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Kf § 131 Dnr 00280/2015 
Ks § 134 
 
Detaljplan för fastigheten Pålsjö 1:1 m fl. Senderödsvägen, Pålsjö, 
Helsingborgs stad 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2015, § 198, att överlämna 
rubricerad detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Planområdet 
Planområdet är beläget cirka tre kilometer norr om Helsingborgs stadskärna. 
Utbyggnadsområdet för bostäder, i den västra delen, omgärdas av Romares 
väg och Senderödsvägen. Området ligger nära Pålsjö skog, krematoriet och 
Pålsjö kyrkogård. Planområdet består i huvudsak av jordbruksmark (klass 7) 
och marken ägs av staden. I planområdets omgivning finns bostadsområdena 
Maria Park, Maria staden och Pålsjö Östra. 
 
Detaljplanen möjliggör; 
- elva bostadsgårdar i kollektivtrafiknära läge. Bostadsgårdarna tillåter en tät 
varierad bebyggelse i cirka 2-6 våningar i rad- eller flerbostadshus; 
- ett kvarter med skoländamål som möjliggör för en förskola för cirka 150 
barn; 
- serviceverksamhet i områdets nordvästra del; 
- parker och grönstruktur som är kopplad till omgivande rekreativa värden 
och områden; 
- trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Senderödsvägen och Romares väg; 
samt  
- allmäntillgängliga rekreativa naturytor kombinerad med dagvattenlösning. 
 
Konsekvenser 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med länsstyrelsen bedömt att 
planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 4 
kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken, avseende att 
jordbruksmark tas i anspråk. En miljökonsekvensbeskrivning har därför 
tagits fram som behandlar denna fråga. Övriga konsekvenser av plan-
förslaget behandlas i planbeskrivningen. 
 
Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av en utbyggnad enligt 
planförslaget. Planförslaget är anpassat till utformning och innehåll så att 
goda boendemiljöer kan skapas. Även bullermiljön har studerats och visar att 
bra ljudmiljöer kan uppnås. En utbyggnad enligt planförslaget bedöms ha 
liten påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 augusti 2015 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att anta detaljplanen i enlighet med förslag.  
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
Ali Shibl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för fastigheten Pålsjö 1:1, Pålsjö, Helsingborgs stad, 
upprättad den 20 februari 2015, redaktionellt ändrad den 29 maj 2015. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Lantmäteriet 
Stadsbyggnadsnämnden 
Berörda 
__________________ 
 
 



 

 

Detaljplanen redovisas i följande handlingar 
• Denna planbeskrivning 
• Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 
• Samrådsredogörelse 
• Utlåtande 
• Miljökonsekvensbeskrivning 

Dagvattenutredning, AquaP den 12 september 2014 rev 24 februari 2015Utredningar 
till grund för förslaget som finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen 

• Översiktlig geoteknisk undersökning samt PM Radon, Geoexperten RS AB, den 6 mars 
2013 

• Parallellt uppdrag för Pålsjö 1:1, Senderödsvägen, Program, SBF, Sweco, White, Kjellgren & 
Kaminsky, den 17 september 2013 

• Bullerutredning, Sweco, den 1 augusti 2014  
• PM markföroreningar, Sweco Enviroment AB, den 21 maj 2015 
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1. Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900). 

1.1 Syfte 
Detaljplanen upprättas i syfte att pröva möjligheten för utbyggnad av bostäder inom det före-
slagna planområdet. Detaljplanen ska pröva omfattning, utformning och placering av bostads-
bebyggelse, offentlig service och kompletterande verksamheter. Vidare ska den övergripande 
bebyggelse, gatu- och grönstrukturen utformas robust för att kunna hantera en tät exploate-
ring. Planens syfte är också att säkerställa dagvattenhanteringen i området samt förbättra kopp-
lingarna till den centrala staden. 

1.2 Sammanfattning 
Visionen är att skapa en tät stadsdel med noga utvald grönska som ska vara en del av staden- 
Strukturen ska vara robust och vara väl kopplad till omgivningen och den centrala staden. 
Planområdet regleras i huvudsak för bostadsändamål. Strategiska publika rum och stråk har 
höga rumsliga kvaliteter. Förslaget innehåller en förtätning av området beläget norr och väster 
om Pålsjö kyrkogård samt en dagvattenanläggning väster om Romares väg. Planområdet omfat-
tar totalt ca 8.5  hektar. Utbyggnadsområdet omfattar ca 6 hektar och resterande andel rym-
mer ytor för dagvattenhantering i kombination med rekreativa ytor. 

 

Övergripande illustration av planområdet. Planområdets avgränsas med orange ram. I öster ligger 
kvarter för i huvudsak bostadsändamål (markerat i svart). Dagvattenområde i kombination med 
rekreativa ytor ligger väster om Romares väg. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan.  
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Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 
• Elva (11) bostadsgårdar i ett kollektivtrafiknära läge. Bostadsgårdarna tillåter en tät varie-
rad bebyggelse i ca 2 – 6 våningar i rad- eller flerbostadshus. 

• Ett kvarter med skoländamål som möjliggör för en förskola för ca 150 barn. 
• Möjlighet för serviceverksamhet i områdets nordvästra del. 
• Parker och grönstruktur som är kopplad till omgivande rekreativa värden och områden. 
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Senderödsvägen och Romares väg. 
• Allmäntillgängliga rekreativa naturytor kombinerad med dagvattenlösning.  

Konsekvenser 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med länsstyrelsen bedömt att planens genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 
11 § miljöbalken, avseende att jordbruksmark tas i anspråk. En miljökonsekvensbeskrivning 
har därför tagits fram som behandlar denna fråga. Övriga konsekvenser av planförslaget be-
handlas i planbeskrivningen under rubriken konsekvenser. 
 
Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av en utbyggnad enligt planförslaget. 
Planförslaget är anpassat till utformning och innehåll så att goda boendemiljöer kan skapas. 
Även bullermiljön har studerats och visar att bra ljudmiljöer kan uppnås. En utbyggnad enligt 
planförslaget bedöms ha en liten påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten.  

Planeringsförutsättningar 

Planområdet är beläget ca tre km norr om Helsingborgs stadskärna. Utbyggnadsområdet för 
bostäder, i den västra delen, omgärdas av Romares väg och Senderödsvägen. Området ligger 
nära Pålsjö skog, krematoriet och Pålsjö kyrkogård. Planområdet består i huvudsak av jord-
bruksmark (klass 7) och marken ägs av staden. I planområdets omgivning finns bostadsområ-
dena Maria Park, Maria staden och Pålsjö Östra.  

Landskapet och kulturmiljövärden som omger planområdet utgör en stor del av både områdets 
och Helsingborgs identitet. Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att bilda 
naturreservat för Pålsjö skog. Det finns viss service i omgivande bostadsområden, främst skolor 
och förskolor. 
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Planstatistik  
Planområdets area: Totalt cirka 8.5 hektar, varav 6 hektar (60 000 m2) 

utbyggnadsområde.  
Antal bostäder: ca 300 – 350   
 
Kvartersmark för: 
 
Centrumverksamheter: möjliggör för totalt ca 5152 m2 BTA, 9000 m2 BTA 

respektive 160 m2 BTA. Totalt 14312 m2 BTA 
Offentlig service: Skola/förskola för ca 150 barn. Totalt 6218 m2 yta.  

Ca 1700 m2 BTA (ca 10 m2/barn), utemiljö ca 4000 
m2 (ca 25 m2/barn).  
Alternativt  
Vårdändamål - Ca 9000 m2 BTA 

Parkering:  Högsta exploateringsgrad inom respektive yta för en-
bart parkering är 6000 m2 BTA och högsta byggnads-
area 1500 m2. 

  
  BTA avser bruttoarea i m2 ovan mark 
 
Allmän plats för: 
 
Park: Cirka 18 000 m2 inklusive gång- och cykelvägar samt 

ridstigar. 
Natur: Cirka 24 000 m2 med öppen dagvattenanläggning och 

översvämningsbara ytor. 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets idé, disposition och struktur 
Den nya stadsdelen på Pålsjö är ett bostadsområde med innerstadens tydliga hierarki men med 
förstadens innehåll och skala. Stadsdelen är en integrerad del av staden med noga utvald 
grönska som ger en känsla av robusthet och släktskap med Pålsjö skog. 

Området regleras i huvudsak för bostadsändamål. Planområdet föreslås innehålla ca 300 – 350 
bostäder i radhus och flerbostadshus samt möjlighet för centrumverksamhet och förskola i 
områdets norra del. Strukturen har en lättläst rumslighet som förstärks av bostadsgårdarnas 
väldefinierade kanter. Strukturen är uppbyggd i lager med ett enkelt gatunät i botten. En grön 
struktur är placerad ovanpå denna, kopplad till stråk och rörelser. Kopplingar har studerats 
ingående och har utformats med tydliga kopplingar till omgivande målpunkter och funktioner. 
 
 

 
 
Utbyggnadsområdet, rörelsestruktur och kopplingar inom utbyggnadsområdet som kopplar till om-
givningen. Svart färg visar bostadsgårdar och förskolan, orangea pilar visar gång- och cykelkopp-
lingar genom området och vart de leder. Grön färg markerar parkmark och kvartersmark som inte 
får bebyggas.   
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Kontinuerliga stråk av varierande mötesplatser.  
Koncept för rörelsestruktur inom området och hur 
området kopplar till sin omgivning. Illustration. 
KKARK, 2013 

 
 
Publika rum och stråk med höga rumsliga kvaliteter inbjuder till möten.  I området kan man 
röra sig i ett nätverk av stråk och platser och därmed möta och se andra människor vilket är en 
förutsättning för ett gott stadsliv, social gemenskap och en trygg miljö.  
 
Den övergripande gatustrukturen länkar ihop området med den befintliga staden via kringlig-
gande trafiknät och minimerar antalet vägar genom området. Hierarkin mellan huvudgatan 
och de servande gångfartsgatorna är tydlig. Det finns två kopplingar in i området för biltrafik 
från Romares väg och en koppling från Senderödsvägen. Samtliga bostäder kan nås från hu-
vudgatorna direkt eller via infartsgator. 

 

Övergripande rörelsestruktur och kopplingar. Planområdet i orange. Det nya området i sitt sam-
manhang. Heldragna linjer visar befintliga kopplingar och streckade linjer visar planerade kopp-
lingar. Fysisk koppling saknas mellan kyrkogården och det nya utbyggnadsområdet.  
Svart – Gator, Rött - Gång- och cykelvägar ,Grönt - Allmänna gångstråk, Blått - Gångs-
tråk/privata fastigheter, Brunt - Ridstigar. 
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2.2 Bebyggelse 
 
Bebyggelsen ska vara blandad och varierad både avseende hustyp, höjder och sammansättning. 
Gårdarna är tydligt avgränsade mot de allmänna ytorna. Människor ska kunna mötas och ingå i 
ett större sammanhang vilket i förlängningen bidrar till en större social gemenskap.  
Hanteringen av bilparkeringar utgör förutsättningar för den möjliga tätheten.  

 

 
Utgångspunkten är blandad och varierad bebyggelse 
både avseende hustyp, höjder och sammansättning i 
en stark och robust struktur. Illustration, KKARK 
2013.  
 
 

 

En variation i byggnadshöjder föreslås och detaljplanen tillåter flera lösningar inom varje bo-
stadsgård. Utnyttjandegraden regleras i bruttoarea. Några bostadsgårdar mot Romares väg och 
Senderödsvägen möjliggör tätare bebyggelse för att bland annat ge möjlighet till en god utsikt 
mot Pålsjö skog och en varierad gatufasad. Byggnaderna kan uppföras i cirka två till sex vå-
ningar och varje bostadsgård möjliggör en variation av byggnadsvolymer och säkerställer goda 
solförhållanden. Hushöjderna ska avvägas mot landskapsbilden och den omgivande bebyggel-
sen.  
 
Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  
 
 
 
 
 

Utbyggnadsområdet består av elva 
bostadsgårdar och ett kvarter för 
skol- och vårdändamål alternativ 
centrumverksamhet. 

 
Intentionen är en stark robust struk-
tur som kan tillåta variation och 
blandning i bebyggelsen. Typgården 
omfattar 2500 m2 (50 x 50 meter).  
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Av utbyggnadsområdets 11 bostadsgårdar tillåts sju 
en högre utnyttjandegrad som kan genomföras med 
parkeringslösning under marken. Bostadsgårdar 
med högre utnyttjandegrad vid parkeringslösning 
under marken markerade i rött. 
 

    

 
 
 
 
 
 
En typisk bostadsgård (50 x50 meter) har studerats för att se effekten av utnyttjandegrad och 
täthet. 
 

 
 
 
Illustration av bebyggelsens placering och omfattning i höjd beroende av markparkering, respektive 
parkering placerad under mark.  Byggnadsarean är densamma i exemplen. Bilden till vänster visar 
lösning med markparkering.  Bilden till höger visar utnyttjandet med parkering under marken som 
möjliggör en högre exploatering och större andel parkytor. Sjögren arkitekter AB 2014. 
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Exempel på bebyggelse i respektive bostadsgård:Exempel på bebyggelse i respektive bostadsgård:Exempel på bebyggelse i respektive bostadsgård:Exempel på bebyggelse i respektive bostadsgård:    

 
 

 
 
Gårdarna 3, 4 och 5. Illustration av hur bebyggelse kan placeras i bostadsgårdarna. Gård nr 3 
har löst parkeringsbehovet under mark. Gård 4 och 5 har markparkering. Möller arkitekter, 2014.  
 

Gårdarna 4, 5 och 8. Illustration av hur bebyggelse kan placeras i bostadsgårdarna, Link arkitek-
ter 2014 
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Gårdarna 6 och 7. Illustration av hur bebyggelse kan varieras och placeras i de södra kvarteren. 
Bostadsgård 6 består av två flerbostadshus i fem till sex våningar. Bostadsgård 7 innehåller radhus 
i två plan med en innergård. Till höger, vy från sydöst.  Arkitektlaget 2014. 
 
 
 
 

 
 
Gårdarna 9 och 10. Illustration av hur bebyggelse kan placeras mot kyrkogården i öster. De pri-
vata kvartersgårdarna är kopplade till de gemensamma grönytorna.  Flerbostadshus med loftgångar 
i tre till fyra våningar. Till höger syns en vy från söder. Sjögren arkitekter AB 2014. 
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen 
B Bostäder. 
BC  Bostäder, Centrumverksamhet 
BP Bostäder, Parkering 
BCP Bostäder, Centrum, Parkering 
C Centrumverksamhet 
SDC Skola, förskola, Vård, Centrum 

Högsta nockhöjd i meter. 
 

 Byggnad får inte uppföras. 
 
u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska  

ledningar 
 
För enbart parkeringsändamål är högsta exploateringsgrad i bruttoarea ovan mark 
6000 kvm och högsta byggnadsarea är 1500 kvm. 

e1 Högsta exploateringsgrad i m2 bruttoarea ovan mark vid parkerings-

lösning under mark. 

e2 Högsta exploateringsgrad i m2 bruttoarea ovan mark vid parkerings-

lösning på markplan. 

e3 Högsta tillåtna byggnadsarea är 1000 kvm. Utöver detta får kom-

plementbyggnader uppföras till en högsta byggnadsarea om 100 m2. 

e4 Högsta tillåtna byggnadsarea är 40 %. 

p1 Byggnad med en högre nockhöjd än 8,0 meter får ej uppföras när-

mare än 6,0 meter från byggrättens gräns i norr. 

p2 Byggnad med en högre nockhöjd än 8,0 meter får ej uppföras när-

mare än 6,0 meter från byggrättens gräns i öster. 

v1 Byggnad får uppföras till en högsta nockhöjd på 6.0 meter. Byggnad 

får sammanbyggas med bostadsbebyggelse. 
 
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Komplementbyggnader får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 3.5 meter. 
 
I bostadsändamål ingår endast radhus eller flerbostadshus. Lägsta nockhöjd är 7,0 
meter. Högsta nockhöjd är 20,0 meter.  Minst två byggnadskroppar per byggrätt 
ska uppföras. 
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Bostäder 

Inom planområdet medges elva bostadsgårdar med bebyggelse som tillåts en lägsta respektive 
högsta nockhöjd på mellan 7,0 – 20,0 meter. Minst två byggnadskroppar måste uppföras inom 
varje byggrätt. Vid utformning av bostadsgårdar med enbart markparkering ryms ca 350 bo-
städer i radhus eller flerbostadshus inom området. Ett antal gårdar (sju stycken) möjliggör en 
tätare exploatering vid parkering under marken. Vid en sådan utformning kan ytterligare ca 
100 bostäder rymmas inom planområdet.   
 
Volymstudier 
Volymstudier har genomförts och byggrätterna är utformade för att skapa bästa möjliga sol-
förhållanden. Detaljplanen reglerar byggnadernas placering i förhållande till angränsande gård 
vilket ger goda solförhållanden. 

Centrumverksamhet 

I den nordvästra delen av planområdet medges centrumverksamhet och bostadsändamål. En 
mindre del av byggrätten tillåter enbart centrumverksamhet. Centrumändamålet omfattar 
bland annat service, butik, samlingslokal och restaurang. 

Byggnad som enbart tillåter centrumverksamheten får uppföras till en högsta nockhöjd på 6.0 
meter och får sammanbyggas med bostadsbebyggelsen. Syftet är att kunna möjliggöra för en 
kiosk eller mindre publik verksamhet i ett strategiskt läge. 

Offentlig service 

I den norra delen av området som vetter mot Senderödsvägen medges ändamål för för-
skola/skola, vård- och centrumverksamhet. Placeringen innebär goda angöringsmöjligheter och 
närhet till park- och grönytor.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I området markerat i rött tillåts  
offentlig service i form av skol-, 
vård- och/eller centrumverksamhet.  
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Vårdändamål 
Fastighetsytan möjliggör för vårdändamål med en högsta byggnadsarea på 2300 m2. Bebyggelse 
kan uppföras till en högsta nockhöjd om 12,0 meter. Tillfart till förskolan sker lämpligast från 
norr. 
 
Skola/förskola 
Fastighetsytan möjliggör för en förskola omfattande ca 150 barn. Totalt uppgår fastighetsytan 
till 6218 m2. Skolans utemiljö dimensioneras efter en vistelseyta på ca 25 m2/barn. Tillfart till 
förskolan sker från norr.  
 

 

 
Illustrationen visar möjlig disponering av skolfastigheten. Infart sker från Senderödsvägen och det 
finns plats för korttidsparkering längs Senderödsvägen. 

2.3 Grönstruktur  
En utredning har genomförts för att analysera och arbeta fram en grön struktur för området; 
Pålsjö utbyggnadsområde, Grönstruktur, kopplingar och stråk, SBF/Helsingborgs stad/ 28 augusti 
2014. 
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Den övergripande grönstrukturen kopplar området till externa rekreations – och naturområ-
den i tre väderstreck. I nordväst kopplar stråket till Maria Park, i nordöst kopplar lunden till 
Mariastaden, koloniområdet och skifferhusen. I öster finns möjligheter för en grön koppling 
genom Pålsjö kyrkogård och i väster sker en koppling över Romares väg och därefter hela 
vägen genom Pålsjö skog mot Öresund.  

Övergripande illustration över hela planområdet. Svarta rutor visar bostadsgårdar. SBF Collage.  

Parker 

Den interna grönskan bygger på tre parkrum som är sammanlänkade med varandra och med 
omgivningen. Ett gestaltningsförslag har tagits fram där de tre parkrummen är lunden, det 
gröna vardagsrummet och stråket.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av förslag på stråk och sekvenser av parker inom utbyggnadsområdet för bostäder. 
Svarta rutor visar bostadsgårdar och skoltomt. 1 Äppel- och hassellund, 2 Det gröna vardagsrum-
met, 3 Parkstråket.4. plats/torg.  
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1. Äppel- och Hassellunden 
Det grönområde som gränsar mot kyrkogården i öster har tagit avstamp i ett respektavstånd 
till kyrkans område både avseende storlek och utformning. Områdets yta omfattar ca 3200 m2 
och har tre huvudfunktioner; stråk för aktiv fysisk rörelse, ekologisk korridor samt vistelseyta. I 
områdets södra delar uppfylls endast funktionen som buffertzon mot kyrkan utan att inbjuda 
till vistelse. 
 
 
 
 
 
 

Respektavstånd och gång- och cykel-
stråk mot kyrkogården. Koncept för 
rörelsestrukturen inom utbyggnads-
området.  Illustration. KKARK, 
2013 
 

 
 

 

Grönytan mellan bostadsbebyggelse och kyrkogården. 
Till vänster: Vy från sydöst. Utsnitt av illustration, Kjellgren och Kaminsky, 2013.  
Till höger: Illustration ängsmark sedd från Senderödsvägen i norr. Gräns mot kyrkogården till 
vänster i bilden och ny bebyggelse till höger.  Grönstruktur-Kopplingar-Stråk, SBF/ Fredrik Berg-
gren 2014.  

 
I området efterstävas en ängslik och naturlig miljö. Äppel- och hasselträd och vildvuxen flora 
kan ge förutsättningar för en lugn och rofylld miljö i kontrast till kyrkogårdens ordnade upp-
byggnad. Det ges möjlighet att cykla eller jogga intill husen i väster. Närheten till bostäderna 
och människor som rör sig genom området ger möjlighet för en trygg upplevelse. Vegetationen 
i markskiktet föreslås vara ängslik flora anpassad för markförhållandena. I träd- och buskskiktet 
är det genomgående äppel- och hasselträd som är tänkt genom hela stråket. Grönområdet 
skulle med fördel kunna kopplas mot kyrkogården visuellt, eller med en grind eller entré vilket 
dock inte kan säkerställas i detaljplanen.  
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2. Det gröna vardagsrummet 

Ett offentligt levande grönt vardagsrum finns i området som med hjälp av stråk och stigar bin-
der samman området och kopplar det till omkringliggande områden. Vardagsrummet bidrar 
till att det skapas ett kontinuerligt nät av aktivitet- och mötesplatser.  
 

  
Det gröna vardagsrummet, vy från sydöst. Utsnitt av idéillustration, Kjellgren och Kaminsky, 2013 
 
Området är beläget centralt i utbyggnadsområdet, omfattar ca 3600 m2, och utgör samlings-
platsen där både unga och gamla kan vistas. Parken är tänkt att aktiveras med till exempel en 
samlingsplats med scen och grillplats. I anslutning till stråket finns flera flexibla ytor som torg 
och platser. Den centrala delen är en öppen gräsplan för att skapa andrum och ge plats åt akti-
viteter som bollspel. I det nordöstra hörnet föreslås en dunge med varierande vegetation och i 
öster föreslås en trädgrupp.  I platsens södra gräns kopplar parken till det genomgående stråket 
för gång- och cykel. 
 

3. Parkstråket 
Parkstråket knyter samman platsbildningen i den norra delen med det gröna vardagsrummet i 
söder. Stråket innehåller en gång- och cykelväg. I gränsen mot förskolans skolgård föreslås en 
trädgrupp och en lekplats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Parkstråket/ Lekplatsen: 
Utsnitt ur idéillustration, lek-
plats, Sweco, 2013.    
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4. Platsen/torget 
I områdets norra anslutning med Senderödsvägen finns utrymme för en platsbildning eller ett 
torg. Platsen fungerar som entré till stadsdelen kopplad till förskola, parkområde, gatan samt 
centrumverksamhet. Platsen kopplas med fördel ihop med en trafiksäker koppling för gångtra-
fikanter, cyklister och ryttare till häst över Romares väg.  

 

Idéillustration; torg/plats. Sweco, 2013. Bilden är beskuren. 
 

 

Naturområde för öppen dagvattenhantering 

Väster om Romares väg föreslås ett område för öppen dagvattenhantering. Anläggningen ska 
kunna hantera dagvatten från utbyggnadsområdet, men även avlasta Maria Park området. 
Dagvattenhanteringen innebär öppna diken och översvämningsbara ytor som är kombinerade 
med rekreativa värden. Området planeras att vara allmäntillgängligt och utformas så att man 
kan röra sig längs med det mellan utbyggnadsområdet och Pålsjö skog. 

Kvartersgårdar 
 
Den övergripande rörelsestrukturen och sekvenserna av parker och platser kan med fördel 
kompletteras med kvarters- och innergårdar, men utformningen av gårdarna regleras inte i 
detaljplanen. 
 
Kulturhistoriskt värdefulla parker och anläggningar 
Flera kulturhistoriskt värdefulla grönområden gränsar till planområdet såsom Krematoriet, 
Maria Park, Pålsjö skog och Pålsjö kyrkogård.  Detaljplaneförslaget är utformat för att möjlig-
göra goda kopplingar till dessa miljöer, främst för fotgängare och cyklister. 
 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen  

PARK  Anlagd park 
NATUR  Naturområde. 
gångstig  gångstig ska finnas i naturområdets södra del. 
lek  lekplats ska finnas 
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2.4 Trafik 
Trafikstrukturen bygger på en silningsprincip där trafiken oavsett fordonsslag sprids över be-
fintliga och planerade gator och stråk.  

För gående och cyklister nås området från Romares väg i väster, från Senderödsvägen i norr 
och från öster finns möjlighet att skapa en koppling via Pålsjö kyrkogård. Planområdet nås med 
bil från väster via Romares väg och från norr via Senderödsvägen. 

 

Gång- och cykeltrafik 
Området ligger på cykelavstånd till ett flertal målpunkter i staden såsom stadskärnan och Pål-
sjö skog, men också i anslutning till större cykelstråk. Stadens befintliga sammanhängande 
nätverk av cykelvägar ansluter till utbyggnadsområdet vid flera punkter. En gång- och cykelväg 
löper längs den norra delen av Romares väg och längs Senderödsvägen. Hårdgjorda gång- och 
cykelvägar kopplade till grönområdena finns inom utbyggnadsområdet och i den inre gatu-
strukturen delar bilister och cyklister på gatorna.  
 
Ridstig 
Längs Senderödsvägen planeras en anlagd ridstig som är åtskild från gång- och cykelvägen. 
Ridstigen löper parallellt med gång- och cykelvägen och ersätter den befintliga ridstigen.  

Kollektivtrafik 

Utbyggnadsområdets gatu- och rörelsestruktur inom utbyggnadsområdet underlättar för kopp-
lingar till busshållplatserna längs Romares väg och mot Maria station som är beläget ca 1 kilo-
meter nordost om planområdet  

Trafiksäkerhet 

Detaljplanen förordar trafiksäkra övergångar för gång- och cykeltrafiken för att kunna säkert 
korsa de kringliggande huvudgatorna. Inom bostadsområdet, på lokalgatorna, anges två punk-
ter där trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är anpassade för den aktuella situationen ska an 
läggas. 
 

 

 

 

 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor 
LOKALGATA Lokaltrafik. 
HUVUDGATA Huvudgata 
gcväg  Gång- och cykelväg ska finnas. 
ridstig  Ridstig ska finnas 
infart  infart ska finnas. 
  Trafiksäkerhetshöjande åtgärd ska finnas 
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Områden för trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder, orange ringar,  
anges i detaljplanen. 

 

Biltrafik 

Fordonsrörelser 
Den nya bebyggelsen beräknas ge en ökning av bilrörelser med cirka 800 bilresor/dag då om-
rådet är helt utbyggt. 
 

Fordonshastighet 
Hastigheten i och omkring området är planerad till 40 km/h. Anslutning för bilar till kvarteren 
och parkering inom kvarteren sker utifrån huvudgatorna genom området och eventuellt en-
staka infarter från Romares väg. 
 

 

Gång- och cykeltrafik markerat i orange och ridstigar i rött. 

Utformning av gator  

Vägbredden på huvudgatorna är 6,5 meter med dubbelriktad gång- och cykelväg på den ena 
sidan och ridstig. 

Romares väg 

Utformningen för Romares väg innebär dubbelriktad biltrafik samt gång- och cykelväg och 
ridstig på den västra sidan och gång- och cykelstråk på den östra sidan. Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder krävs vid en koppling västerut från utbyggnadsområdet samt i korsningen Romares 
väg/Senderödsvägen.  
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Förslag på sektion/Romares väg. Sektionen visar uppdelning av olika funktioner. Höjdskillnader är 
inte illustrerade. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration/gestaltningsidé, sektion Romares väg. White arkitekter AB, 2013 

 
Senderödsvägen 

Senderödsvägen föreslås för dubbelriktad biltrafik och cykel- och ridstig på den södra sidan. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs vid en koppling i nordöst mot Mariastaden och i områ-
dets östra del norrut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på sektion/Senderödsvägen. Sektionen visar uppdelning av olika funktioner. Höjdskillnader 
är inte illustrerade.  
 
 
Lokalgator 

Lokalgatornas utformning innebär dubbelriktad fordonstrafik. Cyklister och bilister använder 
gemensamt lokalgatan. Vägbredden på lokalgatorna är 5, 5 meter med en 2,0 meter bred trot-
toar på ena sidan för gångtrafikanter och på andra sidan finns ett 0,5 meter bred remsa för att 
avskilja kvartersmarken från den allmänna platsmarken och som yta exempelvis är användbar 
vid snöröjning. Anslutningar till omgivande vägar ska följa riktlinjer i VGU (Vägars och gators 
utformning). 
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Parkering 

I anslutning till Senderödsvägen är parkering avsedd för verksamhet för till exempel skola eller 
vårdverksamhet tänkt både för personal och för korttidsparkering. Här kan också eventuella 
varuleveranser ske. Gatusektionen för Senderödsvägen möjliggör även för parkeringsfickor för 
korttidsparkering.  
 
Detaljplanen möjliggör för underjordiska parkeringar samt parkeringshus. Parkering ska lösas 
inom respektive fastighet enligt stadens gällande parkeringsnorm. 
 

2.5 Teknisk försörjning 
Ledningsstråk för teknisk försörjning kommer att gå i både Romares väg, Senderödsvägen samt 
i de nya lokalgatorna.  

 

Energiförsörjning och telekommunikation 

Centralt inom planområdet anläggs en transformatorstation för försörjning med el.  
 
Området kan anslutas till fjärrvärme och bredband.  

Dricks- och spillvatten 

Nya dricks- och spillvattenledningar ansluts till befintligt ledningsnät. Den nya bebyggelsen 
behöver tryckstegrat dricksvatten. Området kan anslutas till befintlig tryckstegringsstation som 
idag försörjer delar av Mariastaden. För att kunna genomföra detta på bästa sätt samordnas 
nödvändiga åtgärder på ledningsnätet och tryckstegringsstationen med åtgärder som behövs för 
att även kunna ansluta en större del av Mariastaden.  
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området.  

Dagvattenhantering 

En dagvattenutredning och massbalansering har genomförts av Aqua P och InfraC, den 12 
september 2014 och uppdaterats den 24 februari 2015.  Utredningen har tagits fram i samar-
bete med stadsbyggnadsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen (MEX)och NSVA. 
 
Dagvatten från den norra och östra delen av planområdet leds i ett öppet dike västerut.  
Inom planområdet anläggs sekundära avrinningsvägar och viss fördröjning. Den södra delen av 
planområdet avvattnas söderut längs Romares väg i befintliga ledningar. I planområdets västra 
del finns en översvämningsbar yta för dagvatten vid extrema regnmängder. 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen 
teknisk anläggning Transformatorstation får finnas till en högsta  

byggnadsarea om 50 kvm. 
dagvatten  Dagvattenanläggning får finnas. 
dagvatten1   Översvämningsbar yta ska finnas 
vall  Vall får finnas 
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Avfallshantering 

Avfallshanteringen löses antingen med gemensamma miljöhus eller genom hämtning vid 
tomtgräns enligt renhållningsförordningen.  
 
 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Fastighetsindelning 

Nya fastigheter inom området kommer att skapas genom avstyckning från fastigheterna Pålsjö 
1:1 och Pålsjö 3:1. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Helsingborgs stad är huvudman för allmänna gator samt park- och naturområden inom plan-
området. 

Brandvattenförsörjning 
Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost, så kallat 
konventionellt system. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i 
Vatten- och avloppverksföreningens råd, VA V PS3 och VA V P76 (ska framgå i detaljpla-
nen). 
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Framkomlighet och uppställ-
ningsplatser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar. 
 
Om avsteg ska göras från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsva-
ret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 (54) 

 
Dnr:1437/2013  

Upprättad den 20 februari 2015 
Red ändrad den 29 maj 2015 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Länsstyrelsen anger i sitt granskningsyttrande på Pålsjö – ändring av översiktsplanen för Helsing-
borg, från den 3 februari 2014 bland annat, att man inte kan utläsa ur handlingarna hur ut-
byggnadsområde för bostäder öster om Romares väg på jordbruksmark kan anses vara ett ange-
läget samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annan plats. Länsstyrelsen bedömer därför 
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs vid kommande planläggning på platsen. 

Med utgångspunkt i länsstyrelsens yttrande har stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att planens 
genomförande kan eventuellt antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 § plan- 
och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken vilket innebär att miljöbedömning med tillhö-
rande miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. Miljökonsekvensbeskrivningen avgrän-
sas till frågan om byggande på jordbruksmark. Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets 
innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förordning.  

Övriga konsekvenser av planförslaget utreds och beskrivs i denna planbeskrivning.  

3.2 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 
Bygga på jordbruksmark 
Parallellt med planarbetet pågår arbete med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för områ-
det som är avgränsad till frågan om byggande på jordbruksmark.  
 
Beskrivningen belyser hur utbyggnadsområdet kan anses vara ett angeläget samhällsintresse 
som inte kan tillgodoses på annan plats. Vidare beskrivs vilka konsekvenser som kan tänkas 
uppstå vid genomförande av planen samt att hur eventuella negativa miljökonsekvenser kan 
minimeras eller undvikas.  
 
Samråd med länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har skett och läns-
styrelsen har yttrat sig i samrådet för detaljplanen. I samrådet framförde länsstyrelsen att man 
inte delar kommunens bedömning att planförslaget har stöd i gällande översiktsplan. Länssty-
relsen ställer sig också tveksam till exploatering av jordbruksmark för föreslagen bebyggelse 
och att frågor som rör ianspråktagande av jordbruksmark för Skånes del är en viktig mellan-
kommunal fråga av regional betydelse. Länsstyrelsen anger att det är positivt att kommunen 
har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning i syfte att beskriva miljökonsekvenserna av att ta 
jordbruksmark i anspråk för bostadsbebyggelse, men anser att den brister i sin motivering var-
för man ser på bostadsbebyggelse som ett angeläget samhällsintresse som inte kan tillgodoses 
på annan plats. Vidare efterlyses redovisning av eventuella markföroreningar. 

Sammanfattningen av flera avvägningar är att planförslaget inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Planförslaget anses vara det alternativ som långsiktigt bäst hushåller med mar-
ken och samtidigt skapar förutsättningar för goda boendemiljöer. Förslaget utgår från effektiv 
markanvändning och tillför mervärden för stadens invånare i form av varierat boende, utbyggd 
dagvattenhantering, ökad ekologisk mångfald och mer allmäntillgängliga rekreativa gröna ytor.  
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Avvägningar har genomförts utifrån samhällsnytta och resurshushållning, beaktat befintlig 
infrastruktur(VA, gatunät, fjärrvärme etc) samt närheten till kollektivtrafik i form av bussar 
och järnväg. 

3.3 Påverkan på riksintressen 

Planförslaget innebär inte någon påtaglig skada på riksintressena för naturmiljövården, kustzo-
nen eller kulturmiljövården. 

 

3.4 Miljö, hälsa och säkerhet 
Luftkvalitet 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Gäl-
lande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser halterna i 
utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), svaveldioxid (SOB2B), bly, partiklar (PM10), kol-
monoxid (CO), bensen och ozon (OB3B).  

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäktige den 18 
maj 2010 föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten 
av planområdet. Detaljplanen har goda kollektivtrafik- och cykelkopplingar vilket gör att de-
taljplanens genomförande inte heller påverkar miljökonsekvensnormerna för Helsingborgs city 
negativt. 

Markföroreningar 

Undersökning avseende markföroreningar har genomförts och sammanställts i ett PM av 
Sweco Environment AB den 21 maj 2015. Utredningen har genomförts i syfte att undersöka 
jordens eventuella föroreningsinnehåll samt att erhålla underlag för bedömning av hur eventu-
ella överskottsmassor kan eller ska hanteras. Undersökningen har fördelats på två områden, 
väster om respektive öster om Romares väg. Bedömningen i PM:et anger sammanfattningsvis 
följande:  
 
Väster om Romares väg (område för dagvattenankläggning) 

Analyser visar en generellt låg föroreningsgrad inom området. Inga halter överskridande Na-
turvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning har påvisats. Ämnen/ före-
ningar har påvisats i halter som marginellt överskrider Naturvårdsverkets fastställda nivåer för 
mindre än ringa risk. Massor från området kan fritt återanvändas inom fastigheten. 
 
Halterna bedöms inte påverka möjligheten för att återanvända massorna även utanför den 
aktuella fastigheten. Om borttransportering blir aktuell ska dock erhållet resultat kommunice-
ras med tillsynsmyndighet för mottagande fastighet.  
 
Öster om Romares väg (utbyggnadsområde) 
Inga halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
har påvisats. Ämnen/föreningar halter som överskrider Naturvårdsverkets fastställda nivåer för 
mindre än ringa risk, har påvisats i den norra delen av området som gränsar mot Senderödsvä-
gen. Massor från området kan fritt återanvändas inom fastigheten. 
 
Halterna bedöms inte påverka möjligheten för att återanvända massorna utanför den aktuella 
fastigheten men godkännande måste erhållas från tillsynsmyndighet för mottagande fastighet. 
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Avseende resten av området kan massor fritt återanvändas även utanför den aktuella fastighet-
en. 

Markradon 

En översiktlig geoteknisk undersökning samt PM Radon har utförts av Geoexperten RS AB, den 
6 mars 2013. I utredningen bedöms marken tillhöra lågriskintervallet för radon och inga bygg-
nadstekniska åtgärder behövs. 

Trafikflöden 

Bilen är en viktig del av trafiksystemet även i framtiden och det är en utmaning att fortsatt 
kunna utnyttja bilens fördelar och samtidigt minska biltrafikens negativa konsekvenser. Försla-
get är beläget i ett område med goda pendlingsmöjligheter både för tåg, buss och cykel. De-
taljplanen utformas för att underlätta för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Gatu-
strukturen bygger på en silningsprincip som innebär att biltrafiken fördelas åt öster och söder 
och leds mot huvudgator och ringleder. 

En fullt genomförd utbyggnad enligt planförslaget bedöms generera omkring 800 fordon per 
vardagsdygn i området vilket kommer att innebära bland annat ökat trafikbuller. Området har 
idag relativt lite fordonstrafik och ingen trafikträngsel och de tillkommande fordonsrörelserna 
bedöms som rimliga. Bedömningen är att de tillkommande fordonsrörelserna kommer att för-
delas jämt på kringliggande gator samt att de kringliggande vägarna har kapacitet för tillkom-
mande flöden. 

Vattenkvalitet 

Vattenförekomsterna berörs av miljökvalitetsnormer för yt- respektive grundvatten. 
 

Grundvatten 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen (SE621791-
130957). Den kemiska och kvantitativa statusen för grundvattenförekomsten bedöms som god 
men det föreligger risk för att kemisk och kvantitativ status inte uppnås år 2021. 
 
Genomförandet av planen bedöms följa miljökvalitetsnormen gällande god kemisk status samt 
kvantitativ status för grundvatten. Den föreslagna användningen bedöms inte generera 
föreorening av grundvattnet och inte påverka grundvattnets goda kemiska status eller kvantita-
tiva status. 
 
Planens genomförande påverkar infiltrationen och därmed grundvattenbildningen inom plan-
området. Mer vatten än tidigare kommer att ledas bort. Genom att bromsa vattnets flöde och 
skapa förutsättningar för infiltration kan mängden vatten kompenseras.  
 

Ytvatten 

Planområdet ligger i närheten av Öresund som inom denna del tillhör kustvatten Helsing-
borgsområdet (SE562290-124131). Kustvatten Helsingborgsområdet har av Vattenmyndig-
heten bedömts ha måttlig ekologisk potential och god kemisk status. Miljökvalitetsnormen för 
kustvatten Helsingborgsområdet är god ekologisk potential 2021 respektive god kemisk status 
2015. Vattenmyndigheten bedömer dock att det finns risk att varken god ekologisk eller god 
kemisk status uppnås år 2015. 
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Planförslagets genomförande innebär att ytvatten fördröjs och renas i öppna diken och maga-
sin. Bedömningen är att dessa åtgärder medför att situationen för Öresund inte förvärras 
 

Buller från vägar  

Det planerade utbyggnadsområdet omges av Senderödsvägen och Romares väg. Områdets 
struktur och uppbyggnad ska ta hänsyn till bullerfrågor och möjliggöra en god ljudnivå för 
framtida boende i området.  
 
En bullerutredning togs tidigt fram, Sweco, den 1 augusti 2014, för att undersöka förutsättning-
arna.  Bullerförhållandena har beräknats utifrån den prognostiserade trafikutvecklingen år 
2020 inom och i anslutning till området. Utredningen har studerat fordonshastigheterna 40 
km/h respektive 50 km/h. Utformningen av områdets bebyggelse har därefter kunnat ta hän-
syn till förhållandena för att kunna skapa så goda miljöer som möjligt ur bullersynpunkt. Un-
der planprocessen har utredningen uppdaterats och löpt parallellt med utformningen för att 
kunna ge så detaljerade värden som möjligt. 
 
En komplettering av bullerutredningen togs fram av Sweco den 1 september 2014 för att under-
söka konsekvenser av indragen bebyggelse samt att se hur uteplatser med god bullermiljö kan 
uppnås.  
 
Sammantaget visar kartorna hur mycket bullervärdena påverkas av att bebyggelsen dras in från 
vägen. Utsnitt ur bullerkarta och baseras på scenario med fordonshastighet 40 km/h, SWECO 
2014. Utredningen visar att ekvivalent ljudnivå 55 dBA vid fasad kan innehållas vid en hastig-
het av 40 km/h på omkringliggande gator, beroende av hur nära husen placeras mot vägen.  
Vid en hastighet av 50 km/h på gatorna överskrids riktvärdena med ca 3 d
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Senderödsvägen 
 

 
Bullervärden från vägrafiken vid fasader längs Senderödsvägen, ekvivalenta värden. Byggnaderna 
är placerade utifrån principer (öppen eller sluten gård respektive gavel eller långsida placerad mot 
gata). Kartbilden visar ljudutbredning vid fordonshastighet 40 km/h. Punktvärdena är baserade 
på fordonshastighet 40 km/h respektive 50 km/h enligt tabellen. Värden redovisas i tabellen nedan. 

Ekvivalenta bullernivåer för bebyggelse 
mot Senderödsvägen 
Punkt  Vid 40 km/h Vid 50 km/h  

1 54 56 
2 56 58 
3 50 51 
4 51 53 
5 55 57 
6 51 53 
7 54 56 
8 50 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senderödsvägens nordvästra del. Illustrationen visar att om byggnaden placeras ytterligare 2,5 
meter söder om Senderödsvägen kan riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad innehållas. 
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Romares väg 
 

 
 
Bullervärden från vägrafiken vid fasader längs Romares väg, ekvivalenta värden. Byggnaderna är 
placerade utifrån principer (öppen eller sluten gård respektive gavel eller långsida placerad mot 
gata). Kartbilden visar ljudutbredning vid fordonshastighet 40 km/h. Punktvärdena är baserade 
på fordonshastighet 40 km/h respektive 50 km/h enligt tabellen. 

 

Ekvivalenta bullernivåer för bebyggelse 
mot Romares väg 
Punkt  Vid 40 km/h Vid 50 km/h  

1 56 58 
2 49 50 
3 52 54 
4 57 58 
5 50 52 
6 56 58 
7 58 60 
8 49 50 
9 59 60 
10 54 56 
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Romares väg. Till vänster den norra delen och till höger den södra delen. Illustrationerna visar att 
om byggnaderna placeras ytterligare 3-4  meter österut i den norra delen och 7-8 meter österut i den 
södra delen kan riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad innehållas. 

Bostäder 
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 inomhus, 45 dB(A) maximal 
nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats. 
 
Swecos utredning visar att, vid en hastighet av 40 km/h på omkringliggande gator, ekvivalent 
ljudnivå 55 dBA vid fasad kan innehållas mot Romares väg respektive Senderödsvägen bero-
ende av hur nära husen placeras mot vägen.  Vid en hastighet av 50 km/h på gatorna över-
skrids riktvärdena något.  
 
Boverkets avsteg från bullerriktvärden 
Enligt Boverkets allmänna råd (2008:1) kan avsteg från bullerriktvärdena tillämpas exempelvis 
vid komplettering i centrala delar av större tätorter, längs kollektivtrafikstråk och i ordnad 
kvartersstruktur.  
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Skäl för avsteg 
Genomförandet av detaljplanen innebär en förtätning genom komplettering av bostäder, ser-
viceverksamheter samt parkytor. Planområdet ligger vid ett kollektivtrafikstråk i anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse och Maria station som är en regional nod.  Förutsättningarna för 
att skapa goda boendemiljöer i området är mycket goda, och de överskridande bullervärdena 
är låga vid en hastighet av 50 km/h, i genomsnitt 3 dBA närmast vägen. Stadens intention är 
att införa 40 km/h i fordonshastighet. Sammantaget bedöms aktuellt planområde ha ett bra 
läge för bostadsbebyggelse och en acceptabel ljudmiljö kan skapas där riktvärdena för buller 
uppfylls eller avstegsregeln tillämpas. 
 
Vid tillämpning av avsteg från bullerriktvärdena ska följande principer vara vägledande: 

• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger 
mellan 55-60 dBA, och då under förutsättning att tyst sida, högst 45 dBA vid fasad, 
eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 dBA vid fasad, klaras. 

• Hälften av boningsrummen ska vara vända mot tyst sida.  
 
Skola/Förskola 
Vid planering och uppförande av skola/förskola får den ekvivalenta ljudnivån på skolgården 
högst uppgå till 55 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus får högst uppgå till 40 dBA.  
 
Bullerutredningen visar att riktvärdena kan innehållas både vid 40 respektive 50 km/h. 

Verksamheter med uppmärksamhetsavstånd 

Krematoriet och hästgårdar i trakten har ett uppmärksamhetsavstånd för eventuell omgiv-
ningspåverkan.  
 
Hästgårdar 
I områden med etablerad djurhållning och lantlig miljö, rekommenderar länsstyrelsen ett 
skyddsavstånd, med hänsyn till lukt, på minst 200 meter mellan nya bostäder och 
stall/gödselhantering samt ett avstånd på 100 meter mellan ny bostad och områden där hästar 
vistas. De nya bostäderna ligger med cirka 500 meter från Pålsjö gård och bedöms inte påver-
kas av verksamheten. 
 
Området för natur- och dagvatten ligger inom uppmärksamhetsområdet från Pålsjö Gård men 
bedöms inte påverkas negativt av lukt från hästgården. 
 
Krematoriet 
Krematoriet har ett uppmärksamhetsområde på 75 meter kring fastigheten avseende buller, 
risker, samt transporter. Uppmärksamhetsområdet berör endast en mindre del av den syd-
västra delen av planområdet. Transporter och trafik passerar i allmänhet inte planområdet då 
entré till krematoriet sker från Romares väg söder om planområdet och från Christer Boijes 
väg från söder. Trafiken och verksamheten bedöms inte vara av den omfattningen att bostä-
derna påverkas negativt.  

Övrigt  

På fastigheten för kyrkogården, strax söder om planområdet, finns ett upplagsområde och 
tidigare område för komposthantering som sedan några år tillbaka har avvecklats. Befintliga 
jordhögar kommer att tas bort och framöver kommer området att användas för att mellanlagra 
trädgårdsavfall för vidare transport till NSR. 
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Utdrag ur riskhanteringskarta, SBF 2014, planområdet i svart ram Gula cirklar visaruppmärk-
samhetsavstånd till hästgårdar. Orange markering visar Krematoriet och dess uppmärksamhetsav-
stånd.   

3.5 Natur- och kulturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Genomförande av detaljplanen kommer att innebära påverkan på jordbruket då åkermarken 
bebyggs. Konsekvenserna för detta beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Det nya dagvattendiket vinklar av söderut genom den yngre skogsplanteringen i brynet mot 
Pålsjö skog, vilket troligtvis innebär att ett mindre antal träd får avverkas.  
 
Dagvattenflödet från planområdet begränsas så det efterliknar avrinning från naturmark. Av-
rinningen till bäcken i skogen kommer att regleras vid sällsynta tillfällen och bedömningen är 
att dagvattenflödena inte ha någon negativ inverkan på vegetationen i Pålsjö skog. 
 
Dagvattensystemet kommer troligtvis att påverka flödet av grundvatten och dräneringsvatten 
från intilliggande områden. Geotekniska och geohydrologiska undersökningar föreslås genom-
föras innan projektering för att få en uppfattning av grundvattennivåer och marksammansätt-
ning och för att kunna bedöma eventuell påverkan på naturmiljövärden. Påverkan bedöms som 
acceptabel i avvägningen mellan bästa möjliga dagvattenhantering och effektiv markanvänd-
ning. 
 
De ekologiska värden som förloras vid exploateringen av odlingsarealerna kompenseras genom 
etablering av allmänna tillgängliga natur- och parkområden samt etableringen av den öppna 
dagvattenanläggningen. 

Inga andra naturmiljöer påverkas av detaljplanens genomförande. 
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Parker och grönområden 

Planförslaget innebär att ytterligare en koppling till Pålsjö skog från öster etableras. Strukturen 
i planförslaget bygger på att kopplingar till omgivande parker och grönområden stärks. Till-
gängligheten till grönytor samt omfattningen av dessa ökar.  

Påverkan på kulturmiljön och landskapsbilden 
Krematoriet, kyrkogården samt området Maria Park är värdefulla ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Planens påverkan på omgivningen kommer att innebära en förändring av landskapsbilden då 
bebyggelse uppförs på öppen odlingsmark. Bostadsområdet kommer att utgöra ett nytt inslag i 
landskapsbilden. För att påverkan på omgivningens karaktär skall bli positiv ska den tillkom-
mande bebyggelsen ta hänsyn till omgivningen och dess funktioner. Utformningen av området 
länkar samman centrum med Mariastaden, tar hänsyn till Pålsjö kyrkogård och ger ett respekt-
avstånd med allmän platsmark mot kyrkogården i öster.  
 
Balansering 
Balansering för den odlingsmark som tas i anspråk sker genom etableringen av tillkommande 
natur- och parkområden. 
 

3.6 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Detaljplanens genomförande medför en uppskattad befolkningsökning på ungefär 700 perso-
ner, vilket motsvarar hela befolkningen inom planområdet, då ingen bor i området idag. Av 
dessa kan omkring 120 personer förväntas vara barn upp till 15 år. Förslaget ger underlag för 
en ökad offentlig och kommersiell service. Rörelsestråken till och från utbyggnadsområdet har 
planlagts för att kunna nå kringliggande befintliga servicefunktioner.  
Offentlig service finns i och i nära anslutning till området. Detaljplanen innebär uppförande av 
en förskola i området. Behovet av ytterligare grundskolor och idrottshall i närheten av området 
studeras. Planområdet innehåller allmänna ytor anpassade för lek och rekreation. En ny central 
park med funktioner för människor i alla åldrar föreslås vilket möjliggör för möten över gene-
rationerna. För mindre barn är kvartersgårdarna en stor tillgång för lek och utevistelse. Trafik-
säkra passager över gatorna föreskrivs i detaljplanen. 

Detaljplanen föreslår en struktur som kopplar till den befintliga. Nya gator och gång- och cy-
kelstråk sammanlänkas med befintliga i syfte att säkerställa en sammanhållen stad och en så 
trafiksäker miljö som möjligt.  

Tillgång till parker 

I närheten av utbyggnadsområdet finns några av Helsingborgs värdefullaste rekreationsområ-
den inklusive närhet till Öresund. Inom planområdet föreslås sammanhängande parker och 
naturområden som i sin tur är kopplade till de större grönområdena såsom Pålsjö skog. 

Solförhållanden och mikroklimat 

Solstudier för att skapa goda utemiljöer har genomförts i planförslaget. Detaljplanen reglerar 
avståndet från fastighetsgräns för att förhindra att hela gårdsmiljöer och fasader skuggas.  
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Tillgänglighet 

Allmänna platser inom planområdet kommer att utformas så att området är tillgängligt för 
alla. Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.  

3.7 Planens genomförande 
 
Arrende 
Innan anläggningsarbeten kan påbörjas ska delar av den utarrenderade marken väster om Ro-
mares väg sägas upp.   

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighetsbildning 
Nya fastigheter för bostäder och förskola kommer att skapas inom området genom avstyck-
ning. Fastighetsreglering krävs från fastigheterna Pålsjö 1:1 och Pålsjö 3:1. Område för allmän 
platsmark kommer att tillhöra staden. 
 
 
Servitut 

Inom planområdet finns två servitut för utfartsrätt. Ändamålet för servituten bedöms inte 
påverkas av planförslaget, men utformningen mot Senderödsvägen/Romares väg kan komma 
att påverkas för servitut 2. 
 
Servitut 1 
1283K-16210.1 Fastigheten Pålsjö 1:26 (Pålsjö gård) har utfartsrätt på fastighet-

en Pålsjö 1:1 fram till korsningen Senderödsvägen/Romares väg. 
Servitut 2  
1283K-14405.1 Fastigheten Pålsjö 1:23 har utfartsrätt på Gustav Hoffs väg 

(Pålsjö 1:1) fram till allmän väg. En del av vägen planläggs som 
allmän platsmark/natur.  
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Fastighetskonsekvenskarta. Kvarter för bostads- och skolfastigheter avstyckas från fastigheterna 
Pålsjö 3:1 (blått) och Pålsjö 1:1 (orange).  

Avtal 

Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat  

Markanvisningsavtal som reglerar exploateringens genomförande ska upprättas mellan 
Helsingborg stad och exploatören. Markanvisningsavtalet ska klargöra fördelningen av ansvar 
och kostnader mellan inblandade parter. I avtalet regleras iordningställandet av allmän plats-
mark, fastighetsbildning samt övriga åtaganden. 

Ekonomi 

Genomförandet av detaljplanen innebär investeringar i nya gator, allmän platsmark och tek-
nisk infrastruktur. I ett längre perspektiv tillkommer kostnader för skötsel och drift av gator 
och allmän platsmark.  

Planens genomförande kräver följande större investeringar: 

VA – ledningar 
VA-ledningar och dagvattenhantering måste dimensioneras och byggas ut för att tillgodose den 
tillkommande bebyggelsen. Kostnaden regleras i markanvisningsavtalet. 
 
Dricksvatten 
Exploateringen kräver åtgärder för tryckstegring som ska vara genomförda innan utbyggnaden 
påbörjas. Området föreslås anslutas till befintlig tryckstegringsstation som idag försörjer delar 
av stadsdelen Mariastaden. För att kunna genomföra detta på bästa sätt samordnas erforderliga 
åtgärder på ledningsnätet och tryckstegringsstationen med åtgärder som behövs för att även 
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kunna ansluta en större del av Mariastaden.  Åtgärden innebär ledningsarbeten på befintliga 
ledningar längs Senderödsvägen samt i anslutning till tryckstegringsstationen. Dessutom behö-
ver en av ledningarna från Romares väg västerut ca 600 m längs Senderödsvägen renoveras 
alternativt ersättas. Åtgärderna i korsningen Senderödsvägen/Romares väg innebär även att en 
ny ledning anläggs som ansluter det aktuella planområdet i dess nordvästra hörn till den utvid-
gade tryckzonen. NSVA planerar att genomföra åtgärder i slutet av år 2015 
 
Dricksvattenledningens skyddsavstånd till byggnader är minst 10, 5 meter. Denna ledning ska 
också skyddas under byggtiden. Särskilda föreskrifter för arbete i närheten av större ledningar 
ska följas och kontakt angående detta ska tas med NSVA i god tid.  

Tele- och elledningar 
Eventuell flytt av ledningar, uppförande av transformatorstation och andra åtgärder som krävs 
bekostas av exploatören. 
 
Allmän platsmark 
Markanvisningsavtalet kommer att reglera investeringar i anläggning av allmän platsmark 
såsom gator, gång- och cykelvägar, ridstig, park-och naturområden. 
 
Buller 
Eventuella bullerskydd bekostas av markägaren eller av exploatören. 
 

Tekniska utredningar 
Dagvatten 
Lösning av dagvattenhantering för området ska hanteras enligt framtagen dagvattenutredning 
och massbalansering (Aqua P och InfraC, den 12 september 2014 och uppdaterad den 24 feb-
ruari 2015). 
 
I gränsen mot Pålsjö skog finns en stengärdesgård. Där utloppet för dagvatten i skogen planeras 
är stenmuren borta och någon dispens från biotopskyddet anses inte behövas 
 

Fjärrvärmeledning 
Utformningen av och kring Romares väg måste beakta fjärrvärmeledningen till Laröd/Hittarp 
som ligger öster om Romares väg. Ledningen ska ha ett skyddsavstånd på 2,0 m till byggnad 
och gärna även träd. Ledningen ska inte ligga djupare än >1,2 meter till överkant ledning. 
 
Geo- och miljöteknik 
Enligt den översiktliga geoteknisk undersökning som genomförts av Geoexperten RS AB, den 6 
mars 2013 bedöms bostadshus kunna grundläggas på sedvanligt sätt.  
 
Ytterligare geotekniska och geohydrologiska undersökningar bör genomföras innan projekte-
ring för att få en uppfattning av grundvattennivåer och marksammansättning.  
 
En detaljerad inmätning av höjdnivåer måste genomföras i projekteringsskedet. Höjdsättning 
av området med tillhörande gator och byggnader styrs bland annat av högsta vattennivån i 
Pålsjö bäck, som kommer bli recipient för dagvattnet, grundvattennivån och nivån för avled-
ning av dag – och dränvatten från byggnader inom planområdet. 
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Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas 
med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska dimens-
ioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avlopp-verksföreningens råd, VA V PS3 och VA 
V P76 (ska framgå i detaljplanen). 
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Fram-komlighet och uppställnings-
platser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar. 
Om avsteg görs från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsvaret. 
 
Markföroreningar 
En utredning avseende markföroreningar har genomförts och sammanställts i ett PM av Sweco 
Environment AB den 21 maj 2015. Utredningen har genomförts i syfte att undersöka jordens 
eventuella föroreningsinnehåll samt att erhålla underlag för bedömning av hur eventuella över-
skottsmassor kan eller ska hanteras
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Mark- och exploateringsenheten inkom den 19 september 2013 med en förfrågan avseende 
upprättande av ny detaljplan för del av fastigheten Pålsjö 1:1. 

Avsiktsförklaringar har tecknats mellan ett antal byggherrar och Helsingborgs stad. Dessa syf-
tar till att i samarbete gemensamt åstadkomma att bostäder, hyresrätter, kan byggas i Helsing-
borg. Detaljplanen är ett projekt inom ramen för avsiktsförklaringarna.  

På uppdrag av arbetsgruppen genomfördes ett parallellt uppdrag för området under 2013; 
Parallellt uppdrag för Pålsjö 1:1, Senderödsvägen. Tre förslag utvärderades, upprättade av White 
arkitekter, SWECO FFNS samt Kjellgren Kaminsky architecture. Planförslagets struktur byg-
ger på det sammanlagda utfallet av det parallella uppdraget. 

Studier av möjligt innehåll i bostadsgårdarna har också genomförts under hösten 2014 av Link 
arkitektur, Sjögren arkitekter AB, Möller Arkitekter samt Arkitektlaget. Planförslagets innehåll 
och täthet bygger på det sammanlagda utfallet av studierna. 

Beslut i ärendet 

Stadsbyggnadsnämnden har den 28 januari 2014 beslutat om att ge stadsbyggnadsförvaltning-
en i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för det aktuella planområdet.  

4.2 Planområdet 
Planområdet är beläget ca tre km norr om Helsingborgs stadskärna nära Pålsjö skog. Området 
är avgränsat av Pålsjö gård och Senderödsvägen i norr och av Krematoriet och Pålsjö kyrkogård 
i söder. Pålsjö skog ligger i väster. Området omfattar delar av fastigheterna Pålsjö 1:1 och Pålsjö 
3:1 och omfattar ca 11 hektar. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. 

Markägoförhållanden 

Hela planområdet ägs av staden. Angränsande fastigheter Maria Park 47 och Pålsjö 3:3 är i 
privat ägo. 

Markanvändning 

Planområdet består i huvudsak av jordbruksmark (klass 7). I områdets norra del, längs Sen-
derödsvägen, finns en stig som används som promenad- och ridstig. I öster och söder gränsar 
området till kyrkogården. I väster gränsar området till jordbruks- och betesmark tillhörande 
Pålsjö gård. 
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Planområdet. Vy från områdets nordöstra hörn. Till höger i bild syns ridstigen och Senderödsvägen. I 
bakgrunden syns Pålsjö skog. 

Planområdet – Romares väg. Vy från norr. Till vänster om vägen syns åkermark och till höger ligger 
gång- och cykelväg följt av en vegetationsridå mot betesmarkerna vid Pålsjö gård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik 

Under stenåldern började människor bosätta sig längs Öresundskusterna. Efter hand höggs 
skogarna ner och under 1700- talet var Pålsjö skog slåtterängar med låga träd och buskar. Mel-
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lan slåttermarkerna bredde betesmarkerna ut sig. Under 1800-talet odlades det mesta av mar-
ken upp. Äldre odlingsgränser syns i landskapet. Historiskt sett har Pålsjöområdet varit glest 
befolkat och bebyggelsen har främst varit knuten till kusten. Det har inte funnits några byar 
under den tidiga bebyggelsen utan endast ett fåtal gårdar uppe på Landborgen. 

En av dessa gårdar är Pålsjö gård väster om Romares väg och planområdet. Gården med eko-
nomibyggnader uppfördes 1910 av Helsingborgs stad. Den gulputsade mangårdsbyggnaden 
med jugendfönster är ritad av Alfred Hellerström. 

Pålsjö kyrkogård, väster och söder om planområdet, invigdes 1913 och uppfördes på mark som 
staden förvärvat av Pålsjö slott. Kyrkogården har fått sitt namn efter slottet. Huvudentrén 
vetter mot korsningen mellan Kullavägen och Christer Boijes väg i sydost och består av en 
tegelbyggnad med pyramidtak som omger en bred, rundbågig portal. Kyrkogårdens planut-
formning är inspirerad av Camillo Sittes stadsplaneidéer och omges till stora delar av murar 
uppförda i rött Helsingborgstegel. 

År 1929 invigdes Helsingborgs krematorium som ett av landets första. De ljusslammade tegel-
byggnaderna i klassicistisk stil ligger på en holme med tempel och tempelgård som omges av 
kanaler och kyrkogård. Arkitekt var Ragnar Östberg. Inom området finns även Ceremonihallen 
från 2005. 

S:ta Maria sjukhusområde, beläget nordväst om planområdet, byggdes 1927 och användes som 
vårdinrättning fram till 1990-talet. Området har höga arkitektoniska kvaliteter och består 
bland annat av en central administrationsbyggnad med klocktorn vid entrén markerad av två 
grindstugor. Därutöver finns en borggård med barockinspirerade park omgiven av en engelsk-
inspirerad park, öppna solpaviljonger, personalbostäder och paviljonger med mera. S:t Andreas 
kyrka, den tidigare sjukhuskyrkan, togs åter i bruk som stadsdelskyrka i slutet av 1990-talet då 
befintliga byggnader omvandlades till kontor och bostäder och området kompletterades med 
ny bostadsbebyggelse. 

Kulturmiljö 
Området väster om planområdet ingår i Bevarandeprogram för Drottninggatan och Pålsjö; 1999. 
I norr och söder gränsar även område som omfattas av riksintresse för kulturmiljön.  

Bebyggelse 

Planområdet är obebyggt. I planområdets omgivning finns bostadsområdena Maria Park och 
Maria staden i norr och Pålsjö Östra i söder. I söder ligger även Pålsjö kyrkogård och Kremato-
riet. I väster ligger Pålsjö gård med omgivande jordbruksmark. I norr ligger koloniföreningen 
Senderöd.  
 
Krematoriet 
Krematoriet består av olika delar och har väldigt stort fokus på gestaltning och varierad skala 
på rumslighet.  
 
Pålsjö gård 
Helsingborgs stad köpte egendomen 1908 och uppförde en ny jordbruksfastighet på platsen 
för att kunna bedriva jordbruk. År 1910 stod mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnader 
klara, ritade av arkitekt Alfred Hellerström. Mangårdsbyggnaden är uppförd i en villaliknande 
stil, i en och en halv våning med gul putsfasad och mansardtak. Byggnaden är välbevarad och 
välhållen. Ekonomibyggnaderna är uppförda i helsingborgstegel och falurött trä. 
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Pålsjö gård är privatägt sedan 2007 och drivs idag som hästgård. Gården har ett stort samhälls-
historiskt värde. 
 
Maria Park och Mariastaden  
Bostadsområdet norr om planområdet är relativt nytt. Mariastaden började byggas 1995 och 
innehåller både villor och flerfamiljshus. Bostäderna har etablerats kring ett före detta sjuk-
husområde från 1930-talet, vilket ingår i Mariastaden och kallas Maria Park. Sjukhusbyggna-
derna har omvandlats till bostäder och kontor. Nu bor ungefär 4 000 personer i Mariastaden. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadshus i Maria Park. 

 

Pålsjö Östra 
Pålsjö Östra är ett bostadsområde beläget söder om planområdet som uppfördes i början av 
80-talet. Bebyggelsen består av både radhus och flerfamiljshus. Idag bor ungefär 350 personer i 
Pålsjö Östra. 

Landskapsbild och grönområden  

Landskapsbilden på den aktuella platsen utgör en stor del av planområdets och Helsingborgs 
identitet. Den präglas av långa siktlinjer och kontrasten mellan skog och öppen mark som tyd-
ligt definierar de olika landskapsrummen. Marken inom området sluttar sex meter från norr till 
söder.  Krematoriet, Pålsjö kyrkogård och Maria Park innehåller starka element i form av 
byggnader, planteringar, vägar och parkmark som skapar tydliga markeringar i landskapet. 
Livet i närområdet innehåller mycket av motion och rekreation i naturområdena runt omkring. 
 
Landborgen  
De främsta kännetecknen i landskapet väster om området är den geologiska formationen 
Landborgen och mötet med Öresund och kontrasten mot den öppna jordbruksmarken vid 
Pålsjö gård. Landborgen löper längs kusten och in i staden. Ovanför Landborgen är landskapet 
relativt platt.  
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Pålsjö skog och naturreservat Pålsjö 
Pålsjö skog är en viktig mötesplats för helsingborgaren. Här finns platser för såväl vila som 
fysisk aktivitet i varierade miljöer så som skog, hav och öppna fält. 
 
Ett omfattande nätverk av stigar, stråk och platser ryms i området kring Pålsjö skog. Längs 
Landborgen löper Landborgspromenaden, ett promenadstråk med viloplatser och utsiktspunk-
ter. Detta stråk sammanfaller på flera håll med Skåneledens sträckning. Även Kungshultsko-
gen, nordväst om planområdet, med nära koppling till bostäderna i Mariastaden är ett populärt 
rekreationsområde som genomkorsas av stigar. Motionsslingor och ridslingor finns också 
Kungshultsområdet. Inom Maria Park finns också parker, stråk och platser för allmänheten att 
röra sig i. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att bilda naturreservat för Pålsjö. Ett 
remissförslag beräknas vara klart i slutet av 2014. Syftet med naturreservatet är att bevara och 
utveckla detta tätortsnära naturområde för framtiden. Staden planerar att besluta om reserva-
tet under våren 2016. 
 
Området som planläggs som natur i detaljplanen kommer att ligga inom det planerade natur-
reservatet för Pålsjö skog. Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla detta tä-
tortsnära naturområde för framtiden. Detaljplanen ligger i linje med naturreservatets intent-
ioner och i föreskrifterna för naturreservatet kommer drift av dagvattenanläggningen att ingå. 

 

 

 

 

Föreslagen avgränsning för Pålsjö naturreservat i grönt med röd ram, planområdet beläget i 
orange markering. SBF 2014. 
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Pålsjö kyrkogård 
Pålsjö kyrkogård är en begravningsplats med anor från tidigt 1900-tal. Platsen är en grön resurs 
som karaktäriseras av en tydlig struktur bestående av stigar, trädrader, buskar och klippta 
häckar. Alléer i den södra delen av området skapar tydlig rumslighet. Den norra delen har en 
mer öppen utformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle i Pålsjö kyrkogård 
Hästhållning  
I trakten kring Pålsjö är hästhållning ett tydligt inslag med flera ridstigar och hästgårdar. Väster 
om planområdet finns en större ridanläggning, Pålsjö gård, och öster om Kullavägen ligger en 
mindre hästgård. 

Pålsjö Gård är etablerad i området och hyser cirka 50 hästar. Verksamhetsutövaren har planer 
på att utöka med ytterligare 20 stallplatser 
 
Koloniföreningen Senderöd.  
Koloniföreningen Senderöd bildades 1980 när den befintliga odlingsmarken på Pålsjö Östra 
exploaterades för bostäder. Koloniföreningen är Helsingborgs nyaste koloniområde. Området 
utgör en del av grönstrukturen, men är inhägnat och inte tillgängligt för allmänheten. Ytan 
omfattar 6,3 hektar och innehåller 174 kolonilotter. 
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Koloniföreningen Senderöd. Huvudentré från Senderödsvägen 
 

Trafik 

Området är väl kopplat till den befintliga staden via kringliggande trafiknät. De boende och 
yrkesverksamma i omgivningarna rör sig till och från den centrala staden längs med Senderöd-
svägen och Romares väg. De omgivande bostadsområdena upplevs emellertid inte väl kopp-
lade till varandra, men skulle kunna integreras med rörelsestråk genom det planerade området. 

Gång- och cykeltrafik 
Ett av stadens utpekade huvudcykelstråk passerar längs området i väster, det rosa stråket. Strå-
ket går utmed Romaresväg och Gamla Kungshultsvägen och sträcker sig mellan Mariastaden 
och centrum.  
 
Förutom cykelstråken finns ett flertal cykelvägar i närområdet. En cykelbana löper parallellt 
med Christer Boijes väg söder om planområdet i östvästlig riktning. Längs Senderödsvägen 
sker cykling i blandtrafik. För cyklisten som söker rekreativa leder finns två större cykelleder i 
närområdet. Den ena går längs med kusten och passerar Sofiero och vidare upp mot Höganäs.  
 
Cykelparkering 
Helsingborgs stads nuvarande parkeringsnorm för områden utanför stadskärnan och den cen-
trala staden, antagen av Tekniska nämnden 2007, framgår nedan.  

 p-norm cyklar 

Boende 2,5/lägenhet 
Förskola 0,5/anställd 
 

 

Parkeringsnormen utgör ett lägsta krav vid exploatering. Exploatören ska visa hur parkerings-
behovet för cyklar ska tillgodoses för respektive utbyggnadsprojekt. 
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Cyklister längs Romares väg. 
 
Ridstigar 
Ett nät av ridstigar finns i och i anslutning till Pålsjö skog. Ridstigarna löper både längs Roma-
res väg och Senderödsvägen. 
 
Kollektivtrafik 
Buss 
Stadsbusslinje 3 går mellan Hjälmshult/Mariastaden och centrum och passerar längs Romares 
väg. Hållplatser finns i södra (Pålsjö Ö) och norra (Senderöd) delen av planområdet Resan från 
planområdet till centrum tar ca 10 minuter. Dagtid på vardagar går det en buss från Mariasta-
den till centrum var tionde minut i vardera riktningen. De befintliga busshållplatserna bedöms 
täcka behovet av hållplatslägen för kollektivtrafiken. 
 
Tåg och spårväg 
Maria station är beläget ca 1 km från planområdet. Stationen ligger längs Västkustbanan och 
öppnades för persontrafik år 1995. Tågen går från stationen varje halvtimme i vardera rikt-
ningen i pendeltrafik och övrig tid finns avgångar varje timme. Trafikverket planerar en ut-
byggnad till dubbelspår längs Västkustbanan på den befintliga sträckningen. Utbyggnaden 
innebär kortare restider och utökad kapacitet. Utbyggnaden planeras påbörjas år 2015. 
 
I Helsingborgs ÖP 2010 pekas spårvägen mellan Helsingborg och Höganäs ut som en angelä-
gen regional utbyggnad. Två alternativa sträckningar finns genom Mariastaden: en i norr längs 
med 111:an och en mitt igenom, via Mariehällsvägen norr om planområdet. Staden arbetar 
med en förstudie som ska fastslå sträckningen. 
 
Biltrafik 
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Helsingborgs övergripande trafikstrategi är att avlasta de centrala gatorna från biltrafik genom 
att erbjuda hög framkomlighet på Österleden, väg 111. Stadens mål är att Österleden ska vara 
en attraktivare färdväg än att åka igenom staden. Därför arbetar Helsingborgs stad för att för-
stärka kapaciteten på väg 111 som stadsmotorväg och samtidigt anpassa hastigheterna i staden 
efter omgivningen. Staden avser att sänka bashastighet i staden från 50 km/h till 40 km/h, 
vilket är genomfört i den centrala staden. 
 
Planområdet omges av Senderödsvägen och Romares väg. Senderödsvägen har blandtrafik och 
Romares väg har separat cykelbana. Båda vägarna har landskapskaraktär och en fordonshastig-
het på 50 km/h. 
 
Bilparkering 
Fordonsmängden på Senderödsvägen uppmättes i oktober 2012 till 1418 fordon (VADT) 
totaltrafik varav 61 var tung trafik. Vi samma tidpunkt uppmättes fordonsmängden på Roma-
res väg till 1975 fordon (VADT) totaltrafik varav 171 var tung trafik. (Källa: Trafikia) 
 
Helsingborgs stads nuvarande parkeringsnorm för områden utanför stadskärnan och den cen-
trala staden, antagen av Tekniska nämnden 2007, framgår nedan. Parkeringsnormen utgör ett 
lägsta krav vid exploatering. 
 
 p-norm bilar (inkl. besök) lägenhet  

Boende 0,75 2 rum o kök 
  
Den lägre parkeringsnormen för bostäder är för små lägenheter. Normen är högre vid större 
lägenheter. Områdets kollektivtrafiknära placering har motiverat att exploateringen har base-
rats på en p-norm om 0,80 bilar/lägenhet. Bebyggelsens täthet avgörs av vilken parkerings-
norm som används. 
 
Behovet av antalet parkeringsplatser för förskola bedöms vid varje specifikt projekt. I den pla-
nerade förskolan innehållande 6 avdelningar (ca 150 barn) bedöms verksamheten generera ca 
28 p-platser för besökande och personal.  
 
Exploatören ska visa hur parkeringsbehovet ska tillgodoses för respektive utbyggnadsprojekt. 
Den slutliga bedömningen sker i bygglovsskedet. Åtgärder som bilpool eller andra lösningar 
som påverkar valet av färdmedel kan påverka bedömningen av parkeringsbehovet så att ett 
lägre parkeringstal kan användas.  

Teknisk försörjning 

Vattenledningar och övriga el- och optoledningar ligger i Senderödsvägen och Romares väg. 
Spillvattenledning ligger längs Romares väg.   

Idag är det en liten del av planområdet hårdgjort och avrinningen är låg. Avvattning sker ner 
mot områdets södra delar. Dagvattenledning finns längs Romares väg. Ledningssystemet är 
inte dimensionerat för den ökade avrinningen som den föreslagna exploateringen föreslår. 

En fjärrvärmeledning till Laröd/Hittarp ligger öster om Romares väg. Ledningen ska ha ett 
skyddsavstånd på 2,0 m till byggnad och gärna även träd. Annars var det om marknivån ska 
ändras så kan det ställa till problem. Vi vill inte ha för dålig täckning, <0,6 m och helst inte 
heller ligga väldigt djupt, >1,2 m, till överkant ledning. 
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VA- ledningar. Rött visar spillvattenledning 
och grönt visar dagvattenledning. En dagvat-
tenledning ligger längs Romaresväg östra sida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologi 

Riksantikvarieämbetet har inventerat området under hösten 2014 och anger att man funnit två 
fornlämningar av karaktären förhistorisk boplats, i planområdets norra del. Övriga delar av 
området saknar lämningar. 

SHMM, Statens Historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, Lund, har på upp-
drag av Länsstyrelsen, upprättat undersökningsplan för arkeologisk förundersökning och 
undersökning för den norra delen av planområdet. 

 

Området i den norra delen av planområdet som omfattas av arkeologi förundersökningen. Området 
markerat i blå ram. 

En fjärrvärmeledning ligger längs Roma-
res väg. Lila linje. 
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Förundersökningen genomfördes av länsstyrelsens kulturmiljöenhet den 12 mars 2015. Inom 
det utpekade området påträffades arkeologiska objekt som tolkas som utkanten av en förhisto-
risk plats. Bedömningen är att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga. 

Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts i området av Geoexperten RS AB, den 6 
mars 2013. Jordarten i området består av moränlera med ett övre jordlager av ca 2 - 4 dm 
matjord. Moränjorden har gynnsamma hållfasthets- och sättningsegenskaper vid belastning. Ur 
geoteknisk synpunkt är dispositionen av området fri. Med ledning av de geotekniska undersök-
ningarna bedöms att bostadshus kan grundäggas på sedvanligt sätt. 

En rest efter en märgelgrav finns sydöst om Pålsjö Gård inom området som planeras för dag-
vattenanläggning. Historiska kartor visar att märgelgraven varit igenfylld sedan minst år 1939. 

4.3 Service 

Offentlig service 

Kring planområdet finns också olika sorters boende för äldre, som samtliga lyfter fram närhet-
en till Pålsjö skog som en boendekvalitet. Vårdcentral finns i Maria Park. I Mariastaden finns 
café, en videobutik och en trädgårdshandel. 

Skola och förskola 

Det finns sex förskolor, fem grundskolor, en gymnasieskola och tre särskolor inom en radie av 
1 kilometer från planområdet. De är belägna i Pålsjö skog, Maria Park, Mariastaden, Pålsjö 
östra och på Västra Berga och bedrivs både i kommunal och privat regi. Skolorna genererar 
stadsliv och rörelse. 

Handel 

Utbudet av handel i närområdet är litet, men stadsdelen Mariastaden växer och det framtida 
navet med handel är planerat intill Mariehällsrondellen. Idag finns ett mindre torg med en 
affär längs Mariehällsvägen.  Närmaste närservice ligger ca 1 kilometer sydöst om planområ-
det, vid Ringstorpsrondellen. Här finns bibliotek, pub, kiosk, livsmedelsbutik, pub och en piz-
zeria. 

4.4 Riksintressen  
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är 
intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Riksintresse för naturmiljövård 

Pålsjö skog väster om Romares väg omfattas av riksintresse för naturvården Pålsjö – Domsten 
(N44) och regleras enligt 3 kap. 6 § MB. 
   
Landborg bildad genom tektoniska rörelser i sedimentär berggrund. Postglacialt strandhak 
bildat av havet under stenåldern. Den representativa naturbetesmarken vid Domsten-Viken 
utgörs av ljunghed 

Riksintresse för kustzonen 

Planområdet ligger inom Riksintresse för Kustzonen som regleras i miljöbalken 4 kap 4 §. 
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Riksintresse för kulturmiljövård 

Krematoriet som gränsar till området i söder och Maria Park som ligger norr om området, 
omfattas av riksintresse för kulturmiljön, Helsingborg (M: K15), vilket regleras i 3 kap. 6§ MB.  
Krematoriet omfattas av riksintresset (M:K15) som anger Helsingborg som hamn- och indu-
stristad, med för sjöfart och försvar strategisk placering vid den smalaste delen av Öresund och 
med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den 
tidigmedeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under högmedeltiden framvuxna 
lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva 
hamn- och industristad.  
 
För bostadsområdet Maria Park anges att det är en institutionsmiljö i form av S:ta Maria sjuk-
husområde bestående av en väl sammanhållen sjukhusanläggning av unik social och arkitekto-
nisk betydelse. 
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4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdets norra del ligga i ett område 
för utveckling av landskapskaraktär. Landskapskaraktären beskrivs som ett varierat och mo-
saikartat kustlandskap med höga rekreativa värden och god tillgänglighet. Av denna anledning 
anger ÖP att utvecklingen av kustlandskapet bör ske varsamt och att siktlinjer och mellanrum 
längs kusten bevaras. I planområdets västra gräns ligger Landborgen och ca 1, 5 kilometer 
nordväst om planområdet anges ett område som ett viktigt landskapliga mellanrum. 
 

 
Utdrag ur ÖP 2010, planområdet i orange ram.  

Två kopplingar som visar på att utveckla gröna samband markeras i området och gröna rum 
som kopplar stadsdelar till större natur- och landskapsområden anges som viktiga för att skapa 
flöden och sammanhang i stadslandskapet.  
 
Romares väg anges som en primär sträckning för utveckling av högkvalitativa kollektivtrafik-
stråk samt som sträcka för att utveckla cykelstråk. 
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Planområdet är beläget inom en radie av en kilometer från en regional nod, Maria station. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Ändring av översiktsplanen för Pålsjö 

Planområdet omfattas av ändring av översiktsplan för Pålsjö som varit på utställning och remiss 
mellan den 2 december och den 31 januari 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utställningsförslag  
Ändring av översiktsplanen för Pålsjö. 
Planområdet markerat med orange ring. 

 

 
Syftet med ändringen är att ta fram förslag på hur staden kan utveckla områdets förutsättning-
ar och värden långsiktigt. Utställningsförslaget består i huvudsakav ett naturreservat som om-
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fattar skogspartier och betesmarker, vilket medför att de flesta av viktiga naturvärden ingår i 
reservatet. En ny cykelväg föreslås mellan Maria park och Sofiero gård vilket innebär att en 
tvärförbindelse för cykel skapas i området. 
 
Bostadsbebyggelse föreslås på ett område mellan begravningsplatsen, koloniområdet och Pålsjö 
gård. Det är mark som idag används som jordbruksmark men som ligger nära busslinjer, övrig 
bebyggelse och Maria station vilket motiverar att bostadsbebyggelse bör lokliseras i området. 
 
Detaljplaner 
Området omfattas inte av någon detaljplan. Planområdet angränsar till detaljplanerna 14572  
och 13634 i nordväst och detaljplan 15950 i nordöst. 
 
Detaljlanen för del av Kungshultsvägen (dp14572) och omfattar enbart vägen. 
  
Detaljplanen för del av fastigheten Pålsjö 2:1, Maria Park (dp13637) reglerar bostadsändamål 
för Maria Park, skyddar de miljöhistoriskt värdefulla byggnaderna och parken samt möjliggör 
kompletteringar av bebyggelse inom planområdet.   
 
Detaljplanen för del av fastigheten Pålsjö 3: 1 m.fl., norr om Senderödsvägen (dp 15950) re-
glerar i huvudsak bostäder.  
 
Genomförandetiden har löpt ut för samtliga detaljplaner. 
 

 

Angränsande detaljplaner. Planområdet i svart ram.  
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Bevarandeplan 
Området väster om Romares väg ingår i bevarandeplan för Drottninggatan och Pålsjö från 
1999 och anges innehålla kulturhistoriska och arkitektoniska värden för staden och medbor-
garna främst avseende Pålsjö gård och Krematoriet. 
 

Naturvårdsprogram 
I Helsingborgs Naturvårdsplan från 1992 utpekas de öppna fälten i området kring Pålsjö som 
värdefulla odlingslandskap. Pålsjö skog och Landborgen pekas ut som områden med höga na-
turvärden. Den långa kontinuiteten och variationen i de trädbevuxna ytorna har gjort att de 
idag har hög artrikedom. 
 
Grönstrukturprogram för Helsingborg 
Kommunfullmäktige antog Grönstrukturprogram för Helsingborg, SBF, den 26 mars 2014 och 
redovisar grönstrukturens värden och funktioner utifrån flera olika perspektiv. Programmet 
redovisar även visioner, utmaningar och mål för grönstrukturen samt visar på strategier och 
åtgärdsförslag för att nå målen. Programmet anger att Pålsjö skog och kyrkogårdarna innehåller 
höga biologiska och rekreativa värden. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i 
grönstrukturprogrammet. 
 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

  

Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
planchef planarkitekt 
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DDDDetaljplan för etaljplan för etaljplan för etaljplan för del av del av del av del av fastighetenfastighetenfastighetenfastigheten    

Pålsjö 1:1 m fl, Senderödsvägen,  

Pålsjö,  
Helsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stad    

Samrådsredogörelse 
 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen upprättas i syfte att pröva möjligheten för utbyggnad av bostäder inom det före-
slagna planområdet. Detaljplanen ska pröva omfattning, utformning och placering av bostads-
bebyggelse och verksamheter samt övergripande gatu- och grönstruktur. Planens syfte är också 
att säkerställa och förbättra kopplingarna till den centrala staden. 

Samrådet 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden den 24 november 2014 – den 20 december 2014 
samt remitterats till berörda myndigheter, kommuner, förvaltningar med flera. Kända sakä-
gare, intressenter och hyresgästorganisationen har fått inbjudan till samrådet. Samrådet annon-
serades även i Helsingborgs Dagblad den 22 november 2014.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet och berörda kommuner har yttrat sig över detaljplanen. Utöver 
dessa har tio remissinstanser yttrat sig och fyra skrivelser har inkommit från allmänheten.  

Samrådsmötet 
Den 27 november 2014 hölls ett samrådsmöte i Stadsbyggnadshuset i Helsingborg. På sam-
rådsmötet deltog 21 personer. Från staden medverkade representanter för stadsbyggnadsför-
valtningen, stadsledningsförvaltningen och NSVA. Utöver dessa deltog en förtroendevald. 

Under mötet presenterades syftet med detaljplanen, planförslaget samt dess konsekvenser. 
Diskussionen och frågeställningar rörde i huvudsak följande: 

• Dagvattenlösningens påverkan på Pålsjö gård  
• Dagvattenlösningens påverkan på erosion i ravinerna 
• Vattnets naturliga avrinningsvägar (s.k. vattendelare) 
• Konsekvenser av att beteshagar och jordbruksmark tas i anspråk 
• Utbyggnadens konsekvenser på kringliggande vägnät   
• Nytt allmäntillgängligt område längs dagvattendiket. 
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Yttranden 

Utan synpunkter på förslaget 
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

Kärnfastigheter, den 27 november 2014 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, den 17 december 2014.  
TeliaSonera Skanova Access, den 2 december 2014. 

Av kommuner som fått samrådshandlingen på mellankommunal remiss för yttrande avseende 
ianspråkstagande av jordbruksmarken, har Bjuvs kommun, Höganäs kommun, Åstorps kom-
mun samt Ängelholms kommun inte återkommit med yttrande.  

Myndigheter och statliga verk och berörda kommuner 

Länsstyrelsen, den 11 december 2014 

Gällande översiktsplan 

Länsstyrelsen har framfört att man inte delar kommunens bedömning att planförslaget har 
stöd i gällande översiktsplan. Den planerade bostadsbebyggelsen placeras på en markyta som 
idag inte är ianspråktagen (jordbruksmark) och innebär, enligt länsstyrelsen, att ett landskap-
ligt mellanrum av vikt för det varierade och mosaikartade kustlandskapet försvinner.   
 
Jordbruksmark 

Länsstyrelsen ställer sig tveksam till exploatering av jordbruksmark för föreslagen bebyggelse 
och hänvisar till Miljöbalkens 3 kap. 4 §. Miljöbalken anger att jord- och skogsbruk är av nat-
ionell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 
 
Länsstyrelsen anser att frågor som rör ianspråktagande av jordbruksmark för Skånes del är en 
viktig mellankommunal fråga av regional betydelse. Jordbruksmarken är en begränsad och 
ändlig resurs både regionalt, nationell och globalt. Ianspråkstagandet blir vid tätortsutbyggnad 
irreversibelt och det är därmed en större fråga än hur stor andel jordbruksmark som kan tas i 
anspråk inom den egna kommunen. Ju mer jordbruksmark som tas i anspråk för ny bebyggelse 
i en kommun, desto mer måste övriga kommuner begränsa sin utbyggnad för att resursen som 
helhet ska värnas.  
 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Länsstyrelsen hänvisar vidare till sitt granskningsyttrande på stadens ändring av översiktsplan för 
Pålsjö där följande anges: ” Länsstyrelsen kan ur handlingarna inte utläsa hur utbyggnadsområdet 
för bostäder öster om Romares väg på jordbruksmark kan anses vara ett angeläget samhällsintresse 
som inte kan tillgodoses på annan plats. Länsstyrelsen bedömer därför att miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) krävs vid kommande planläggning av platsen.”   Länsstyrelsen anger att det är posi-
tivt att kommunen har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning i syfte att beskriva miljökon-
sekvenser av att ta jordbruksmark i anspråk för bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen anser dock att 
MKB:n trots allt brister i sin motivering varför man ser på bostadsbebyggelse som ett angeläget 
samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annan plats.   
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Hälsa och säkerhet – Markföroreningar 

Länsstyrelsen anger att marken kan innehålla föroreningar då den gränsar till kyrkogården. 
Planhandlingarna behöver därför kompletteras med en redovisning av markföroreningar. Om 
föroreningar föreligger inom planområdet ska kommunen bedöma om olika efterbehand-
lingsåtgärder kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Om marken 
visar sig förorenad och en efterbehandling kan göra marken lämplig, ska markens lämplighet 
säkerställas innan detaljplanen antas. 
 
Kommentar: Gällande översiktsplan: Helsingborgs stad menar att detaljplanen har stöd i stadens 
gällande översiktsplan (ÖP 2010) vilket motiveras i planbeskrivningen och miljökonsekvensbe-
skrivningen. 
 
Planbeskrivningen har förtydligats avseende översiktsplanen under rubriken: 4 Planeringsförutsätt-
ningar/ Tidigare kommunala ställningstaganden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration från ÖP 2010, planområdet i orange ram. 

 
Jordbruksmark: De starka kopplingarna mellan orter och kärnor i regionen påverkar befolknings-
ökningen i de skånska kommunerna. Enligt trendrapporter kommer Helsingborg att växa med 
uppåt 15 procent per årtionde. Staden har sedan flera år en hög inflyttning och enligt stadens över-
siktsplan (ÖP 2010) är strategin att i första hand förtäta i staden och i stationsnära orter med god 
kollektivtrafik. Staden arbetar med förtätningsprojekt i staden enligt översiktsplanen, men dessa 
projekt är inte tillräckliga för att möta efterfrågan. Projekt som ligger nära staden och stationsnära 
aktualiseras och prövas i detaljplaner. I föreliggande detaljplan ianspråktas 6 hektar åkermark för 
bostäder. Åkermarken är ineffektiv att bruka och består av en förhållandevis liten areal som omges 
av gator. I samrådsförslaget angavs cirka fyra hektar åkermark tas i anspråk för dagvattenhante-
ringen. I granskningsförslaget har denna yta minskats till 2,4 hektar, varav 0.6 hektar anges som 
översvämningsbar yta för dagvatten. Marken brukas inte idag utan används i huvudsak som be-
teshagar. Dagvattenhanteringen kommer att öka den biologiska mångfalden och säkerställa att 
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området behålls öppet, tillgängligt och obebyggt i linje med ÖP 2010.  Detaljplanen har varit på 
mellankommunalt samråd med angränsande kommuner avseende åkermarken. 
 
Helsingborgs stad diskuterar det regionala bostadsbehovet och bostadsförsörjning i forumet Familjen 
Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst). Samtliga elva kommuner i Skåne Nordväst har deltagit i att 
ta fram en gemensam strukturplan för den framtida utvecklingen. Strukturplanen behandlar bland 
annat utvecklingen av infrastruktur, arbete och bostäder. I Strukturplanen pekas Maria station och 
det omkringliggande området ut som en viktig del i regionens utveckling. Det framgår tydligt att vi 
ska fokusera på att stärka bostadsbyggandet i dessa lägen för att på det sättet skapa bäst förutsätt-
ningar för hållbart resande och en välavvägd bostadsutbyggnad. 
 
I stadens buffert med oexploaterade detaljplaner med bostadsändamål finns möjlighet att uppföra 
ca 2000 bostäder. Under år 2013 har uppförandet av 700 bostäder påbörjats och under 2014 
påbörjades byggnation av 960 bostäder. För att stimulera byggandet av bostäder i staden har av-
siktsförklaringar tecknats mellan ett antal byggherrar och Helsingborgs stad. Dessa syftar till att i 
samarbete gemensamt åstadkomma att bostäder, främst hyresrätter byggs i Helsingborg. De nya 
bostäderna uppförs både genom att områden från planbufferten bebyggs och att nya detaljplaner tas 
fram och genomförs. Detaljplanen är ett projekt inom ramen för avsiktsförklaringarna. Samarbetet 
innebär att detaljplanen är utformad tillsammans med byggherrarna vilket skapar förutsättningar 
för att genomförandet påbörjas direkt efter det att planen vunnit laga kraft.  
 
Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har bearbetats och utvecklats i sin motivering 
avseende bostadsbebyggelse som ett angeläget samhällsintresse som i föreliggande fall avvägs mot 
ianspråktagandet av jordbruksmarken. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivningen har bearbetats och utvecklats i sin motivering avseende bostadsbe-
byggelse som ett angeläget samhällsintresse under punkt 4: Alternativ lokalisering 
 
Hälsa och säkerhet – Markföroreningar 
En utredning avseende markföroreningar har påbörjats av Sweco och färdigställs innan detaljpla-
nens antagande. Detaljplanen säkerställer att eventuella markföroreningar skall vara avhjälpta 
innan bygglov beviljas.  
 

Lantmäteriet, den 5 december 2014 

Lantmäteriet har framfört följande synpunkter:  

• En teknisk anläggning ska vara definierad som ett E-område inom kvartersmark för att 
Lantmäteriet ska kunna stycka av till egen fastighet. 

• Det finns ett servitut för utfart på Pålsjö 1:1, Gustav Hoffs väg fram till allmän väg för 
fastigheten Pålsjö 1:23. Eftersom denna vägmark planläggs med allmän plats-
mark/natur – bör det beskrivas hur servitutet påverkas.  

• Observera att fastigheten Pålsjö 1:26 har utfartsrätt på fastigheten Pålsjö 1:1 fram till 
korsningen där trafiksäkerhetsåtgärder ska göras. 

•  Bestämmelserna lek och ridstig saknas i kartan. Gångstig i bestämmelserna står som 
gångstråk i kartan. 
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Kommentar: Den tekniska anläggningen kan ligga på allmän plats/mark och kräver därför ingen 
egen avstyckning vilket har förtydligats i planbeskrivningen under rubriken: 3. 7 Planens genomfö-
rande/Fastighetsrättsliga konsekvenser.  
 
Information om de två servitut som innebär utfartsrätt på Gustav Hoffs väg och Romares väg har 
införts i planbeskrivningen under rubriken: 3.7 Planens genomförande/Fastighetsrättsliga konse-
kvenser och på fastighetskonsekvenskartan. 
 
Planbestämmelserna för lek och ridstig har förts in på plankartan. Bestämmelsen gångstråk har 
ändrats till gångstig på kartan. 

Trafikverket, den 18 februari 2015 

Trafikverket har framfört följande synpunkter: 

Väg  
Planområdet omges av kommunala gator och ansluter i förlängningen till väg 111 via Kullavä-
gen i nordöst och till E4 via Ängelholmsleden i öst. Enligt planbeskrivningen kommer den nya 
bebyggelsen att generera ca 800 nya fordonsrörelser per dygn. Eventuella behov av åtgärder på 
det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska utformas enligt krav 
och råd i VGU (Vägars gator och utformning) samt bekostas av kommunen/exploatören. 
 
Buller  
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bul 
lerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören och vara anpassade till prognosår 
2030 och utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår. 
 
Järnväg 
Planområdet ligger ca 500 meter norr om Västkustbanan. Västkustbanan är utpekad som riks-
intresse för kommunikationer (3 kap 8 § i miljöbalken) och ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
Utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Romares väg i Helsingborg planeras. Arbete 
med en järnvägsplan för sträckan pågår. Trafikverket och kommunen har tecknat avtal om att 
befintlig plankorsning vid Ringstorpsvägen ska stängas och ersättas med planskild passage för 
gång- och cykeltrafik år 2016. Detaljplanen får inte försvåra den planerade utbyggnaden av 
järnvägen eller korsningen. 
 
Luftfart 
Trafikverket anger att planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, 
Ljungbyheds och Köpenhamns flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas 
möjlighet att yttra sig om det inom planområdet förekommer byggnader eller andra föremål 
högre än 20 meter. Vidare anges information om när och hur flyghinderanmälan till Försvars-
makten(enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) ska ske. 
 
Trafikverket upplyser om att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering 
av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) trädde i kraft den 1 novem-
ber 2010. Dessa föreskrifter anges ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 
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45 m eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda 
hinderbegränsande ytor. 
 

Kommentar: Väg: Planområdet angränsar inte direkt till det statliga vägnätet. Eventuell påverkan 
på vägar och anslutningar där staten är väghållare går inte att bedöma i ett enskilt projekt. Frågan 
behöver hanteras på en övergripande nivå.  
Buller: En bullerutredning har genomförts som visar att goda boendemiljöer ur bullersynpunkt kan 
uppnås.  
Järnväg: Planförslaget bedöms inte inverka negativt på riksintresset för kommunikationer eller på 
Västkustbanan och dess utbyggnad. 
Luftfart: Högsta tillåtna nockhöjd har sänkts från 25,0 till 20,0 meter i granskningsförslaget. Be-
stämmelsen nockhöjd innebär att den högsta delen på byggnadens takkonstruktion regleras. Delar 
som sticker upp över taket som skorstenar och antenner räknas inte in. Remiss kommer att skickas 
till berörda flygplatser under granskningsskedet. Flygplatserna får då möjlighet att yttra sig om kon-
sekvenserna av att planområdet ligger inom den MSA- påverkande zonen för respektive flygplats. 
Innan byggskedet kommer en ansökan om flyghinderanalys att göras hos Luftfartsverket.  
 
Detaljplanens innehåll uppfyller inte kriterierna för flyghinderanmälan. 

Landskrona stad, den 22 januari 2015 

Landskrona stad har framfört att man finner att föreslaget utbyggnadsområde länkar samman 
Helsingborgs mer centrala delar med Mariastaden på ett naturligt sätt. Det är också positivt att 
området kommer att ha en god koppling till kollektivtrafiknätet. Stadsbyggnadsförvaltningen i 
Landskrona stad har därför inget att erinra mot förslaget. 

Svalövs kommun, den 26 februari 2015 

Svalövs kommun har framfört att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett 
regionalt väsentligt samhällsintresse som bör främjas och Svalövs kommun delar Stadsbygg-
nadsförvaltningens bedömning att goda förutsättningar föreligger för att pröva en förtätning 
med bostäder i redovisat område.  

Förvaltningar och kommunala bolag  

Kulturförvaltningen, den 19 december 2014 

Kulturförvaltningen har framfört att detaljplanen tar jordbruksmark i anspråk för att koppla 
samman Mariastaden med Pålsjö Östra och Helsingborgs centrala delar. Detaljplanen anges 
vara flexibel vilket gör det svårt att förutse hur framtida bebyggelse kommer att se ut och hur 
den kommer att påverka omgivningarna. 
 
Det är önskvärt att placeringen av höjder inom området regleras för att kunna styra mötet med 
det öppna kulturlandskapet i väster och för att säkerställa hur nya volymer påverkar de riksin-
tressanta kulturmiljöerna St. Maria och Krematoriet.  
Kommentar: Detaljplanen är å ena sidan flexibel då höjd och utnyttjandegrad innebär att bebyg-
gelsen kan placeras och utformas relativt fritt inom varje byggrättsyta. Å andra sidan är byggrät-
ternas placering i den övergripande strukturen tydligt definierad för att skapa en tydlig relation till 
både kulturmiljöerna, kyrkogården och det angränsade öppna landskapet i väster 
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Strukturens uppbyggnad har tagit hänsyn till kulturmiljövärdena bland annat genom buffertzonen i 
anslutning till kyrkogården.  

Miljöförvaltningen, den 23 december 2014 

Miljöförvaltningen har framfört följande synpunkter: 

Syftet med planen och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljönämnden har i samband med arbetet med ändringen av översiktsplanen för Pålsjö (ÄÖP 
Pålsjö) ställt sig bakom förslaget att det aktuella området öster om Romares väg exploateras 
med bostäder med en hög andel gröna inslag. En relativ hög exploateringsgrad som möjliggör 
för 350-420 nya bostäder föreslås. Det korta avståendet till centrala staden skapar förutsätt-
ningar för hållbara transportmönster. Utmärkta cykelvägar, goda bussförbindelser och ett kort 
avstånd till Maria station gör detsamma. Samtidigt måste möjligheterna att bedriva rationellt 
jordbruk bedömas som begränsat då skiftet dels ligger avskilt, del endast kan brukas med hän-
synstagande till närliggande bostäder och kyrkogård. Miljöförvaltningen stödjer syftet med 
planen och föreslår att planens miljökonsekvensbeskrivning förtydligas på denna punkt. 
 
Underjordisk parkering 
Förslaget möjliggör för fler bostäder om underjordisk parkering väljs. Miljöförvaltningen anser 
att underjordisk parkering, gärna med bilpool, är att föredra jämfört med ytkrävande markpar-
kering som också alstrar mer förorenat dagvatten. Planbestämmelse bör ställa krav på under-
jordisk parkeringslösning i tillämpliga kvarter. 
 
Energi 
Enligt planbeskrivningen bör nya byggnader inom planområdet utföras långsiktigt hållbara, 
med miljöanpassade metoder, ha låg energiförbrukning och sunda material, samt med möjlig 
anslutning till fjärrvärme. Miljöförvaltningen hänvisar till miljönämndens viljeinriktning att 
flerbostadsbebyggelse på kommunal mark bör ha tydlig miljöprofil och energieffektivitet i 
enlighet med SKL:s rekommendationer (Rekommendation om kommunala energikrav på flerbo-
stadshus vid försäljning av kommunal mark, SKL cirkulär 13:54). Frågan om ambitioner på 
miljöområdet bör ingå i en byggherredialog och fastställas i markanvisningsavtal. 
 
Dagvattenhantering 
Dagvattenhanteringen sker i ett öppet dike i kombination med dagvattendammar öster om 
utbyggnadsområdet och Romares väg. Inom planområdet behöver sekundära avrinningsvägar 
och viss fördröjning (ex diken eller genomsläppliga parkeringar) säkerställas. Romares väg av-
vattnas på stadens mark, med diken eller brunnar. 
Miljöförvaltningen anser att det är synnerligen viktigt att dagvattenhanteringen inte bara di-
mensioneras för att hantera avrinning i ett hundraårsperspektiv utan även för att rena bort 
föroreningar och näringsämnen samt tillföra biologisk mångfald. Översilningsytor och svackdi-
ken skapar fördröjning och bidrar till rening. Dammar med mjuka kanter och omväxlande 
djup likaså. 
 
Trafikbuller 
Områdets struktur och uppbyggnad ska ta hänsyn till bullerfrågor och möjliggöra en god ljud-
nivå för framtida boende i området. Utredning visar att, vid en hastighet av 40 km/h på om-
kringliggande gator, ekvivalent ljudnivå 55 dBA vid fasad kan innehållas mot Romares väg 
respektive Senderödsvägen beroende av hur nära husen placeras mot vägen. Vid en hastighet 
av 50 km/h på gatorna överskrids riktvärdena något. 
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Miljöförvaltningen efterlyser en tydligare beskrivning av hur bostäderna kommer att placeras, 
om hastighetsbegränsning kommer att sänkas ner till 40 km/h samt hur skyddade uteplatser 
ska kunna skapas. Förutsättningar för en god ljudmiljö måste kunna säkras i planens bestäm-
melser. Riktvärden för buller bör kunna innehållas utan avsteg. 
 
Markföroreningar 
Enligt utförd markteknisk geoutredning förväntas området inte innehålla några fyllnadsmassor. 
I samband med utredningen har det tyvärr inte tagits prov på markföroreningar. Närheten till 
krematoriet gör att miljöförvaltningen vill ha utrett dess eventuella påverkan i form av stoft-
nedfall. Ett lämpligt antal ytliga stickprover bör tas i samråd med miljöförvaltningen. 
 
Skola eller förskola 
Plats för skola eller förskola för ca 150 barn möjliggörs. Av planbeskrivningen framgår att per 
barn bör det finnas en tillgång till innemiljö på ca 10 m2/barn och en utemiljö på ca 25 
m2/barn. Vid planering och uppförande av förskola får den ekvivalenta ljudnivån på skolgården 
högst uppgå till 55 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus får högst uppgå till 40 dBA. Ut-
redning visar att riktvärdena kan innehållas. Miljöförvaltningen stödjer dessa förutsättningar.  
 
Ridstig 
Längs Senderödsvägen planeras en anlagd ridstig som är åtskild från gång- och cykelvägen. 
Ridstigen löper parallellt med gång- och cykelvägen och ersätter den befintliga ridstigen. Det 
saknas en beskrivning i plankartan om var ridstigen ska finnas.  
 

Kommentar: Syftet med planen och miljökonsekvensbeskrivning: Detaljplanens miljökonsekvensbe-
skrivning har förtydligas avseende att jordbruksmark tas i anspråk. 
Underjordisk parkering: Detaljplanen skapar möjlighet för underjordisk parkeringslösning i ett 
antal kvarter vilket i sin tur skapar möjlighet till en högre exploatering och fler bostäder. Emellertid 
är planbestämmelsen inte tvingande. Efter samrådet har antalet kvarter där underjordisk parke-
ringslösning kan tillämpas utökats från fem till sju kvarter. I kvarteren närmast kyrkogården be-
döms den höga exploateringen som underjordiska parkeringar möjliggör inte lämplig.  
Energi: I avtal som är kopplade till detaljplaner påbörjade före 1 januari 2015 ställer staden krav 
på miljöanpassning genom krav på att all nyproduktion av byggnader ska, i enlighet med Helsing-
borgs energistrategi 2035, byggas enligt principen lågenergihus, utifrån definition från Boverkets 
byggregler (BBR 2014), samt krav på att exploatören betalar för anslutning till fjärrvärme. 
Dagvattenhantering: Dagvattenlösningen tar hänsyn till sekundära avrinningar och fördröjning av 
dagvatten inom utbyggnadsområdet genom att ytor avsätts som allmän platsmark och att visa bygg-
rätters utnyttjandegrad begränsas. Dagvattenanläggningens utförande och genomförande kommer 
att innebära utökad rening dels av dagvatten som den nya utbyggnaden genererar, men även av 
annat dagvatten som genereras i området. Anläggningen kommer även att medföra en ökad biolo-
gisk mångfald.  
Trafikbuller: Avsnittet som behandlar buller i planbeskrivningen har förtydligats och visar att bul-
lerriktvärdena kan innehållas. Ambitionen med detaljplanen är att bebyggelsen inom respektive 
byggrätt ska utformas förhållandevis fritt och varierat och låser inte byggnadernas placering inom 
respektive byggrättsyta. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att planbeskrivningen konsekvensbeskri-
ver bullersituationen och visar att en god boendemiljö avseende buller kan uppnås. Stadsbyggnads-
förvaltningen delar miljöförvaltningens synpunkt om att gällande bullerriktvärden i första hand ska 
innehållas, men områdets lokalisering ger även möjlighet för att tillämpa avsteg.   
Markföroreningar: En utredning avseende markföroreningar har påbörjats av Sweco och färdigställs 
innan detaljplanens antagande. Upplägget av utredningen har samråtts med miljöförvaltningen. 
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Detaljplanen säkerställer att eventuella markföroreningar skall vara avhjälpta innan bygglov bevil-
jas.  
 
Ridstig: Planbestämmelserna för ridstig har förts in på plankartan. 

Socialförvaltningen, den 16 december 2014. 

Socialförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen som innebär utökning av bostadsbestån-
det i staden. Man anser det även positivt att en centrumverksamhet planeras som kan erbjuda 
service, butik, samlingslokal och restaurang.  Mötesplatser anges i detaljplanen och socialför-
valtningen vill betona vikten av mötesplatser för alla åldrar. Det är positivt, vilket anges i de-
taljplanen, att behovet av grundskolor och idrottshall studeras och socialförvaltningen tillägger 
att speciellt tonåringars behov av aktivitetsplatser behöver studeras.  

Socialförvaltningen anger att detaljplanen förordar varierad bebyggelse både avseende hustyp, 
höjder och sammansättning och vill framhålla de sociala aspekterna och vikten av att behovet 
av varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar tillgodoses. Även kostnadskalkylerna för 
byggnationerna bör ha en sådan nivå att det ger möjlighet till boende för alla grupper. Social-
förvaltningen anger att det i detta sammanhang också finns ett behov av att bostäder lämnas 
till det bostadssociala programmet.  
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera upplåtelseform, lägenhetsstorlekar eller kostnadsnivåer 
för bostäder. Emellertid är detaljplanen ett projekt inom ramen för avsiktsförklaringarna som teck-
nats mellan staden, ett antal byggherrar och Helsingborgshem. Avsiktsförklaringarna syftar till att i 
samarbete gemensamt åstadkomma att bostäder, främst hyresrätter, kan byggas i Helsingborg.  

Vård- och omsorgsförvaltningen, den 18 december 2014. 

Vård- och omsorgsförvaltningen(VOF) har framfört att man ser ett fortsatt stort behov av 
boende med särskild service enligt Lagen om särskilt stöd (LSS). VOF vill att det skapas förut-
sättningar för denna boendeform inom planområdet. 

Avseende tillgänglighet, som det tas hänsyn till i planering och disponering av området, vill 
VOF understryka vikten av tillgänglighet för alla, inkluderat personer med nedsatt syn och 
hörsel, samt för personer med nedsatt orienteringsförmåga.  
 

Kommentar: Boende med särskild service: Detaljplanen omfattar i huvudsak bostäder, ändamålet 
rymmer även LSS-boende. Inom planområdet ges förutsättningar för uppförandet av gruppboende 
(LSS- bostäder) på uppdrag från stadens fastighetsförvaltning. 
Tillgänglighet: Helsingborgs stad arbetar med tillgänglighet bland annat genom en handikapplan. 
Planen anger bland annat att människor med funktionsnedsättning ska kunna röra sig så fritt och 
oberoende som möjligt genom tillgång till hjälpmedel, assistans och personlig service och att vid 
framtagande av detaljplaner för nya bostadsområden ska tillgänglighetsfrågorna finnas med som en 
utredningspunkt. Detaljplanen är utformad med en tydlig och orienterbar struktur. De stadsgemen-
samma målen i Handikapplanen anger vidare att den fysiska miljön på gatu-, park-, och allmänna 
platser samt kollektivtrafik ska vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Vid ny-
byggnad ska också allmänna råd om tillgänglighet (ALM) och förvaltningens egen ”Handbok för en 
tillgänglig utemiljö” följas.  
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Skol- och fritidsförvaltningen, den 19 februari 2015. 

Skol- och fritidsförvaltningen anger i sitt yttrande att det, för att kunna möta behovet av barn-
omsorg behövs en förskoletomt med plats för cirka 150 barn. Detta förutsätter också att en ny 
skola byggs enligt planering vid Kullavägen. 

I yttrandet anges att det är viktigt att tillgodose lokal lek och tillgång till grönytor samt att 
trafiksäkra gc-vägar över både Romares väg och Senderödsvägen är viktiga då det planeras 
skola och idrottshall längs Kullavägen. 

Skol- och fritidsförvaltningen ställer sig som helhet positiv till förslaget. 

Kommentar: Detaljplanen ger förutsättningar för att tillgodose skol- och fritidsförvaltningens syn-
punkter. 

Ledningsägare 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), den 19 december 2014 

NSVA har framfört följande synpunkter:  

• Den framtagna dagvattenutredningen är väl utförd och beskriver problematiken och 
lösningar väl. Dagvattenhanteringen får diskuteras vidare för att nå en hållbar slutlig 
lösning. 

• Det befintliga dagvattennätet är mycket hårt belastat. Eftersom en liten del av plan-
området i söder ska anslutas till befintlig ledning kan det behövas åtgärder nedströms. 
Det finns områden nedströms som redan idag har problem med stående vatten. Ex-
empel på åtgärder för att reducera översvämningsriskerna är att på kritiska sträckor an-
lägga mindre vallar. 

• Ravinerna i Pålsjö skog är mycket känsliga för ökad belastning. Det är i dagsläget 
mycket osäkert hur stor avrinningen till ravinerna är (ex åkerdränering mm). En lös-
ning enligt framtaget förslag skulle sannolikt innebära en avlastning för bäckarna och 
en generell förbättring för området eftersom avrinningen från åkrar och stallbyggnader 
kommer att fångas upp i fördröjningssystemet. 

• Utbyggnad i området kan inte ske förrän de i planförslaget beskrivna åtgärderna för 
dricksvattenförsörjningen är genomförda. NSVA planerar att genomföra åtgärder i slu-
tet av år 2015. 

• I Senderödsvägen ligger en stor dricksvattenledning som måste ha ett skyddsavstånd 
till byggnader på minst 1, 5 meter. Denna ledning ska också skyddas under byggtiden. 
Särskilda föreskrifter för arbete i närheten av större ledningar ska följas och kontakt 
angående detta ska tas med NSVA i god tid. Ledningar inom planområdet kan behöva 
u-område/ledningsrätt om de inte läggs på allmän platsmark.  

Kommentar: Dagvattenlösningen för planområdet beaktar de hårt belastade befintliga ledningarna.  
I utredningen anges att 1 hektar av utbyggnadsområdet ska avvattnas söderut längs Romares väg 
och det kan innebära att åtgärder krävs nedströms.  

Information om den befintliga dricksvattenledningen och åtgärder för dricksvattenförsörjning är 
införda i planbeskrivningen under rubriken 3.7 Planens genomförande/ Tekniska utredning-
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ar/Dricksvatten samt information kring eventuella ledningsrätter under rubriken: 3.7 Planens ge-
nomförande/Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Öresundskraft AB, den 18 december 2014. 

Öresundskraft har framfört att man inte har någon erinran avseende el- och optonät. Avseende 
nät för fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla anger man att fjärrvärmeledningen till Laröd/Hittarp 
ligger öster om Romares väg och att den möjligtvis kan påverka utformningen av och kring 
vägen som trädplacering, marknivå m.m. Utifrån plankartan ser det dock ut som om en ligger 
utanför kvartersmark. 
Kommentar: Fjärrvärmeledningen är belägen på allmän plats mark i detaljplanekartan. Informat-
ion om fjärrvärmeledningen och en ledningskarta har förts in i planbeskrivningen under rubriken: 
2.7 Planens genomförande/Tekniska utredningar samt 4.2 Planområdet/Teknisk försörjning. 

Organisationer och föreningar  

Helsingborgs skid- och orienteringsklubb (HSOK), den 18 december 2014. 

Helsingborgs skid- och orienteringsklubb anger att deras mening är att naturreservatet Pålsjö 
ska utvecklas till ett högklassiskt natur- och rekreationsområde till gagn för stadens samtliga 
innevånare. HSOK har kortfattat beskrivit sin verksamhet och därefter framfört följande syn-
punkter:  

Trafik 

HSOK anger att många av förväntade tillkommande bilrörelser (läs: ca 800 bilresor/dag enl. 
planbeskrivningen) sannolikt kommer att ske genom Pålsjö skog utmed Christer Boijes och 
Dag Hammarskjölds väg vilka anges redan vara hårt trafikerade. HSOK anger att man under 
åren då man bedrivit sin verksamhet noterat en kraftig ökning av trafiken genom Pålsjö skog. 
Trafiken framförs dessutom ofta i oacceptabelt hög hastighet. Man anger att busshållplatsens 
”blockerande” effekt på Romares väg innebär att fler bilister väljer att köra genom skogen.  
 
Vidare anges att tillkomsten av den senaste hastighetsbegränsningen till 40 km/h och två nya 
vägbulor inte reducerat antalet bilrörelser, men kanske bidragit till någon hastighetssänkning 
direkt före vägbulorna. 
 
Dagvattenhantering 

HSOK ser mycket positivt på att skapa, återskapa och restaurera våtmarker då det höjer na-
turupplevelsen och stärker den biologiska mångfalden. Däremot förstår man inte dagvattenan-
läggningens utformning då den större dammen är placerad i det planerade naturreservatet för 
Pålsjö och helt nära bostadshus tillhörande Pålsjö Gård.  Området för dagvattnet planeras att 
bli allmänrättsligt tillgängligt vilket sannolikt kan upplevas som störande för de boende. Besö-
karna kan även få känslan av att de befinner sig på privat mark.  
 
HSOK föreslår en annan dagvattenlösning som man anser bättre. Lösningen innebär en dagvat-
tendam strax väster om Romares väg med förbindelse söderut till två i stort sett torrlagda 
bäckar på båda sidor om Gustav Hoffs väg i Pålsjö skog. (se bild nedan, punkt A och B). 
HSOK anger att om man i Pålsjö skog kunde se och höra ytterligare porlande bäckar skulle 
detta inte bara höja naturupplevelsen utan också tillföra naturreservatet Pålsjö något som fun-
nits där sedan urminnes tider samt stärka den biologiska mångfalden.   
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HSOK anger att det i samrådshandlingen anges att dagvattenanläggningen även ska avlasta 
Maria Park norr om planområdet och ställer sig frågan vilken funktion den nyligen anlagda 
dammen och serpentinbäcken söder om Maria Park har för funktion (se bild ovan, punkt C 
och D). Bäcken anges ha mycket begränsat vattenflöde.  

Bebyggelse 

Klubben anger att man har full förståelse för att det i en växande och attraktiv stad ska finnas 
ett bra utbud av ändamålsriktiga bostäder. Huruvida förtätning leder till positiva effekter anser 
HSOK vara diskutabelt och antagligen ge olika resultat beroende på ortstyp, liksom stadsbygg-
nadsbegrepp som används i storstaden har tendens att spilla över på småstaden oavsett om det 
passar eller ej. Vidare anger HSOK att utbyggnadsområdet i öster och söder gränsar mot Pålsjö 
kyrkogård vilket kan tyckas olämpligt då ett tätare stadsrum leder till ökat buller. HSOK hän-
visar också till att Pålsjö kyrkogård har sin kompostanläggning i anslutning till planområdets 
södra gräns.   
 

Kommentar: Trafik: Cirka 350 nya bostäder kommer att innebära en trafikökning. Då området 
är fullt utbyggt kommer det att innebära en ökning av trafikflödet med cirka 800 bilresor/dag. Ök-
ningen kommer att påverka det kringliggande trafiknätet. Bedömningen är att de tillkommande 
fordonsrörelserna kommer att fördelas jämt mellan kringliggande gator samt att de kringliggande 
vägarna har kapacitet för ökningen. På Christer Boijes väg väster om Romares väg trafikerar idag 
ca 2080 fordon/dygn (beräkning från 2012), det har skett en ökning över tid. Staden har gjort 
åtgärder längs vägen i form av vägbulor och hastighetsbegränsningar. I en beräkning från 2012 är 
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genomsnittshastigheten på vägen 42 km/h (vid dåvarande hastighetsreglering 50 km/h). Hastig-
hetsreglering säkerställs inte i detaljplanen.  
 
Stadens trafikstrategi bygger på en silningsprincip där trafiken silas genom trafiknätet och staden 
arbetar kontinuerligt med trafikfrågor. Den 24 januari 2014 hölls ett välbesökt öppet hus som be-
handlade trafiken i Mariastaden.  Resultatet av inkomna synpunkter sammanställs nu för att leda 
till rätt åtgärder på rätt plats i området kring Mariastaden och Pålsjö. 
 

Förslaget är beläget i ett område med goda pendlingsmöjligheter både för tåg, buss och cykel. Detalj-
planen utformas för att underlätta för kollektivtrafiken. Gatustrukturen bygger på en silningsprincip 
som innebär att biltrafiken fördelas åt öster och söder och leds mot huvudgator och ringleder.  

Planbeskrivingen har kompletterats med information om trafikflöden under rubriken: 3.4/ Miljö, 
hälsa och säkerhet/Trafikflöden. 
 
Dagvattenhantering: Dagvattenutredningen är genomförd av NSVA i samarbete med AquaP och 
Infra C. I arbetet med utredningen har en ekolog deltagit då anläggningen föreslås inom område 
som kommer att omfattas av naturreservatet för Pålsjö samt att även se till att den nya anläggning-
en, förutom att förhindra översvämningar och leda bort dagvatten, kan bidra med ekologiska, biolo-
giska samt rekreativa värden vilket HSOK efterfrågar. Att dagvattenanläggningen placeras inom 
naturreservatet ses som en tillgång för detsamma. För att skapa bättre tillgänglighet till Pålsjö skog 
från öster planeras en gångstig i dagvattenområdet.  
 
Den dagvattenlösning som HSOK föreslår är inte genomförbar dels då marken som man föreslår 
ska användas för dike är privatägd och inte tillhör staden. Syftet med de två ”torrlagda” bäckarna 
som man refererar till är just att de är översvämningsytor. Ytorna kan svämmas över emellanåt, 
men om de översvämmas för ofta eller om det står vatten på marken riskerar träd, vegetation och 
arter att ta skada. Den nyligen anlagda dammen och serpentinbäcken söder om Maria Park har 
delvis samma funktion. Vattnets grundnivå är låg i området, serpentinbäcken var tidigare kulverte-
rad och har tagits upp i dagen för att öka rening och bidra till ekologisk mångfald. Den föreslagna 
dagvattenlösningen är väl underbyggd och har även samråtts med länsstyrelsen på grund av den 
känsliga omgivningen. 
 
Bebyggelse:  
I Helsingborg råder stor efterfrågan på bostäder. Stadens strategi för bostadsbyggande är att i första 
hand förtäta inom tätorten och i stationsnära orter med god kollektivtrafik. Staden är restriktiv när 
det gäller att ta jordbruksmark i anspråk. Ett argument för att göra det i det aktuella området är 
att utnyttja marken nära stationen så effektivt som möjligt. Effektivitet innebär att vi bygger tätare 
vilket gagnar samhället ur ett ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv. En tätare stad inne-
bär att olika funktioner såsom infrastruktur och service kan serva fler. 
 
Trafikbuller: Utbyggnaden innebär tillkommande biltrafik och således även vägtrafikbuller. Buller-
studier som genomförts redovisas i planbeskrivningen och är beräknade på ett framtidsscenario år 
2030. Planbeskrivningen konsekvensbeskriver bullersituationen och visar att en god boendemiljö 
avseende buller kan uppnås.  
 
Kompostanläggningen: Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning har avvecklat sin komposthantering 
sedan några år tillbaka. De jordhögar som ligger där håller de på att ta bort. På platsen kommer de 
framöver enbart att mellanlagra trädgårdsavfall för samlad transport till NSR. 



 

14 (19) 

Samrådsredogörelse 

Dnr:1437/2013  
Upprättad den 20 februari 2015 

Sakägare, boende med flera 

Svenska kyrkan, ägare till fastigheten Pålsjö 3:3, den 15 december 2014. 

Svenska kyrkan har framfört att man generellt inte har några invändningar mot utbyggnaden 
som sådan, men framför följande synpunkter:  

Utformning 

Svenska Kyrkan utgår från att bebyggelsens placering och höjd utformas på ett sådant sätt att 
man får en naturlig anslutning till kyrkogården d.v.s. att den lägre bebyggelsen placeras mot 
kyrkogården samt att man anser att en Trädrad ska planteras inom planområdet mot kyrkogår-
den för att skapa rumslighet och avgränsning. 
 
Dagvattenhantering 

Avvattningen av den södra delen av planområdet kommer att ske i befintliga ledningssystem 
söderut. Svenska Kyrkan förutsätter att kapaciteten i dessa ledingssystem är tillräcklig. 
 
Den nya vattenfåran från planområdet mot Pålsjö gård löper parallellt med kyrkans mark som 
är avsedd för framtida utökning av kyrkogården. Kyrkan förutsätter att kapaciteten på denna 
nya fåra är så stor så att det inte föreligger risk för översvämning söder om densamma. 
 
Eventuella störningar 

Svenska Kyrkan skriver att man har en komposteringsanläggning strax söder om planområdet 
och vid drifttillfällen kan anläggningen generera damm och oljud.  
 
Klockringning förekommer av naturliga skäl både från Krematoriet och från kapellet på Pålsjö 
kyrkogård. Kyrkan förutsätter att boende i det nya planområdet accepterar detta.  
 
Krematoriet är en miljöfarlig verksamhet som bedrivs med tillstånd från länsstyrelsen där vill-
kor ska uppfyllas för driften. Det är en modern anläggning som normalt varken avger lukt eller 
rök. Avvikelser kan förekomma då kyrkan inte har rådighet över t.ex. kistors kvalitet och inne-
håll. Trafiken till krematoriet är inte av tung karaktär och krematoriet avger inget buller. 
 
Slutligen anger Svenska kyrkan att avgränsningen mellan kyrkogården och det nya utbyggnads-
området som idag utgörs av staket i framtiden planeras att ersättas av en mur, likt den befint-
liga i norr och öster, som kommer att utformas på ett arkitektoniskt lämpligt sätt. 
 
Kommentar: Utformning: Byggrätternas placering i den övergripande strukturen är tydligt definie-
rad för att skapa en relation till både kulturmiljöerna, kyrkogården och det angränsade öppna 
landskapet i väster. Byggnadernas höjder närmast kyrkogården kan uppgå till högst 20.0 meter. 
Bebyggelsens placering regleras genom att en grön buffertzon finns i gränsen mot kyrkans mark.  
Zonen har tagit avstamp i ett respektavstånd till kyrkans område både avseende storlek och ut-
formning. Zonen har tre huvudfunktioner; stråk för aktiv fysisk rörelse, ekologisk korridor samt 
vistelseyta och bredden varierar mellan 11,0 och 17,0 meter. Planbeskrivningen beskriver intent-
ionen med detta område och att den ska innehålla träd och vegetation, men detaljplanen reglerar 
området som park och säkerställer inte i detalj hur området ska utformas och träd placeras. 
 
Dagvattenhantering: Föreslagen dagvattenlösning är väl underbyggd och har tillräcklig kapacitet 
både för den södra delen och för det nya systemet västerut. Lösningen tar även hänsyn till framtida 
klimatförändringar. Anläggningen bedöms minska risken för översvämning söder om diket.  
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Eventuella störningar: Information om komposthantering och lagring av trädgårdsavfall förs in i 
planbeskrivningen. 
 
Klockringningen bedöms som en naturlig del av miljön kring Krematoriet och Pålsjö kyrkogård som 
är känd vid inflyttning i området. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar Svenska kyrkans synpunkt om att trafiken och verksamheten vid 
Krematoriet inte bedöms vara av den omfattningen att bostäderna påverkas negativt. Emellertid 
kommer markprover att tas för att utesluta att tidigare eventuell påverkan kan ha förorenat mar-
ken. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att kyrkan avser investera i en tegelmur i gränsen mellan 
utbyggnadsområdet och kyrkogården. 

Ägaren till fastigheten Skogsbrynet 37, den 18 december 2014. 

En boende i området Pålsjö Östra, har i skrivelse framfört att man inte har några invändningar 
mot att området bebyggs, men har förbehåll och föreslår följande ändringar beträffande den 
nya detaljplanen: 

Trafik 

I skrivelsen framförs att planen bör omdisponeras så att biltrafiken endast leds ut på Senderöd-
svägen och att planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen ofullständigt beskriver 
biltrafikens inverkan på det äldre gatunätet söderut och mot centrum. Omdisponeringen av 
trafiken bör gälla även under byggskedet. 
 
Skribenten anser att kollektivtrafiken är väl utbyggd i området men att det är problem för 
biltrafiken vilket inte beskrivs. Biltransporter mot centrum/söderut på Romares väg leder ge-
nom gator och bostadsområden som inte byggts för så hög trafikbelastning. Detta gäller Roma-
res väg, Rådmansgatan, Pålsjögatan, Norra Stenbocksgatan samt Christer Boijes väg genom 
Pålsjö skog. Dessa gator kommer att få ta hand om ökad biltrafik och det är redan trångt för 
busstrafiken här. Längs Romares väg ligger också Pålsjö skogs rekreationsområde som redan är 
bullerstört från trafiken. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Vidare anges att den ökade biltrafikens inverkan på den befintliga stadsmiljön inte beskrivs i 
samrådshandlingen och miljökonsekvensbeskrivningen. Intrycket ges att tillkommande boende 
kommer att resa med kollektivtrafik. I miljökonsekvensbeskrivningen står det motsägelsefullt 
under miljömål nr 14 God bebyggd miljö ” Mer buller och avgaser kan förväntas genom att tra-
fiken ökar efter förtätning” trots god kollektivtrafik.  
 

Bebyggelse 

Den boende framför att detaljplanen bör reglera den kommande bostadsbebyggelsen så att 
även en del av området upplåts för enplans grupphusbebyggelse, gärna tät. Motivet är att i 
Helsingborg har det under senare år endast byggts grupphus i två till tre plan. En ökad valfri-
het önskas. Inte minst för äldre borde valmöjligheten att bo på marken och slippa trappor 
finnas, som alternativ till att bo i lägenhet i flerbostadshus eller i tvåvånings grupphus eller 
radhus. 
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Kommentar: Trafik: Gatustrukturen ska länka ihop området med den befintliga staden via kring-
liggande trafiknät som bedöms ha kapacitet för trafikökningen. Trafikåtgärder har över tid genom-
förts i området genom till exempel nya Kullavägen och klackhållplatser för kollektivtrafiken. Trafi-
ken silas genom området. Silningsprincipen tillämpas för att fördela trafiken till omgivande huvud-
gator. Strukturen innebär att samtliga bostäder kan nås från huvudgatorna direkt eller via infarts-
gator. Att endast leda ut trafiken norrut skulle skapa en sluten karaktär med återvändsgator och 
skulle inte bidra till att länka samman området med staden. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning avgränsas till vad som eventuellt kan innebära en betydande påver-
kan på miljön eller människors hälsa. I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning beskrivs konse-
kvenserna för att staden tar jordbruksmark i anspråk. Konsekvenserna avseende trafiken beskrivs i 
planbeskrivningen. Utbyggnaden innebär att biltrafiken kommer att öka, ökningen bedöms dock 
som rimlig och konsekvenserna har förtydligats under en ny rubrik i planbeskrivningen: 3.4 Miljö, 
hälsa och säkerhet/Trafikflöden.  

Trafik som genereras under byggtiden kan inte regleras i detaljplanen.  
 
Bebyggelse: I Helsingborg råder stor efterfrågan på bostäder. Stadens strategi för bostadsbyggande 
går ut på att i första hand förtäta inom den centrala staden och i stationsnära orter med god kollek-
tivtrafik. Det föreslagna utbyggnadsområdet ligger i ett sådant område. När jordbruksmark tas i 
anspråk är det viktigt att utnyttja marken så effektivt som möjligt. Därför regleras den nya bostads-
bebyggelsen till att innehålla lägst tvåplansbebyggelse. Detta resonemang finns fördjupat att tillgå i 
MKB:n för detaljplanen.  
 
Ägare till fastigheten Pålsjö 1:26, den 22 december 2014. 

Fastighetsägarna beskriver att de, efter att ha deltagit i en workshop för Pålsjö naturreservat 
några månader före föreliggande detaljplans samrådsskede, kände stor glädje och framtidstro 
och vågade göra en investering i 20 nya hästboxar. De beskriver därefter att de vid samrådsmö-
tet för detaljplanen informerades om en dagvattenlösning framtagen av MEX (mark- och ex-
ploateringsenheten) vars genomförande de upplevde skulle leda till att de får lägga ner sin 
verksamhet. Fastighetsägarna menar att de förlorar ca 50 % av sina beteshagar (jordbruksmark 
klass 7-8) och att MEX angivit att marken skall användas till att hämta 50 000 m3 jordmassor 
till byggområdet. Vidare påpekar fastighetsägarna att förslaget innebär att man överför ca 15 
ha dränerings- och dagvatten över en vattendelare till ett annat avrinningsområde, alltså till 
Pålsjö ravin. 
 
Vidare anges följande synpunkter i yttrandet:  
”Pålsjö Ravin har man tidigare(för ca 2 år sedan) försökt att mildra eroderingen genom att 
gräva upp kulvertar till öppna slingrande bäckar. Man har investerat stora belopp på att 
minska eroderingen i ravinen. Vi har efterlyst en utredning av dagvattnet längs Romares väg, 
vilket är den väg vattnet skall transporteras vidare till rätt avrinningsområde, Pålsjö Bäck.  
Dagvattenhanteringen påstås rena dagvattnet och minska näringsläckaget från jordbruket. 
Denna MEX lösning renar inte ett dugg, bara genom denitrifikation (markkvävet omvandlas 
till luftkväve), enlig egen utsago. Ingreppet innebär också att vi får flytta på ca 70 hästar under 
schaktningsarbetet. Vart? 
Vid mötet med stadsbyggnadsförvaltningen framkom även att fotbollsplaner kan komma att 
byggas i hagarna. Idag är vi självförsörjande med foder och har minimala transporter. Gödseln 
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återförs till marken, alltså ett fungerande kretslopp. Det verkar som om att MEX vill stänga 
Pålsjö Gårds kvinnodominerande sportverksamhet och ersätta den med bl. a fotboll! 
Dagvattenhanteringen verkar ha som syfte att ta så mycket mark som möjligt i anspråk. Man 
gör även allvarliga överträdelser hur man hanterar dagvattnet.” 
 
Yttrandet avslutas med en sammanfattning enligt följande:  
”Pålsjö Gård motsätter sig planförslaget – delen väster om Romares väg. Det är inte rimligt att 
föreslå en dagvattenlösning som tar bort nästan 50 % av våra hästbetesmarker. Vi har drygt 70 
boxar och lika många hästar. Att Helsingborgs Stad på detta sätt slår undan förutsättningarna 
för denna kvinnodominerande verksamhet är för oss obegripligt. (…)Staden har inte undersökt 
alternativa lösningar för dagvattenhanteringen. Den naturliga vägen för dagvattnet är söderut 
utmed Romares väg. Denna lösning föreslogs även i detaljplaneförslaget avvattna stora delar av 
exploateringsområdet. På grönområdet söder om Krematoriet kan ett fördröjningsmagasin 
anläggas, och massor grävas ut som krävs för bostadsexploateringen. Dagvattnet kan därefter 
breddas till Pålsjö Bäck.” 
 
Kommentar: Jordbruksmark och arrende: Marken för dagvattenanläggningen ägs av Helsingborgs 
stad och arrenderas ut till Pålsjö Gård fem år i taget. Dagvattenlösningen, massbalansering och 
höjdsättning har tagits fram av NSVA och konsultföretagen AquaP och Infra C som underlag till 
detaljplanen. Efter samrådet har förslaget reviderats och ytorna för dagvattenanläggingen har mins-
kat och området längst i väster planläggs som en översvämningsyta. I granskningsförslaget omfattar 
mark som tas i anspråk för dagvattenhanteringen ca 2,4 hektar. 
 
Massbalansering: Som brukligt vid utbyggnad av bostadsområden har en höjdsättning och en be-
räkning av massbalansering genomförts. Massbalansen innebär att överskott av jordmassor från 
dagvattenanläggningen, ca 13 500 m3, används för att modulera marken för utbyggnaden väster 
om Romares väg. Jordmassorna från dagvattenanläggningen utgör ca 40 % av den totala mängden 
som krävs. Schaktning väster om Romares väg förhandleds inte av behovet av massor öster om 
Romares väg.  
 
Dagvattenhantering: Dagvattenutredningen har tagits fram efter avvägningar mot andra alternativ 
liksom det som sakägaren föreslår. Utredningen är väl underbyggd och har samråtts med länsstyrel-
sen med anledning av den känsliga omgivningen. Mervärdena för denna lösning är ökad rening av 
dagvatten, ökad biologisk mångfald, minskad risk för översvämningar i skogen och på Pålsjö gård, 
ökade rekreativa värden samt minskad erosion.  
 
Avseende vattendelare kommer dränerings- och dagvatten från 5, 0 hektar mark att ledas västerut. 
Den södra delen av utbyggnadsområdet (ca 1 hektar) kommer att ledas söderut längs Romares väg. 
Övrigt dagvatten kommer liksom idag att ledas västerut med den skillnaden att det kommer att 
fördröjas och därmed skona ravinerna från erosion. Slutligen leder dagvattnet från båda systemen 
till samma bäcksystem.  
 
Fotbollsplaner: Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar inom staden, 
bland annat skol- och fritidsförvaltningen, haft en övergripande diskussion kring frågor som rör 
skolor, förskolor samt idrott och fritid för unga i Mariastaden och Maria Park. Diskussionerna har 
bland annat lett fram till planläggning av en förskola för 150 barn i föreliggande detaljplan, en 
grundskola för ca 500 barn öster om Kullavägen och en idrottshall i anslutning till grundskolan. 
För lokalisering av fotbollsplaner på stadens mark fanns ett område längs Senderödsvägen med 
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bland flera andra i ett lokaliseringsförslag. Lokaliseringsprövningen resulterade i att fotbollsplaner-
na kommer att anläggas öster om Kullavägen och inte vid Senderödsvägen nära Pålsjö Gård. 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

• Trafikmängd och trafiksäkerhet 
• Trafikbuller  
• Dagvattenhantering 
• Jordbruksmark som tas i anspråk 

Kvarstående synpunkter 

Kvarstående invändningar från samrådet finns om: 
• Ianspråkstagande av jordbruksmark och beteshagar. 
• Hur trafiken från området belastar Christer Boijes väg. 
• Problem med allmäntillgängligt gångstråk intill beteshagar.  
• Dagvattenlösningen avseende storlek, placering, vattendelare och funktion. 

Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet.  

Plankartan har kompletterats/reviderats med följande: 
- Ändamålet PARKERING har införts. 
- Bestämmelse för lek och ridstig har införts.  
- Bestämmelsen gångstråk har ändrats till gångstig. 
- Bestämmelse för utnyttjandegrad vid vård- och centrumändamål har införts och 

utnyttjandegrad för bostäder vid underjordiska garage har utökats. 
- Området för Natur/dagvatten har minskats i omfattning. 
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärd har införts på lokalgatan och längs Romares väg. 
- Egenskapsbestämmelse översvämningsyta har införts.  
- Illustrationen för förskoletomten har uppdaterats. 
- Totalhöjd på komplementbyggnader har ändrats till byggnadshöjd. 
- Administrativ bestämmelse om markföroreningar har införts. 

 
Planbestämmelserna har kompletterats med följande: 

- Ändamålet PARKERING har införts 
- Förklaringen till Teknisk anläggning har förtydligats till Transformatorstation. 
- Dagvatten1, infart och vall har införts och dike har tagits bort under rubriken: UT-

FORMNING AV ALLMÄNA PLATSER. 
- Nockhöjd har reglerats till 20,0 meter och bestämmelse om minst två byggnads-

kroppar per byggrätt har införts under rubriken PLACERING/UTFORMNING/ 
UTFÖRANDE. 

- Planbestämmelse angående parkering under rubriken: MARKENS ANORD-
NANDE har tagits bort. 

- Beskrivning av prickmark har ändrats till: Byggnad får inte uppföras. 
- Detaljplanens genomförandetid har ändrats till fem år. 

 
Planbeskrivningen har kompletterats/reviderats med följande: 
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- Illustrationen till förskolan under rubriken: 2.2 Bebyggelse/Offentlig service har för-
tydligats. 

- Beskrivning kring grönstruktur har förtydligats under rubriken 2.3 Grönstruktur. 
- Gatusektioner har införts under rubriken 2.4 Trafik/Utformning av gator. 
- Text och illustration angående dagvattenhanteringen har förtydligats under rubri-

ken: 2.5 /Teknisk försörjning/Dagvattenhantering. 
- Information om markföroreningar har tillkommit under rubriken: 3.4/ Miljö, hälsa 

och säkerhet/markföroreningar. 
- Information om trafikflöden har tillkommit under rubriken: 3.4/ Miljö, hälsa och 

säkerhet/Trafikflöden. 
- Kartor som visar vägtrafikbuller har förtydligats under rubriken: 3.4/ Miljö, hälsa 

och säkerhet/Buller från vägar. 
- Text om komposthantering har införts under ny rubriken: 3.4/Miljö, hälsa och sä-

kerhet/övrigt. 
- Information om avstyckning av teknisk anläggning har tagits bort och information 

om servitut har införts i planbeskrivningen under rubriken: 3.7 Planens genomfö-
rande/Fastighetsrättsliga konsekvenser samt på fastighetskonsekvenskartan. 

- Information om fjärrvärmeledning och ledningskarta har införts under rubriken: 
3.7 Planens genomförande/Tekniska utredningar samt 4.2 Planområdet/Teknisk för-
sörjning 

- Information om den befintliga dricksvattenledningen och åtgärder för dricksvat-
tenförsörjning är införda under rubriken; 3.7 Planens genomförande/ Tekniska ut-
redningar/Dricksvatten samt information kring eventuella ledningsrätter under ru-
briken: 3.7 Planens genomförande/Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

- Texten kring fornlämningar har reviderats under rubriken: 4 Planeringsförutsätt-
ningar/arkeologi. 

- Detaljplanens förhållande till naturreservatet Pålsjö har förtydligats under rubri-
ken: 4 Planeringsförutsättningar/Landskapsbild och grönområden. 

- Text och illustration angående översiktsplanen har förtydligats under rubriken: 4 
Planeringsförutsättningar/ Tidigare kommunala ställningstaganden 

- Illustrationer har reviderats efter ny plangräns. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats/reviderats med följande: 

- Utökat resonemang avseende att jordbruksmark tas i anspråk har införts. 
- Detaljplanens förhållande till naturreservatet Pålsjö har förtydligats. 
- Text och illustrationer har reviderats efter minskat dagvattenområde och därmed 

ny plangräns. 
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
 
Björn Bensdorp-Redestam  Helena Taps 
planchef   planarkitekt 
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DDDDeeeetaljplan för taljplan för taljplan för taljplan för del av del av del av del av fastighetenfastighetenfastighetenfastigheten    

Pålsjö 1:1 m fl, Senderödsvägen,  

Pålsjö,  
Helsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stad    

Utlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen upprättas i syfte att pröva möjligheten för utbyggnad av bostäder inom det före-
slagna planområdet. Detaljplanen ska pröva omfattning, utformning och placering av bostads-
bebyggelse och verksamheter samt övergripande gatu- och grönstruktur. Planens syfte är också 
att säkerställa dagvattenhanteringen i området samt förbättra kopplingarna till den centrala 
staden. 

Granskning 
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 30 mars – 24 april 2015 samt remit-
terats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Stadsbyggnadsnämnden beslutade om 
granskning den 26 mars 2015. 

Länsstyrelsen meddelade den 21 april 2015 att förslaget inte strider mot de intressen länssty-
relsen har att bevaka. 

Kända sakägare och hyresgästorganisationen har fått brev om granskningen. Granskningen 
annonserades på stadens hemsida och i Helsingborgs dagblad den 28 mars 2015. Under 
granskningstiden har två skrivelser kommit från allmänheten. 

Yttranden 
Samtliga remissinstanser förutom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Luftfartsverket 
och Kastrups flygplats har inkommit med yttrande.  

Utan synpunkter på förslaget 
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

TeliaSonera Skanova Access,   den 7 april 2015. 
Räddningstjänsten Skåne,   den 17 april 2015  
Öresundskraft    den 22 april 2015 
Kommunstyrelsen såsom markägare,  den 23 april 2015  
Ängelholms flygplats AB,   den 15 maj 2015 
Ljungbyheds flygplats,   den 20 maj 2015 
Försvarsmakten   den 1 juni 2015 
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Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, den 21 april 2015 

Länsstyrelsen har framfört att man inte har några erinringar på förslaget. 

Lantmäteriet, den 22 april 2015 

Lantmäteriet har framfört att man inte har någon erinran på detaljplanen men man vill upp-
lysa om att på fastighetskonsekvenskartan har servitut 1 och 2 förväxlats samt att servitut 
1283K-14405.1 har sträckning söderut mot planlagd väg och inte mot norr.  

Kommentar: Planbeskrivningen har korrigerats i enlighet med lantmäteriets yttrande. 

Trafikverket, den 6 maj 2015 

Trafikverket har framfört följande i sitt yttrande: 
 
Trafikbuller: 

”Trafikverket påpekade i samrådskedet att vi förutsätter att planområdet i sin helhet planeras 
och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvän-
diga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören 
och vara anpassade till prognosår 2030 och utbyggnaden av Västkustbanan. Kommunen skri-
ver i samrådsredogörelsen att en bullerutredning har genomförts som visar att goda boendemil-
jöer ur bullersynpunkt kan uppnås. Det framgår dock inte om denna är baserad på prognosår 
2030 och utbyggnad till dubbelspår på Västkustbanan. Det förefaller i planbeskrivningen som 
att bullerutredningen endast är baserad på vägtrafik. Trafikverket förutsätter vidare också att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller kan uppnås inom hela planområdet och då även 
för till exempel förskola/skola/vård.” 
 
Västkustbanan: 

”Sydväst om planområdet finns en plankorsning mellan Västkustbanan och Johan Banérs gata. 
I samrådsskedet framförde Trafikverket att vi önskar att kommunen redogör för om/hur man 
beräknar att planområdet kommer att påverka trafikflödena på Johan Banérs gata, så att Tra-
fikverket kan ta ställning till eventuell påverkan på plankorsningen. Trafikverket vidhåller 
detta.” 
 
Luftfart: 
”Kommunen anger i samrådsredogörelsen att man kommer att skicka remiss till berörda flyg-
platser under granskningskedet. Detta ser Trafikverket positivt på. Vi vill dock förtydliga att 
även Luftfartsverket och Försvarsmakten är sakägare och de ska därmed ges möjlighet att yttra 
sig över detaljplanen. Trafikverket förutsätter således att kommunen hör berörda flygplatser 
(Ängelholms, Ljungbyheds och Köpenhamns flygplats) samt Luftfartsverket och Försvarsmak-
ten (innan detaljplanen förs till antagande). I de fall det framkommer behov av flyghinderana-
lys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning sker 
även hos Försvarsmakten.” 
 
”Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns)ska också blanketten ”flyghinderanmälan”  
(enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan 
avser byggnader och andra föremål (högre än 45 meter och belägna inom tätort, högre än 20 
meter utanför tätort).” 
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Trafikverket informerar även om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om marke-
ring av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) vilka gäller för föremål 
som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utan-
för en flygplats fastställda hindersbegränsande ytor.  

I övrigt hänvisar Trafikverket till tidigare lämnade synpunkter i samrådsskedet. 

Kommentar: Trafikbuller: Bullerutredningen avser buller från omgivande vägtrafik och är baserad 
på prognosår 2020, vilket anses tillräckligt. Riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller kan 
uppnås och texten avseende trafikbuller vid skola/förskola har förtydligats i planbeskrivningen. 

Stadens kartering över buller från järnvägstrafiken visar att området inte är bullerstört avseende 
järnvägstrafik. Karteringen visar ett ekvivalent dygnsmedelvärde inom området, om 35 – 39 dBA, 
vilket tillåter goda boendemiljöer avseende buller. Marginalen till att riktvärdena överskrids är stor 
och bedömningen är att riktvärdena innehålls även efter utbyggnaden av Västkustbanan. Vidare 
har den nordiska beräkningsmodellen för tågtrafikbuller en säkerställd noggrannhet för avstånd upp 
till 500 meter från källa till mottagare. Planområdet ligger, vid sin närmaste punkt, längre än 500 
meter från järnvägsområdet. Ytterligare bullerutredningar avseende järnvägen har inte genomförts 
då karteringen ansetts som tillräcklig för att anta att området inte belastas av bullerstörning från 
järnvägen. 

 

 

 

 

 

 

      

 

Västkustbanan: Planförslaget bedöms inte inverka negativt på Västkustbanan och dess utbyggnad. 
Avseende påverkan på trafikflödena på plankorsningen vid Johan Baners gata, bedöms påverkan 
som försumbar. Bedömningen grundar sig på att fordonstrafiken från det nya planområdet med 
målpunkt västerut mot Öresund kommer att fördelas på flera gator, i första hand Christer Boijes 
väg.  
 
Luftfart: Remiss för yttrande har skickats till angivna flygplatser samt försvarsmakten och Luft-
fartsverket. Flygplatserna har fått möjlighet att yttra sig om konsekvenserna av att planområdet 
ligger inom den MSA- påverkande zonen för respektive flygplats. Innan byggskedet kommer ansökan 
om flyghinderanalys att göras hos Luftfartsverket om behov föreligger. Detaljplanens innehåll upp-
fyller inte kriterierna för flyghinderanmälan eller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten då högsta tillåtna byggnadshöjd inte 
överskrider 20, respektive 45 meter. 

Stadens kartering över buller från järn-
vägstrafiken visar ett ekvivalent dygnsme-
delvärde 2 meter ovan mark. 

Utbyggnadsområdet för bostäder markerat 
med vit ram. 
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Nämnder och kommunala bolag  

Fastighetsnämnden, den 29 april 2015 

Fastighetsnämnden har framfört att en yta inom planområdet reserverats för skola, förskola, 
vård eller centrumverksamhet och att byggrätten för skola begränsas till 750 kvm i byggnads-
area. Fastighetsnämnden föreslår att maximal tillåten byggnadsarea för skola utökas till 850 
kvm. Den större byggrätten skapar förutsättningar för att bygga och driva en kostnadseffektiv 
skolverksamhet.  

Utöver ovanstående har fastighetsnämnden inga synpunkter på planförslaget.  

Kommentar: Byggnadsarea för skola/förskola har utökats och synpunkten har tillgodosetts. 

Kulturnämnden, den 22 maj 2015 

Kulturnämnden har framfört att detaljplanen är flexibel och möjliggör en hög exploaterings-
grad, vilket anses positivt eftersom jordbruksmark tas i anspråk. 

Planområdet anges ligga i anslutning till två riksintressanta kulturmiljöer, S:t Maria och krema-
toriet, samt ett öppet kulturlandskap i väster. Kulturnämnden har ingen erinran mot detaljpla-
nen men vill betona vikten av att i kommande bygglovsprövningar hitta utformningar som ger 
ett hänsynfullt möte med omgivningarna. 

Kommentar: Synpunkterna föranleder inga revideringar i planhandlingarna. 

Miljönämnden, den 28 maj 2015 

Miljönämnden har framfört följande synpunkter: 

Syfte och förslag 
”I miljöbalkens 3 kap. 4 § anges att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och att bruk-
ningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det be-
hövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Exploateringen av åkermark (klass 7 på den 10-gradiga skalan) har utretts i en miljökonse-
kvensbeskrivning. Sammanfattningen gör gällande att planförslaget inte bedöms medföra bety-
dande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms vara det alternativ som långsiktigt bäst hushåller 
med marken och samtidigt skapar förutsättningar för goda boendemiljöer. Förslaget utgår från 
effektiv markanvändning och tillför mervärden för stadens invånare i form av varierat boende, 
utbyggd dagvattenhantering, ökad ekologisk mångfald och mer allmäntillgängliga rekreativa 
gröna ytor.  

Miljönämnden har i samband med arbetet med ändring av översiktsplanen (ÄÖP) för Pålsjö 
ställt sig bakom förslaget att det aktuella området exploateras med bostäder med en hög andel 
gröna inslag. En relativt hög exploateringsgrad som möjliggör för 300 – 350 nya bostäder före-
slås. Med underjordisk parkering kan ytterligare ca 100 bostäder rymmas inom planområdet. 

Det korta avståndet till den centrala staden skapar förutsättningar för hållbara transportmöns-
ter. Utmärkta cykelvägar, goda bussförbindelser och ett kort avstånd till Maria station gör det 
samma. Samtidigt måste möjligheterna att bedriva rationellt jordbruk bedömas som begränsat 
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dels då skiftet ligger avskilt, dels endast kan brukas med stort hänsynstagande till närliggande 
bostäder och kyrkogården. Miljönämnden stödjer således syftet med planen”.  

Dagvattenhantering 
Miljönämnden anger att dagvatten från den norra och östra delen av planområdet leds i ett 
öppet dike västerut. Inom planområdet anläggs sekundära avrinningsvägar och viss fördröjning. 
Den södra delen av planområdet avvattnas söderut längs Romares väg. I planområdets västra 
del finns en översvämningsbar yta för dagvatten vid extrema regnmängder. 
 
Området som ska bebyggas avvattnas idag söderut mot Romares väg i befintliga ledningar som 
mynnar i Pålsjöbäcken som är negativt påverkad av erosion. Dagvattnet från bebyggelsen leds 
nu istället västerut till en av två små bäckar i Pålsjöskogs norra bryn. Dagvattenlösningen be-
står bland annat av ett djupt dike/damm parallellt med Pålsjöskogs norra bryn. Diket kommer 
att som mest bli 2,5-3 m djupt och stå utan permanent vattenyta, det vill säga ha utlopp på 
bottennivå. Detta betyder att diket kan få en dränerande funktion på grundvattnet i området. 
Dagvattenlösningen kommer enligt detaljplanens dagvattenutredning ”högst troligt påverka 
flödet av grundvatten och dräneringsvatten från intilliggande områden.”  
 
De två bäckarna i Pålsjöskogs norra bryn är vattenförande under delar av året med blöta kärr-
områden kring sig. Sommartid är de knappt mer än rännilar. Flödet till den ena av de två bäck-
arna kommer att ledas via dagvattendiket till utloppet i den andra av bäckarna. Utbyggnads-
områdets höga avrinningsfaktor kommer att ge mer av nederbörden som avrinning och sanno-
likt även avrinning under sommaren. 
 
Dagvattenlösningen kan komma att påverka hydrologin i de norra delarna av Pålsjöskog. Den 
ena av de två små bäckarna kommer att få mindre vatten än tidigare. Den andra bäcken kom-
mer att få mer vatten än tidigare och sannolikt ett förändrat flödesmönster under året. Trolig-
en påverkas bara mindre områden i skogen men konsekvenserna på träd och miljöer är inte 
utredd. 
 
Miljönämnden vill lyfta fram att vald dagvattenlösning ger vissa positiva konsekvenser för mil-
jön, främst genom att anläggningen tillför rekreativa värden och biologisk mångfald i området, 
renar dagvatten, samt i viss mån minskar risken för erosion i Pålsjöbäcken.  
 
Miljönämnden vill tydligt markera att de långsiktiga konsekvenserna för miljön i Pålsjöskogs 
norra bryn är osäkra, liksom hur grundvattennivån påverkas. Bortledande av grundvatten är i 
princip tillståndspliktigt. Miljönämnden anser att det saknas sakkunnig bedömning i dessa två 
frågor vilket tyvärr uppmärksammats sent i processen. Miljönämnden förordar därför komplet-
terande utredning av frågorna fram till antagandeskedet. Utredning bör fokusera på att be-
döma och minska risken för skogen men också på möjligheter att minska avrinningen från 
planområdet genom längre gående krav på fördröjning – gärna genom att ge incitament till 
byggherrarna. Om vattnet i högre utsträckning kan fördröjas vid bebyggelsen finns det kanske 
möjlighet att minska dagvattenanläggningens volym (framförallt dess djup) och minimera ut-
flödet genom Pålsjöskog. Gröna tak ökar avdunstningen sommartid.  
 
Miljönämnden kommer vidare att begära att NSVA gör en anmälan av dagvattenanläggningen 
i enlighet med 9 kap 1, 2, 6, 7 §§ Miljöbalken och 13§ Förordningen (1998:899) om miljöfar-
lig verksamhet. Miljönämnden kan vid behov besluta om särskilda försiktighetmått och även 
uppföljning av anläggningens miljöpåverkan och funktion i en kontrollplan.  
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Underjordisk parkering 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet enligt stadens gällande parkeringsnorm. Detalj-
planen möjliggör för underjordiska parkeringar i flertalet kvarter samt parkeringshus. Förslaget 
möjliggör för fler bostäder om underjordisk parkering väljs. Miljönämnden anser att underjor-
disk parkering, gärna med bilpool, är att föredra jämfört med ytkrävande markparkering som 
också alstrar mer och smutsigare dagvatten. Uppmärksammade risker med att släppa dagvatten 
till Pålsjö skog och vikten av att minska avrinningen från planområdet bör leda till ytterligare 
ansträngningar att minska andelen hårdgjord ytparkering till förmån för bilpooler och under-
jordiska lösningar.  
 
Markföroreningar 
En utredning avseende markföroreningar har påbörjats och ska färdigställas innan detaljplanens 
antagande. Eventuella markföroreningar ska enligt planbestämmelse vara avhjälpta innan bygg-
lov beviljas. Pågående markundersökning utförs i samråd med miljöförvaltningen. Miljönämn-
den utgår från att antagandehandlingen kompletteras med uppgifter om föroreningsstatus, 
samt erinrar om att mark vid behov, saneras till gräns för ”känslig markanvändning” innan 
bygglov ges. 
 

Energi 
Enligt planbeskrivningen bör nya byggnader inom planområdet utföras långsiktigt hållbara, 
med miljöanpassade metoder, ha låg energiförbrukning och sunda material, samt med möjlig 
anslutning till fjärrvärme. Miljönämnden har den 29 april 2014 uttalat rekommendationen att 
flerbostadsbebyggelse på kommunal mark bör ha tydlig miljöprofil och energieffektivitet i 
enlighet med SKL:s rekommendationer. Frågan om ambitioner på miljöområdet bör ingå i en 
byggherredialog och fastställas i markanvisningsavtal. 
 

Trafikbuller 
Avsnittet som behandlar buller i planbeskrivningen visar att bullerriktvärdena kan innehållas 
och att en god boendemiljö avseende buller kan uppnås. Enligt kommentarer i samrådsredogö-
relsen är ambitionen att gällande bullerriktvärden i första hand ska innehållas, men områdets 
lokalisering ger möjlighet för att tillämpa avsteg med stöd från Boverkets allmänna råd. Vid 
planering och uppförande av förskola får den ekvivalenta ljudnivån på skolgården högst uppgå 
till 55 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus får högst uppgå till 40 dBA. Utredning visar 
att riktvärdena kan innehållas. Miljönämnden anser att buller hanteras på ett tillfredställande 
sätt i planen. 
 
Skola/förskola 
Fastighetsytan möjliggör för en förskola omfattande ca 100-150 barn.  Skolans utemiljö di-
mensioneras efter en utomhusvistelseyta på ca 25 m2/barn, vilket är i linje med riktlinjer från 
miljönämnden. 
 
Kommentar: Dagvattenhantering: Dagvatten från de tre kvarteren längst i söder av utbyggnadsom-
rådet kommer likt idag att ledas i befintliga ledningar söderut mot Romares väg. Dessa tre kvarter 
kommer att förses med underjordiska magasin och fördröjning kommer att ske inom utbyggnadsom-
rådet.   
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Dagvattnet från den norra och mellersta delen av bebyggelsen kommer att ledas och fördelas väs-
terut till de två bäckarna i Pålsjöskogs norra bryn inte enbart till den ena. 

Dagvattenutredningen anger som miljönämnden påpekar att grundvattennivån högst troligt kommer 
att påverkas av dräneringsvatten från intilliggande områden. Utredningen baseras på höjddata 
från stadens laserscanning och höjderna är grovt antagna för att kunna visa hur systemet kan ut-
formas, hur stor utbredningen av magasinen blir samt att lösningen är möjlig. En detaljerad inmät-
ning av höjdnivåer måste genomföras i projekteringsskedet för att kunna bedöma konsekvenserna. 
För att kunna göra en sakkunnig bedömning och få en uppfattning av grundvattennivåer och mark-
sammansättning kommer lösningen att detaljstuderas. Geotekniska och geohydrologiska undersök-
ningar kommer att genomföras innan projekteringen. Dessa undersökningar kan också ge en upp-
fattning om det är möjligt och lämpligt att låta en del av dagvattnet infiltrera via systemet. Detaljut-
förandet regleras inte i detaljplanen. Detaljplanen förhindrar inte infiltration inom utbyggnadsom-
rådet. 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende nivåer på grundvatten, genomförande och naturmiljö-
värden under rubrikerna: 3. Konsekvenser /3.5 Natur- och kulturmiljö/ Naturmiljö och biologisk-
mångfald samt /3.7 Planens genomförande/Geo- och miljöteknik och 3. Konsekvenser. 
Underjordisk parkering: Som miljönämnden anger möjliggör planförslaget en högre exploatering vid 
val av parkeringsmöjligheter under mark. Hela planområdet lämpar sig dock inte för denna täta 
volym. Detaljplanen tillåter parkeringshus, underjordiska garage samt markparkering. Syftet med 
dessa olika alternativ har varit att skapa en flexibilitet och variation i bebyggelsen direkt och över 
tid. 
Markföroreningar: Utredningen avseende markföroreningar har genomförts och redovisas i planbe-
skrivningen under rubriken: 3. Konsekvenser/ 3.4 Miljö, hälsa och säkerhet/ Markföroreningar. Då 
inga föroreningar påträffats i området har bestämmelsen om marksanering tagits bort från plankar-
tan. 
Energi: Frågan om miljöprofil och energieffektivitet regleras och avvägs i bygglovshanteringen. 

Barn- och utbildningsnämnden, den 11 maj 2015 

Barn och utbildningsnämnden har framfört att det, för dem, är avgörande att tillräckliga ytor 
avsätts för den service i form av förskola och skola som en ökad befolkning innebär. I den före-
slagna detaljplanen har möjliggjorts för service enligt de beräkningar på befolkningsutveckling 
som genomförts. Med hänsyn till det ser barn- och utbildningsnämnden positivt på utbygg-
nadsplanerna för detaljplaneområdet. 

Kommentar: Synpunkterna föranleder inga revideringar i planhandlingarna. 

Socialnämnden, den 24 april 2015 

Socialnämnden har framfört att man ställer sig positiv till detaljplanen som i huvudsak rymmer 
bostäder men även kan erbjuda service, vård och centrumverksamhet. Detaljplanen anger 
aktivitets- och mötesplatser, såväl inomhus som i den yttre miljön, som kan bidra till trygghet 
och social samvaro i området. 

Det anses även positivt att behovet av grundskolor och idrottshall kommer att beaktas. Här 
kan tilläggas att speciellt tonåringars behov av aktivitetsplatser beaktas.  

Detaljplanen för fram att bebyggelsen ska vara varierad avseende hustyp, höjder och samman-
sättning. Socialnämnden vill framhålla de sociala aspekterna och vikten av att varierade upplå-
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telseformer och bostadsstorlekar tillgodoses samt att kostnadskalkylerna för byggnationerna är 
på en nivå som ger möjlighet för alla boendegrupper att bo i området.  

Det finns ett behov av att bostäder lämnas till det bostadssociala programmet och Social-
nämnden ser därför fram emot arbetet med projektet inom ramen för avsiktsförklaringarna 
som tecknats mellan staden, ett antal byggherrar samt Helsingborgshem. Avsiktsförklaringarna 
syftar till att i samarbete åstadkomma att bostäder, främst hyresrätter, kan byggas i Helsing-
borg. 

Kommentar: Planområdet har ingått i en övergripande arbete om placering av en idrottshall i Ma-
riastaden. Arbetet resulterade i att idrottshall planeras inom detaljplanen för Berga 1:1, Maria 
stationsområde. Detta planområde ligger öster om Kullavägen cirka 600 meter från föreliggande 
detaljplan. Upplåtelseform och kostnadskalkyler kan inte styras i detaljplanen. 

Vård- och omsorgsnämnden, den 27 april 2015 

Vård- och omsorgsnämndens bedömning av planförslaget är att det skapar goda förutsättningar 
för bostäder för bland annat äldre och att fastigheter med god tillgänglighet generellt skapar 
bättre förutsättningar för ett bra boende i livets alla skeden. 

Områdets närhet till service och kollektivtrafik, välplanerade gång- och cykelstråk och andra 
trafiklösningar anges som positiva för vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper.  

Vidare anger vård- och omsorgsnämnden följande punkter som viktiga att ta hänsyn till när det 
gäller deras målgrupper: 

• Att platser/lokaler för källsortering görs tillgängliga för alla. 

• Att uppmärksamma nya eldrivna fordons (elopeder etc.) behov av laddningsstationer 
och parkeringsplatser.  

Kommentar: Detaljplanen skapar förutsättningar, men tillgänglighetsfrågor i byggnationer prövas i 
bygglovsskedet. 

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), den 24 april 2015 

NSVA har framfört att det i planbeskrivningen under rubriken Ekonomi/VA-
ledningar/Dricksvatten anges ett skyddsavstånd till dricksvattenledningen på 1,5 meter. NSVA 

angav i sitt samrådsyttrande att avståndet ska vara 10, 5 meter. Område som ej får bebyggas 
(prickmark/u-område) bör uppföras utifrån ledningens läge. 

Även i Romares väg finns en större ledning som innehar ett skyddsavstånd på 6,5 meter från 
byggnad. 

Ledningarna ska skyddas från tung trafik med mera under byggtiden. Kontakt med NSVA ska 
tas i god tid för att undvika missförstånd. 

NSVA anger att man inte kan garantera kapacitet för sprinkler. 

Vidare anger NSVA att en liten del av dagvattnet ska ledas söderut till befintligt ledningsnät. 
Fördröjning av detta vatten måste ske inne på fastigheten innan det släpps till ledning i Roma-
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res väg. Eventuellt behöver vallar eller murar uppföras nedströms. För hela planområdet före-
språkas en trög avledning. 

Kommentar: Plankartan har reviderats för att tillgodose angivna skyddsavstånd till dricksvatten-
ledningarna (6,5 respektive 10,5 meter). Detaljplanen ger förutsättningar för fördröjning av dagvat-
ten inom utbyggnadsområdet. 

Organisationer och föreningar  

Helsingborgs skid- och orienteringsklubb (HSOK), den 24 april 2015. 

HSOK har framfört följande synpunkter: 

Dagvattenhantering 

Avseende dagvattenhanteringen i området har några smärre justeringar noterats i detaljplanen. 
Den öppna dagvattendammen i väster har flyttats en bit söderut. Vidare har området kring det 
öppna diket gjorts smalare. I övrigt hänvisas till samrådsyttrandet från den 18 december 2014. 
 
Trafik 
Enligt detaljplanen beräknas den nya bebyggelsen generera en ökning av bilrörelser med 800 
bilresor/dag. Sannolikt kommer många av dessa att ske genom Pålsjö skog utmed Christer 
Boijes väg och Dag Hammarskjölds väg, som redan idag är hårt trafikerade. HSOK, som bland 
annat bedriver ungdomsverksamhet i Pålsjö skog, har under åren då Maria Park och Mariasta-
den tillkommit noterat en kraftig ökning av antalet bilrörelser genom Pålsjö skog och att for-
donen framförs med en oacceptabelt hög hastighet.  
 
HSOK anger att när bilister som kommer norrifrån på Romares väg och österifrån på Christer 
Boijes väg upptäcker att en stadsbuss ”blockerar” vägen vid busshållplatsen på Romares väg i 
höjd med Nils Kaggs gata, väljer bilisterna ofta vägen genom Pålsjö skog. Tillkomsten av has-
tighetsbegränsning till 40 km/h samt två vägbulor har, som man upplever det, inte reducerat 
antalet bilrörelser men kanske sänkt hastigheten något strax före vägbulorna. 
HSOK förordar att biltrafiken genom Pålsjö skog upphör. Ingen biltrafik utmed Christer Boijes 
väg från parkeringsplatsen vid krematoriet till i höjd med Gustaf Hoffs väg ska tillåtas, men 
självklart ska cykeltrafik tillåtas på denna sträcka. 

Avslutningsvis är det HSOK:s mening att Naturreservatet Pålsjö ska utvecklas till ett högklas-
siskt natur- och rekreationsområde till gagn för stadens samtliga invånare. 

Kommentar: Dagvattenhantering: De justeringar som genomförts för dagvattenanläggningen sedan 
samrådet innebär att marken som tas i anspråk minskats från 4 hektar till 2.4 hektar. Den an-
lagda dagvattendammen har reviderats till en skålad översvämningsyta.  
Trafik: De nya bostäderna kommer att innebära en ökad trafikbelastning på det kringliggande 
trafiknätet. Ökningen bedöms som rimlig. 

Synpunkterna noteras som kvarstående erinringar från samråds- och granskningsskede. 
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Sakägare, boende med flera 

Svenska kyrkan, ägare till fastigheten Pålsjö 3:3,den 22 april 2015. 

Svenska kyrkan anger att kyrkogårdsutskottet tagit del av planhandlingarna och inte har andra 
synpunkter än de som redan framförts i samrådsskedet förutom hur cykel- och gångstråk pre-
senteras i handlingen. 

Med hänvisning till skissen på sid 7(50) avseende övergripande rörelsestruktur och kopplingar 
i området har kyrkogårdsutskottet den absoluta uppfattningen att det uppfattas som att det 
finns ett gångstråk genom Pålsjö kyrkogård när det i själva verket finns flera. Utskottet är av 
den uppfattningen att det inte får framstå som att en av dessa gångar är en del av det allmänna 
gångstråket till och från planområdet. 

Kyrkogårdsutskottet vill även, med egen erfarenhet av dag- och grundvattenproblematiken i 
området, framföra sin stora oro över risken att föreslagen dagvattenhantering ska försvåra eller 
försämra möjligheten att anlägga gravplatser på begravningsplatsen Pålsjö Västra, som gränsar 
direkt till denna planområdet. 

Kommentar: Beskrivningen av gångstråken har förtydligats i planhandlingen i enlighet med 
Svenska kyrkans önskemål. Föreslagen dagvattenlösning är väl underbyggd och har tillräcklig kapa-
citet både för den södra delen och för det nya systemet västerut. Anläggningen bedöms minska ris-
ken för översvämning söder om diket.  
 

Ägaren till fastigheten Skogsbrynet 37, den 18 december 2014. 

En boende i området Pålsjö Östra har i skrivelse framfört att man vidhåller synpunkter och 
motiv till vad som angavs vid samrådet avseende olämpliga utfarter från det nya området mot 
Romares väg. Utfarter för bilar från det nya området bör enbart ske till Senderödsvägen och 
Romares väg är, enligt fastighetsägaren, olämpligt för ökad trafik.  

Fastighetsägaren har inga invändningar mot att området bebyggs men har vissa förbehåll, vilka 
sammanfattats enligt följande: 

• Planen bör omdisponeras så att biltrafiken endast leds ut på Senderödsvägen. Beskriv-
ningen av biltrafikens inverkan på det äldre gatunätet söderut och mot centrum är 
ofullständig i planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

• Det är riktigt som framhålls att kollektivtrafiken är väl utbyggd i området. För biltrafi-
ken finns emellertid problem som inte framgår av planhandlingarna. Biltransporter 
mot centrum/söderut på Romares väg leder genom gator och bostadsområden som 
inte är anpassade för denna trafik. Detta gäller Romares väg, Rådmansgatan, Pålsjöga-
tan, Norra Stenbocksgata och Christer Boijes väg genom Pålsjö skog. Dessa gator 
kommer att få ta hand om den ökade biltrafiken. Det är redan trångt för busstrafiken 
på dess gator. Längs Romares väg ligger även Pålsjö skogs rekreationsområde, som re-
dan är bullerstört från trafiken. Detaljplanen bör därför omdisponeras så att all trafik 
leds ut norrut för vidare körning mot Nya Kullavägen och väg 111. Även under byggs-
kedet bör transporterna ledas denna väg. 

• Den ökade biltrafikens inverkan på befintlig stadsmiljö är summariskt eller inte alls 
beskriven i planhandlingarna. Intryck ges att nya boende i det nya området kommer 
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att resa med kollektivtrafiken. I MKB:n under de nationella och regionala miljömålen 
nr 14 God bebyggd miljö står motsägelsefullt ” Mer buller och avgaser kan förväntas 

genom att trafiken ökar efter förtätning” trots god kollektivtrafik. Biltrafiken kommer 
att öka. En oroande omständighet är att nya Kullavägen, som tänkts fungera som al-
ternativ väg till och från Mariastaden är smal och har nya bostäder endast ett par me-
ter från bilarnas körbana. 

Kommentar: Gatustrukturen ska länka ihop området med den befintliga staden via kringliggande 
trafiknät som bedöms ha kapacitet för trafikökningen. Att endast leda ut trafiken norrut skulle 
skapa en sluten karaktär med återvändsgator och skulle inte bidra till att länka samman området 
med staden. Utbyggnaden innebär att biltrafiken kommer att öka, ökningen bedöms dock som rim-
lig och konsekvenserna har förtydligats efter samrådet, i planbeskrivningen under rubriken: 3.4 
Miljö, hälsa och säkerhet/Trafikflöden. Trafik som genereras under byggtiden kan inte regleras i 
detaljplanen. Flera åtgärder avseende fordonstrafik i och omkring Mariastaden, såsom utbyggnaden 
av Kullavägen, har genomförts under senare tid och ytterligare en länkande gata planeras från 
Mariastaden österut via Bergavägen. För att kunna arbeta vidare med trafiken och trafikmiljön i 
Mariastaden har boende i området bjudits in (januari/februari 2015) för att få in synpunkter. 
Efter bearbetning av dessa, har ett åtgärdsprogram tagits fram med små och större insatser som nya 
övergångställen, bättre belysning mm. Sammanfattningsvis leder genomförda och planerade åtgär-
der till ytterligare silning och fördelning av fordonstrafik.  

Synpunkterna noteras som kvarstående erinringar från samråds- och granskningsskede. 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under granskningen har främst handlat om: 

• Trafik 
• Dagvatten 

Kvarstående synpunkter 

Kvarstående invändningar från samrådet finns om: 

• Ianspråkstagande av jordbruksmark och beteshagar. 

• Hur trafiken från området belastar Christer Boijes väg. 

• Problem med allmäntillgängligt gångstråk intill beteshagar.  

• Dagvattenlösningen avseende storlek, placering, vattendelare och funktion. 
 

Kvarstående invändningar från granskningen finns om: 

• Ianspråkstagande av jordbruksmark och beteshagar. 

• Hur trafiken från området belastar omkringliggande trafiknät. 

• Dagvattenlösningen avseende storlek, placering, vattendelare och funktion. 

Sakägare med rätt att överklaga 

• ägaren till fastigheten Pålsjö 1:26  
• Svenska kyrkan, ägaren till fastigheten Pålsjö 3.3 

Övriga med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• Helsingborgs skid- och orienteringsklubb (HSOK) 
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• Ägaren till fastigheten Skogsbrynet 37 

 

Kvarstående synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

Kvarstående invändningar från samrådet finns om: 

• Ianspråkstagande av jordbruksmark och beteshagar. 

• Hur trafiken från området belastar Christer Boijes väg. 
 

Kvarstående invändningar från granskningen finns om: 

• Ianspråkstagande av jordbruksmark och beteshagar. 

• Hur trafiken från området belastar omkringliggande trafiknät. 

Sakägare med rätt att överklaga 

• ägaren till fastigheten Pålsjö 1:26  

Övriga med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• Ägaren till fastigheten Skogsbrynet 37 
 

Redaktionella ändringar 
Följande ändringar har gjorts efter granskningen.  

Plankartan: 
• Planområdet har utökats med naturmark väster om Romares väg. 
• Området för HUVUDGATA har utökats längs Senderödsvägen. 
• Kvartersmarken i norr har minskats och belagts med u-område för att säkra skyddsav-

stånd till dricksvattenledning.  
Planbestämmelserna: 
• Byggnadsarean för skoländamål har utökats. 
• Administrativ bestämmelse avseende markföroreningar har tagits bort efter genom-

förd markundersökning.  
Planbeskrivningen: 
• Fastighetskonsekvenskartan har korrigerats avseende servitut. 
• Beskrivningen av gångstråk öster om planområdet har förtydligats under rubriken: 2 

Planförslag/ 2.1 Områdets idé, disposition och struktur. 
• Text avseende trafikbuller vid skola/förskola har förtydligats under rubriken: 3. Kon-

sekvenser/3.4 Miljö, hälsa och säkerhet/ Buller från vägar/Skola/förskola 
• Text avseende nivåer på grundvatten, genomförande och naturmiljövärden har in-

förts under rubrikerna: 3. Konsekvenser/3.5 Natur- och kulturmiljö/ Naturmiljö och 
biologisk mångfald och/3.7 Planens genomförande/Geo- och miljöteknik. 

• Text avseende bilparkering och om parkeringsbehov vid förskola har utvecklats un-
der rubriken: 4 Planeringsförutsättningar/4.2 Trafik/ Bilparkering. 

• Text avseende märgelgrav och biotopskydd har införts i planbeskrivningen under ru-
briken: 4 Planeringsförutsättningar/4.2 Planområdet/Landskapsbild och grönområden/ 
Biotopskyddade objekt - märgelgrav samt /4.5 Tidigare kommunala ställningstagan-
den/Biotopskydd.  
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• Text avseende arkeologi har införts i planbeskrivningen under rubriken: 4 Planerings-
förutsättningar/4.2 Planområdet/Arkeologi. 
 

Miljökonsekvensbeskrivningen: 
• Kartor och bilder har uppdaterats med ny plangräns. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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