i 
flerbostadshus. I programmet föreslås en förskola med plats för omkring 60 barn. De 
fem bostäderna utmed Repslagaregatan respektive Östergatan avses försäljas via stadens 
tomtkö. Bebyggelsen där kommer att regleras med särskilda utformningskrav, med hän-
syn till att det utgör ett område av enhetlig karaktär, där bebyggelsemiljön och gatu-
rummet är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. Angöringen till den östra 
delen av programområdet avses ske som idag, via Lybecksgatan. De östra delarna nås 
via Östergatan och Repslagaregatan. 
 
Medverkande 
Biträdande projektledare i programarbetet är Carl Welin respektive Gustav Karlsson. 
Medverkat har även Bodil Falke, plantekniker och Fredrik Bengtsson, ekolog, gjort. 
 
Fortsatt arbete 
I det fortsatta detaljplanearbetet avses reglerna för normalt planförfarande följas. Pro-
gramområdet avses delas in i två eller flera olika detaljplaner. 
 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

  
Björn Bensdorp-Redestam Karin Kasimir 
Planchef Planarkitekt 
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PLANPROGRAM FÖR FASTIGHETEN 
RÅÅ FRITIDSGÅRD 1 M FL, REPSLAGAREGATAN, 
RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 
 
 
RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD 
 
 

PLANPROGRAMMETS SYFTE OCH INNEHÅLL 

Syftet med planändringen är att inom aktuella fastigheter möjliggöra utbyggnad av bo-
stadsbebyggelse såväl i flerbostadshus, som i gruppbyggda och fribyggda småhus, samt 
att möjliggöra för utbyggnad av förskola. Programarbetet syftar till att klargöra förut-
sättningarna och ange riktlinjer för en sådan utbyggnad. 
 
Programförslaget innebär att 87 bostäder möjliggörs, varav 82 föreslås i den östra delen, 
mellan Lussebäcken och Landskronavägen och fem föreslås utmed Repslagaregatan och 
Östergatan. I programmet föreslås också en förskola med fyra avdelningar. 
 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Sakägare har beretts tillfälle till programsamråd efter personlig kallelse och berörda 
bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt sammanslutningar och övriga in-
tressenter har inbjudits genom annons i lokaltidning den 23 april 2010, att delta i ett 
gemensamt samrådsmöte den 4 maj 2010 i Stadsbyggnadshuset.  
 
Berörda förvaltningar och myndigheter har tillsänts planskissen för eventuella synpunk-
ter. Länsstyrelsen har avgivit yttrande enligt PBL 5 kap 20 §. Därutöver hade vid sam-
rådets slut nio yttranden inkommit från berörda förvaltningar samt sex skrivelser från 
allmänheten. 
 

SAMRÅDSMÖTET 

Vid samrådsmötet deltog ca 30 personer. Från stadens sida deltog förutom stadsbygg-
nadsförvaltningen även en representant från mark- och exploateringsenheten och en 
förtroendevald från stadsbyggnadsnämnden.  
 
Under mötet diskuterades främst den föreslagna bebyggelsen utmed Landskronavägen. 
Flera uttryckte med bestämdhet att bebyggelsen i fem våningar är för hög och att ut-
formningen inte passar in på Råå. Vidare menade några att den föreslagna bebyggelsen 
ser steril ut och bildar en mur som gömmer Råå. 
 
Trafiksituationen på Lybecksgatan och Landskronavägen diskuterades. En sänkning av 
hastigheten till 50 km/h efterfrågades på Landskronavägen, liksom en rondell i kors-
ningen Landskronavägen-Lybecksgatan-Rausvägen. Någon påpekade att det är svårt att 
komma ut från programområdet till Lybecksgatan. Vidare undrade någon om Repslaga-
regatan kommer att öppnas upp och framförde att det är väldigt mycket trafik på Öster-
gatan, som är skyltad 30 km/h från ena hållet och 50km/h från det andra. Man upplever 
att bilarna kör i 80 km/h på Östergatan och efterfrågar trafikhinder. 
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Flera tog upp parkeringssituationen och påpekade att det står många bilar parkerade 
längs Lybecksgatan inom området. Man undrade var bilarna ska ta vägen i framtiden. 
Parkeringsnormen för den tillkommande bebyggelsen ifrågasattes om den täcker det 
verkliga behovet. 
 
Någon undrade om förskolans upptagningsområde och hur behovet av förskoleplatser 
ska uppfyllas när de provisoriska paviljongerna tas bort.  
 
Angelägna frågor som kom upp under mötet var sammanfattningsvis:  
• Höjden och utformningen av bebyggelsen utmed Landskronavägen. 
• Trafiksituationen och parkeringssituationen inom och i anslutning till området. 
• Behovet av förskoleplatser. 
 
Sammanfattande kommentar: Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte 
bara till bebyggelsen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om 
Landskronavägen, liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavä-
gen i sig, varför fem våningar bedöms vara en rimlig höjd. Bebyggelsen som redovisas i 
programförslaget är inte färdiggestaltad, utan ska ses mer som schematiska byggnads-
volymer. 
 
Beträffande Landskronavägen kommer denna att studeras vidare utanför det aktuella 
planarbetet. Trafiksituationen på Lybecksgatan, inom och utanför programområdet, får 
studeras i samband med det fortsatta planarbetet. Repslagaregatan avses inte öppnas 
för trafik, varken mot Kapellgatan eller mot Lybecksgatan. Vad gäller Östergatan får 
skyltning och eventuella trafikåtgärder tas upp i annat sammanhang. Parkeringssitua-
tionen för befintlig bebyggelse inom programområdet behöver studeras vidare i det 
fortsatta planarbetet. För den tillkommande bebyggelsen avses gällande parkerings-
norm följas. 
 
Den föreslagna förskolan inom området täcker en del av det behov som finns i närom-
rådet. Ytterligare ett par förskolor planeras, vid Råå Södra Skola och vid Raus Södra, 
vilka tillsammans avses fylla behovet av förskoleplatser. 
 

SAMRÅDSYTTRANDEN 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande, inkommet den 21 maj 2010, framfört följande syn-
punkter att beakta i det fortsatta planarbetet. I samrådshandlingen har kommunen utrett 
områdets kulturhistoriska värden och vilka konsekvenser det får för riksintresset M:K 
10. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att föreliggande förslag inte kommer att 
påverka riksintresset negativt. 
 
Beträffande skyddsavstånd bedömer Länsstyrelsen att följande miljöfarliga verksamhe-
ter är aktuella: 
• Aller Tryck AB, 500 meter. Planområdet ligger på cirka 400 meters avstånd från 

verksamhetsområdet. 
• Elektrokoppar AB, 500 meter. Planområdet ligger på cirka 450 meters avstånd från 

verksamhetsområdet. 
• Hercules AB, 500 meter. Planområdet ligger på cirka 1 000 meters avstånd från 

verksamhetsområdet. 
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• Råå Fiskodling, 500 meter. Planområdet ligger på cirka 400 meters avstånd från 
verksamheten. 

 
Överlappning av skyddsavstånd och planområde bör tydligare redovisas samt avsteg 
från rekommenderade skyddsavstånd motiveras. Eventuella risker som kan uppstå från 
verksamheterna ska redovisas i kommande planhandlingar. 
 
Vad gäller förorenad mark förutsätter Länsstyrelsen att området som ska användas för 
bostads-/skoländamål och liknande saneras till minst en nivå som motsvarar Natur-
vårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. Detta bör regleras i planbestäm-
melse alternativt i genomförandebeskrivningen. 
 
Marken är normalriskmark avseende radon. Länsstyrelsen föreslår att en upplysningsru-
ta om områdets radonförhållanden införs på plankartan. Upplysningsrutan kan även 
informera om att grundkonstruktionen ska utföras radonskyddande vid normalrisk re-
spektive radonsäker vid högrisk. 
 
Länsstyrelsen förutsätter att bullerutredningen bifogas i kommande skede. Plankartan 
bör förses med planbestämmelser som reglerar vilka bullerriktvärden som inte får 
överskridas alternativt vilka bullerskyddsåtgärder som krävs eller en kombination av 
båda. Av planhandlingarna framgår det att spårtrafik planeras i anslutning till planområ-
det. Det vore lämpligt att ett resonemang kring detta fanns med i kommande handlingar. 
 
För att säkerställa att området inte drabbas av översvämningar vid stora vattenflöden 
och framtida höjningar av havsnivån är det lämpligt att i det fortsätta planarbetet avsätta 
mark för invallningar och andra anläggningar som kan krävas för att pumpa bort vatten. 
Vidare bör, i det fortsatta planarbetet, föreslagna lösningar för dagvatten kopplas sam-
man med markföroreningssituationen. Lösningar som innebär förstärkt infiltration är 
olämpliga i områden med föroreningsrisk. 
 
Kommentar: Vad gäller Råå Fiskodling är skyddsavståndet i stadens riskdatabas endast 
200 meter, vilket utgör uppmärksamhetsområde för miljörisker enligt uppgifter från 
miljöförvaltningens register. Avståndet till programområdet överstiger med marginal 
skyddsavståndet. Vad gäller närheten till Hercules AB har Länsstyrelsen redovisat ett 
skyddsavstånd på 500 meter, vilket enligt stadens riskdatabas utgör uppmärksamhets-
område för olycksrisker enligt uppgifter från brandförsvaret. Enligt miljöförvaltningens 
register uppgår skyddsavståndet ur miljöstörningssynpunkt till 1000 meter. I det fortsat-
ta planarbetet får dialog med miljöförvaltningen hållas kring eventuella krav på åtgär-
der på bebyggelsen ur miljöstörningssynpunkt. 
 
Nivån på marksaneringen inom området kommer att utredas och vid behov regleras i 
det fortsatta planarbetet. Vad gäller dagvattenhanteringen kommer olika lösningar att 
utredas och vid behov regleras i det kommande detaljplanearbetet. Övriga synpunkter 
kommer att hanteras i det fortsatta planarbetet. 
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ÖVRIGA SAMRÅDSSYNPUNKTER 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
Brandförsvaret, enligt yttrande inkommet den 28 maj 2010, 
Polismyndigheten, enligt yttrande inkommet den 12 maj 2010, 
Öresundskraft, enligt yttrande inkommet den 25 maj 2010. 
 
Kulturförvaltningen har i sitt yttrande, inkommet den 20 maj 2010, framfört följande. 
Beträffande den östra delen av programområdet, längs Landskronavägen, framförs ing-
en erinran mot förslaget. En exploatering i 4-5 våningar bedöms möjlig, då det är ett 
rimligt avstånd till Lussebäcken och då husens höjd avses trappas ned mot befintlig be-
byggelse. Det aktuella förslaget omfattar en större sammanhållen grönyta än tidigare, 
vilket är mycket positivt. I den fortsatta planeringen måste fortsatt hänsyn tas till befint-
lig vegetation och den närliggande kulturmiljön. 
 
Vad gäller den västra delen av programområdet, Repslagaregatan, framförs att föresla-
gen bebyggelse inte ligger i linje med kulturmiljöintresset. Kulturförvaltningen menar 
att Repslagaregatan motstått exploateringsplaner i över 100 år och blivit ett grönt and-
ningshål med stora kulturvärden, där möjlighet finns att utveckla miljön genom att satsa 
på kvalitativa grönytor till Rååbornas gagn.  
 
Repslagaregatan är, enligt kulturförvaltningen, en grönskande, oregelbunden passage 
genom kvarteren och utgör ett ålderdomligt inslag av avsevärt kulturhistoriskt intresse i 
Råås miljö. En utgångspunkt enligt Bevaringsprogrammet för Råå är att ”Vid planlägg-
ning och byggande inom Råå ska bevarandemålet prioriteras och skyddet av helhetsmil-
jön beaktas. Inte endast husen utan även vegetation, topografi, mark- och gatubelägg-
ning och andra inslag i den fysiska miljön ska finnas med i bilden.” Kulturförvaltningen 
menar att det öppna stråket, en uttorkad gammal bäckfåra, längs kvarterets inre är en 
väsentlig del av områdets karaktär som inte bör förvanskas. Här har varit odlingslotter 
under lång tid, vilket visar på vikten av husbehovsodling på Råå. Resterna av nyttood-
ling betonas särskilt i Bevaringsprogrammet för Råå. 
 
Vidare framförs att den föreslagna bebyggelsen går emot intentionerna i gällande områ-
desbestämmelser, där det framgår att de obebyggda delarna av kv Skutan av bevarings-
skäl bör bibehållas oexploaterade och med bibehållen marknivå. Kulturförvaltningen 
menar att inget har förändrats som motiverar en förändrad hållning avseende områdets 
kulturhistoriska värde. 
 
Kulturförvaltningen hänvisar till att liknande byggnadsplaner inom området tidigare 
avstyrkts, med hänvisning till riksintresset, bevarandevärdena och den topografiska si-
tuationen kring bäckfåran. Vidare anses samhällsvinsten med de fem friliggande husen 
vara marginell och inte tillföra någon mångfald till bostadsbeståndet. 
 
Kommentar: Den föreslagna bebyggelsen ligger i princip inom de tomter för bebyggelse 
som avstyckades 1916, efter mönstret i stadsplanen från 1888, och den ursprungliga 
sträckningen på Repslagaregatan ändras inte i programförslaget. Beträffande påverkan 
på riksintresset för kulturmiljö gör Länsstyrelsen samma bedömning som stadsbygg-
nadsförvaltningen, att förslaget inte kommer att påverka riksintresset negativt. Det finns 
mycket få möjligheter att på Råå erbjuda tomter för enskild byggnation inom de delar 
som är tättbebyggda och som är en del av karaktären på Råå. Enligt programförslaget 
avses en kvalitativ, allmän grönyta iordningställas mitt i området. Stadsbyggnadsför-
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valtningen bedömer att den påverkan på kulturmiljön som förslaget innebär är accepta-
bel i förhållande till den vinst som förslaget medför. 
 
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande, inkommet den 2 juni 2010, framfört följande 
synpunkter. Viss tryckeriverksamhet bedrivs i Allers lokaler. JMS Rulloffset söker till-
stånd för att bedriva verksamhet på platsen och verksamheten förväntas att medföra ett 
skyddsavstånd på 400 m. Elektrokoppar har ett skyddsavstånd på 500 m, främst på 
grund av buller. Enligt en tidigare utförd bullerutredning, bedöms riktvärdena för indu-
stribuller att klaras, dock planeras kompletteringar av utredningen utföras. Hercules AB 
har ett skyddsavstånd på 1000 m och verksamheten ligger 900 m från programområdet. 
Riskerna med verksamheten i anslutning till planerade bostäder och förskola bör ytterli-
gare belysas och kan t.ex. innebära krav på utformning av ventilation och ventilationens 
avstängning. 
 
Vad gäller förorenad mark har föroreningar hittats inom fastigheten Stenen 10. Ytterli-
gare undersökningar kommer att göras innan sanering av marken kan påbörjas. Förore-
nad mark har även hittats inom planområdet, vilket enligt miljöförvaltningen bör framgå 
av handlingarna. 
 
Miljöförvaltningen är positiv till att utjämningsmagasin anordnas för dagvatten från 
östra delen av programområdet, innan vattnet leds till Lussebäcken. Inför sin lekvand-
ring samlas öringen i stort antal i mynningsområdet av Råån och Lussebäcken, i väntan 
på högflöden. Denna fisk blir då exponerad för ”first flush” från hårdgjorda ytor. Det är 
därför i detta område av vikt att dagvattnet passerar en biologiskt aktiv yta, exempelvis 
gräsbevuxet svackdike, infiltration i mark eller liknande innan det når Lussebäcken. 
 
Nya dagvattenutsläpp från området planeras att anläggas i 3-4 utsläppspunkter, vilket är 
positivt för att minska risken för erosion. För att ytterligare begränsa erosionsrisken vid 
stora utflöden, är utformningen av själva utloppen viktig. Miljöförvaltningen framför att 
det finns ett stort värde i att bevara befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt, då 
befintligt rotsystem hjälper till att motverka erosion. Effekterna av en eventuell bredd-
ning av Lussebäcken bör utredas vidare om detta blir aktuellt. Miljöförvaltningen ser 
också positivt på möjligheten till gröna tak. Vidare menar miljöförvaltningen att det bör 
framgå av handlingarna var utsläppspunkten för dagvattnet från området intill Repslaga-
regatan planeras. 
 
Beträffande trafikbuller anser miljöförvaltningen att de redovisade, beräknade trafikbul-
lernivåerna inom programområdet är höga och att det bör redovisas vilka åtgärder som 
kan utföras för vägavsnittet för att erhålla lägre ljudnivåer. Enligt Boverkets Allmänna 
råd 2008:1, Buller i planeringen, bör bostäder endast i vissa fall medges där den dygns-
ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dB(A). En förutsättning bör vara att en 
”tyst” sida (dygnsekvivalent nivå 40 dB(A)) eller i vart fall en ljuddämpad sida 45-50 
dB(A) kan klaras. Beräkningarna har utförts för hastigheten 60 km/h och med trafikflö-
den som anges utgöra en prognos för år 2015. I planprogrammet anges dock liknande 
flöden, uppmätta under år 2008. 
 
Programförslaget innebär att trafikbullerriktvärdena för nybyggnation av bostäder 
överskrids med nästan 10 dB(A) vid fasaden mot Landskronavägen. Ljudnivån på den 
”tysta” sidan av dessa hus uppgår till närmare 50 dB(A). Vid så höga ljudnivåer som 
redovisats mot Landskronavägen, är det enligt miljöförvaltningen än viktigare att erhål-
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la en ”tyst” sida som kompensation. Med punktformiga hus försämras den skärmande 
effekten mot den ”tysta” sidan och annan utformning för husen bör, enligt miljöförvalt-
ningen, övervägas. Programförslaget strider mot miljömålet att minska antalet människor 
som utsätts för trafikbuller över riktvärdena. För enfamiljshusen bedöms det dock möjligt 
att med bullerskärmande åtgärder klara riktvärdena, med det bör utredas ytterligare. 
 
Kommentar: Vad gäller närheten till Hercules AB har Länsstyrelsen i sitt yttrande re-
dovisat skyddsavståndet till 500 meter, vilket enligt stadens riskdatabas utgör uppmärk-
samhetsområde för olycksrisker enligt uppgifter från brandförsvaret. Brandförsvaret 
har ingen erinran mot programförslaget, se ovan. I det fortsatta planarbetet får dialog 
med miljöförvaltningen hållas kring eventuella krav på åtgärder på bebyggelsen ur 
miljöstörningssynpunkt. 
 
Beträffande dagvattenhanteringen inom området kommer olika lösningar att utredas 
vidare och redovisas i det fortsatta planarbetet. Dagvatten från området kring Repsla-
garegatan behöver, enligt NSVA, inte fördröjas utan kan kopplas på befintliga ledning-
ar i södra delen av Repslagaregatan, mot Lybecksgatan. 
 
Vad gäller trafikbuller har beräkningarna gjorts utifrån den bebyggelse som program-
förslaget redovisar. Utredningen redovisar åtgärdsförslag så att gällande riktvärden, 
med Boverkets Allmänna råd 2008:1 som utgångspunkt, skall innehållas. Vidare beräk-
ningar kan komma att behövas i det fortsatta planarbetet. 
 
Planprogrammet har förtydligats med avseende på markföroreningarnas utbredning. 
 
Skol- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande, inkommet den 31 maj 2010, framfört 
att förvaltningen ser positivt på att programförslaget innehåller möjligheten att etablera 
en förskola med fyra avdelningar och har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
 
TeliaSonera Skanova Access har i sitt yttrande, inkommet den 10 maj 2010, framfört 
att de har kabelanläggningar i den norra delen av planområdet, inom fastigheten Stenen 
10. Kablarna försörjer bebyggelsen söder om Mårtensgatan. Skanova önskar att kabel-
anläggningarna kan bibehållas i oförändrat läge, eventuella flyttningar eller andra åtgär-
der som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion bekostas av exploatören. 
 
Trafikverket har i sitt yttrande, inkommet den 21 maj 2010, framfört att området i sin 
helhet bör planeras och utformas så att det inte utsätts för buller som överskrider gällan-
de riktvärden för vägtrafikbuller. Eventuella nödvändiga åtgärder för att uppfylla gäl-
lande riktvärden ska redovisas i den formella planen. I övrigt har Trafikverket inget att 
erinra mot programförslaget. 
 
Kommentar: Enligt beräkningar av bullernivåer vid den föreslagna bebyggelsen när-
mast Landskronavägen kan acceptabla ljudnivåer uppnås förutsatt att lägenheterna i 
flerbostadshusen förutsätts vara genomgående, så att minst hälften av boningsrummen 
är lokaliserade mot en tyst eller ljuddämpad sida. Bullersituationen och eventuella be-
stämmelser kring buller kommer att redovisas i det fortsatta planarbetet. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt yttrande, inkommet den 24 maj 2010, fram-
fört att vård- och omsorgsnämnden eftersträvar att skapa bra bostäder för äldre, så kal-
lade trygghetsboenden. Närheten till goda kommunikationer och service gör området 
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lämpat för denna typ av bostäder. Den föreslagna lokalen i bottenvåningen i den södra 
byggnaden möjliggör för en levande mötesplats för nya nätverk i närområdet. 
Vid planering av gaturum, gångstråk och cykelvägar är det viktigt att god orienterbarhet 
och tillgänglighet eftersträvas. Detta omfattar tydligt markerade och avskilda ytor för 
olika trafikslag, att det finns god belysning, att viloplatser finns samt att täta buskage i 
anslutning till gaturum av olika slag undviks. I det nya bostadsområdet är det viktigt att 
gemensamma utrymmen för återvinning planeras så att de är tillgängliga för alla. 
 

INKOMNA SKRIVELSER 

Ägarna till fastigheten Boplatsen 1 framför i en skrivelse, inkommen den 21 maj 
2010, att det är positivt att området bebyggs, då ny bebyggelse skulle skapa liv och rö-
relse på en idag tråkig och dold plats. Fastighetsägarna menar dock att den föreslagna 
utformningen känns som en mur och att fem våningar inte känns som en naturlig över-
gång till Råå, utan föreslår tre våningar som den högsta höjden inom området. Vidare 
framförs funderingar kring hur ljudnivån inom bostadskvarteren öster om Landskrona-
vägen påverkas av den tillkommande bebyggelsen längs Landskronavägen. Fastighets-
ägarna framför att befintligt plank vid kv Boplatsen mot Rausvägen bör höjas och bytas 
mot något bullerdämpande. Vidare föreslås att Landskronavägen utformas mer utifrån 
gång- och cykelperspektiv med separata cykelbanor, sänkt hastighet till 50 km/h och 
trädplantering. Fastighetsägarna föreslår att korsningen Landskronavägen-Rausvägen-
Lybecksgatan byggs om till en rondell med ljusreglerade övergångsställen mellan det 
nya området och handelsområdet med ICA-Maxi. Vidare föreslås att trafik till handels-
området norrifrån kan ledas in till parallellgatan med Landskronavägen redan vid Kie-
lergatan. Slutligen är det fastighetsägarnas uppfattning att området kring Repslagarega-
tan skulle förvanskas ganska kraftigt till sin karaktär med föreslagen bebyggelse, vilket 
inte ligger i linje med skrivningen i Bevaringsprogrammet för Råå. 
 
Kommentar: Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggel-
sen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, 
liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig, varför fem 
våningar bedöms vara en rimlig höjd. Vad gäller bullerpåverkan inom bostadskvarteren 
öster om Landskronavägen bedöms dessa inte påverkas negativt av den tillkommande 
bebyggelsen. Ytterligare utredningar kring buller kommer dock att behöva tas fram i 
samband med det fortsatta detaljplanearbetet. En omdaning av Landskronavägen kom-
mer att utredas utanför det aktuella planarbetet. 
 
Ägarna till fastigheten Kikaren 23 framför i en skrivelse, inkommen den 5 maj 2010, 
att det är en ynnest att få bo i Rååmiljön och att det är väldigt bra om fler kan få ta del 
av den förmånen. Fastighetsägarna ställer sig helt bakom förslaget kring Repslagarega-
tan. Vidare framförs, som en information, att när de fick bygglov 1999 gjordes en munt-
lig överenskommelse med dåvarande stadsarkitekten att ett eventuellt nybygge på fas-
tigheten direkt söder om Kikaren 23 skulle kunna anslutas direkt mot brandgavel inom 
Kikaren 23. Vad gäller Råå Fritidsgård menar fastighetsägarna att det vore mer logiskt 
att den östra infarten till Råå domineras av trevåningshus, med tanke på att man från 
norr, söder och från havssidan möts av trevåningshus när man kommer till Råå. Med en 
sådan förändring av förslaget, tycker fastighetsägarna att förslaget för Råå Fritidsgård är 
bra. Fastighetsägarna bifogar också en artikel med historisk information kring det tidi-
gare repslageriget vid Repslagaregatan. 
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Kommentar: Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggel-
sen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, 
liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig. Stadsbygg-
nadsförvaltningen bedömer att den högre bebyggelsen inte kommer att bli för domine-
rande i sin omgivning. 
 
Ägarna till fastigheterna Råå 4:112, Råå 4:147 samt Bäckahästen 11 framför i en 
gemensam skrivelse, inkommen den 24 maj 2010, å det bestämdaste att bebyggelsen 
längs Landskronavägen inte bör uppföras i mer än tre våningar. Fastighetsägarna menar 
att en sådan byggnation skulle bryta mot kulturmiljön på Råå och framhåller att det för 
dem som boende invid Lussebäcken skulle ge ett mycket märkligt intryck att få ett fem-
våningshus som närmaste granne, särskilt då marknivån ligger högre längs Landskrona-
vägen. Vidare uttrycks en oro för att tillföra en så stor mängd nya bostäder av mot tradi-
tionell Rååbebyggelse avvikande karaktär, vilket enligt fastighetsägarna riskerar att 
medföra sociala konflikter i såväl ny som befintlig boendemiljö. Beträffande den före-
slagna förskolan framför fastighetsägarna att ljudnivån från stora grupper av förskole-
barn ofta blir orimligt hög, ”möjligen över gränsen för sanitär olägenhet”, varför en 
uppdelning i två lekytor på var sida om förskolebyggnaden föreslås. 
 
Kommentar: Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggel-
sen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, 
liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig. Den före-
slagna bebyggelsen trappas ned mot befintlig bebyggelse både mot norr och söder, i 
syfte att ge en mjukare övergång mellan nytt och befintligt. Behovet av lägenheter med 
tillgång till hiss är stort på Råå och en stor andel av de framtida boende i det nya om-
rådet kommer troligen att vara Rååbor. Vad gäller förskolans gård är flexibiliteten 
större med en större yta än med flera mindre. Lek är en viktig del i barnens utveckling 
och får inte ses som en sådan olägenhet att den behöver hindras. 
 
Ägarna till fastigheten Stenen 2 framför i en skrivelse, inkommen den 19 maj 2010, 
att man inte är principiellt emot att bebygga den gamla fritidsgårdens tomt, men att be-
byggelsen måste anpassas bättre till befintlig bebyggelse och att trafiksituationen behö-
ver lösas bättre. Fastighetsägarna menar att fem våningar är för högt för Råå och att de 
tvåvåningshus som föreslås i den norra delen kommer för nära fastigheten Stenen 2, 
med insyn i trädgården som följd. Vidare ifrågasätter fastighetsägarna om de redovisade 
parkeringsplatserna till den planerade bebyggelsen kommer att räcka. Det framförs att 
det även fortsättningsvis måste finnas möjlighet att köra ut en bil från befintligt garage 
inom fastigheten Stenen 2 och att det behövs en vändplan i slutet av den nya gatan. Slut-
ligen framförs att fastighetsägarna ser positivt på trädplantering och förändring av 
Landskronavägen till två filer. 
 
Kommentar: Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggel-
sen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, 
liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig. Den före-
slagna bebyggelsen trappas ned mot befintlig bebyggelse både mot norr och söder, i 
syfte att ge en mjukare övergång mellan nytt och befintligt. Vad gäller parkeringsbeho-
vet för det nya området kommer stadens gällande parkeringsnorm att följas, som ett 
minimikrav, vilket t ex innebär att den lägre bebyggelsen måste rymma två bilplatser 
per tomt. Behovet av ytor för vändplan och utfartsmöjligheter från intilliggande fastig-
heter kommer att ses över i det fortsatta detaljplanearbetet. En omdaning av Landskro-
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navägen kommer att utredas utanför det aktuella planarbetet, varför illustrerade för-
ändringar endast får ses som just illustrationer. 
 
Ägarna till fastigheten Stenen 5 framför i en skrivelse, inkommen den 21 maj 2010, 
att ett femvåningshus inte smälter in på ett naturligt sätt i omgivningarna på Råå, varför 
två-trevåningshus förordas istället. En lägre bebyggelse skulle inte bilda en mur mot 
Råå och stänga in området. Vidare framförs att den redan nu ansträngda trafiksituatio-
nen på Lybecksgatan skulle bli än mer ansträngd med 80 nya lägenheter och en försko-
la. Fastighetsägarna hänvisar till en enkätundersökning från 2006 hos boende på Råå, 
vilken visade att Rååborna vill värna befintliga grönområden, behålla karaktären på Råå 
och inte bygga mer i stadsdelen. Man ifrågasätter varför det i programförslaget inte tas 
hänsyn till Rååbornas synpunkter. 
 
Kommentar: Bebyggelsen längs Landskronavägen förhåller sig inte bara till bebyggel-
sen på Råå, utan även till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavägen, 
liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig. Beträffande 
trafiksituationen på Lybecksgatan kommer denna att utredas ytterligare i det fortsatta 
detaljplanearbetet. Det är en politisk målsättning att tillskapa fler bostäder i Helsing-
borg som helhet, inklusive på Råå. På Råå finns också ett stort behov av lägenheter med 
tillgång till hiss, med hänsyn till den åldrande befolkningen i stadsdelen. 
 
Ägarna till fastigheten Stenen 9 framför i en skrivelse, inkommen den 19 maj 2010, 
att det är positivt att det byggs flerfamiljshus på Råå och att det nu aktuella förslaget 
med höghus längs Landskronavägen och radhus parallellt med Mårtensgatan är betyd-
ligt bättre än tidigare förslag. Fastighetsägarna har dock farhågor kring trafiken i områ-
det och föreslår att alla parkeringsplatser förläggs i den södra delen av området, så att 
övriga delar kan bli en bilfri zon. Vidare föreslår fastighetsägarna att hastigheten på 
Landskronavägen sänks till 50 km/h, att korsningen Landskronavägen-Rausvägen-
Lybecksgatan byggs om till en rondell och att en gång- och cykeltunnel alternativt ljus-
reglerat övergångsställe anläggs mellan det nya området och handelsområdet med ICA-
Maxi. Vidare önskar fastighetsägarna att Landskronavägen planteras med så många träd 
som möjligt. Beträffande föreslagen utbyggnad vid Repslagaregatan framförs inga di-
rekta synpunkter. 
 
Kommentar: Trafiksituationen i området kommer att studeras vidare i det fortsatta de-
taljplanearbetet, en omdaning av Landskronavägen kommer dock att utredas utanför 
det aktuella planarbetet. Vad gäller parkeringslösningar är en stor del av platserna, 
inklusive angöringen till förskolan, redan placerade i områdets södra del. 
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SAMMANFATTNING 

Under programsamrådet har framförda synpunkter främst behandlat: 
• Höjden på bebyggelsen mot Landskronavägen. Bebyggelsen längs Landskronavä-

gen förhåller sig främst till den mer storskaliga bebyggelsen öster om Landskronavä-
gen, liksom till den breda och förhållandevis trafikerade Landskronavägen i sig. 

• Trafiksituationen inom och utanför programområdet. Såväl parkeringssituatio-
nen som övrig trafik kommer att studeras vidare i det fortsatta planarbetet. 

• Kulturmiljön kring Repslagaregatan. Den påverkan på kulturmiljön som förslaget 
innebär bedöms acceptabel i förhållande till vinsten som förslaget medför. 

• Trafikbuller. Åtgärdsförslag redovisas så att gällande riktvärden skall innehållas. 
Åtgärderna kommer att regleras i kommande planbestämmelser. Vidare beräkningar 
kan komma att behövas i det fortsatta planarbetet 

• Dagvattenhantering. Olika lösningar kommer att utredas vidare och redovisas i det 
fortsatta planarbetet. 

 

ÄNDRINGAR INFÖR GODKÄNNANDE 

Följande ändringar har gjorts med anledning av framförda synpunkter under program-
samrådet.  
 
• Skrivningen om markföroreningar har förtydligats. 
• Redovisningen av vad översiktsplanen anger för området har justerats, med hänsyn 

till att en ny översiktsplan har antagits den 18 maj 2010. 
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
Björn Bensdorp-Redestam Karin Kasimir 
Planchef Planarkitekt 
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