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DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN  
BERGA 1:10 M FL 
MARIA STATIONSOMRÅDE, HELSINGBORGS STAD 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 
• genomförandebeskrivning 
• samrådsredogörelse 
• utlåtande  
• planprogram och rapport från programsamråd 
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 
Utredningar (handlingarna som finns att tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen): 
• PM bullerutredning Maria stationsområde etapp 2, Ramböll, 26 augusti 2011. 
• PM, bedömning avseende påverkan av MKN för yt- och grundvatten, Maria 

stationsområde, Helsingborg, Tyréns, 16 juni 2011. 
• Översiktlig geoteknisk undersökning för Mariastaden, Helsingborgs kommun 

finns att tillgå hos SBF, K-konsult, december 1992. 
• Kompletterande bedömning geoteknisk undersökning, Tyréns september 

2011. 
 

SYFTE 

Planläggningen är föranledd av en önskan att möjliggöra för blandad bostadsbe-
byggelse samt förutsättningar för mindre service- och butiksverksamhet inom ett 
område norr om Maria station och söder om Kullavägen. Planområdet möjliggör 
för totalt ca 600-700 bostäder varav ca 45 friliggande enfamiljshus och resterande 
som flerbostadshus. Planen väntas även ta i beaktning frågor gällande en framtida 
spårvägsdragning samt slutgiltig dragning av Maria stationsgata. 
 

BAKGRUND 

Ett planprogram för Maria stationsområde godkändes av stadsbyggnadsnämnden 
den 28 november 2009. Förslaget har föredragits stadsbyggnadsnämnden som 
information den 7 januari 2009. 
 
En spårvagnsutredning är sedan tidigare gjord av Trivector AB där två möjliga 
alternativ till spårvägens dragning genom Mariastaden presenteras. En alternativ 
dragning av spårvägen väntas inte påverka aktuellt planområde. 
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Bedömning av miljöpåverkan 
Genomförande av detaljplanen innebär att nya bostäder med tillhörande cent-
rumverksamhet på bottenplan tillkommer. Buller behandlas, tillsammans med 
detaljplanens övriga konsekvenser, under Konsekvenser. Marken som avses tas i 
anspråk är idag odlingsmark och kommer i och med detaljplanens genomförande 
att få en relativt hög exploateringsgrad med direkt närhet till Maria station. Ge-
nomförandet av planen bedöms inte ha negativ påverkan på miljökvalitetsnormen 
gällande god kemisk status samt kvantitativ status för grundvatten, se vidare un-
der konsekvenser. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med länsstyrelsen bedömt att planens 
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 § 
plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 § miljöbalken varför miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras, se vidare under 
rubriken Konsekvenser.  
 
Länsstyrelsen har dock under samrådstiden även påpekat att aktuellt planområde 
kan påverka kommande etappers miljöpåverkan i samband med utbyggnaden av 
Maria stationsområde. Aktuellt planområde är dessutom en del av ett mycket 
större programområde med planer för ca 2000 nya bostäder. Kommunen har 
kommit fram till att för att ytterligare klargöra övergripande trafikstruktur- och 
trafikbullerkonsekvenser inom programområdet kommer en miljökonsekvensbe-
skrivning upprättas som behandlar frågorna buller, vatten samt järnväg/spårväg 
för hela utbyggnadsområdet inom programområdet för del av fastighet Berga 1:8 
m fl. 
 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Mariastaden. Planområdet består 
mestadels av åkermark som brukas och avgränsas av Kullavägen i väster, åker-
mark i norr, Maria stationsgata i söder och Gyhults skog och gård mot öster. Yt-
terligare en bit åkermark längre söderut ingår inom planområdet på grund av att 
dagvattnet planområdet är tänkt att fördröjas just hit. Planområdet omfattar cirka 
15 hektar. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. 
 



 3(34) Dnr 1889/2010 
  P 9 september 2011 

red. ändrad 24 november 2011 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Berga 1_10 mfl_Maria stationsområde_ 1889-2010\ARBETSMATERIAL\handlingar 
antagande\planbeskrivning.docx 

 
Planområdet med Mariastaden i väster och Berga industriområde öster om stationen. 
 

 
Planområdets avgränsning med svart linje. Röd markering avser Miljökvalitetsbe-
skrivningens avgränsning. 

 

Markägare 

Inom planområdet finns fastigheterna Berga 1:1, 1:8 samt 1:10 som alla är i Hel-
singborgs stads ägo. Fastigheten Berga 1:12 som gränsar till planområdet i öster är 
i privat ägo. 

planområdet 

Knutpunkten 

Maria station 
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Beskrivning av området   
Större delen inom planområdet är åkermark med inslag av äldre spår i landskapet 
i form av trädrader, alléer samt stenrösen. En infartsväg från Maria stationsgata in 
till Gyhults gård och skog finns inom planområdets södra del. 
 
Regional kollektivtrafiknod med blandad stad 
Maria station är en av tre utpekade regionala noder i Helsingborg i ÖP 2010. 
Dessa noder har redan idag en tågstation och är tänkta att utvecklas och förstär-
kas till blandad stad med god kollektivtrafik med tåg, buss, spårvägstrafik och 
cykel. Det är i och kring dessa kollektivtrafiknoder som en blandad tät stad skall 
planeras med bra kommunikationer och närhet till övriga staden, allt för att nytt-
ja kollektivtrafiken i största möjliga mån, se även MKB för aktuell detaljplan. 
 
Bebyggelse 
Inom planområdet finns en trolig arbetarbostad i ett plan hörande till Gyhults 
gård som idag består av två bostäder med separata entréer. Fasaden består av 
mörkt tegel samt inslag av träpanel. Taket består av tegelpannor. Inom fastighe-
ten finns även ett större uthus på baksidan ut mot åkerlandskapet. 
 

 
Trolig arbetarbostad hörande till angränsande Gyhults gård. 
 
Grönområden 
Planområdet utgörs av mestadels åkermark samt äldre gränser i landskapet i form 
av trädalléer, trädrader samt stenrösen. I anslutning till planområdets södra del 
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gränsar Gyhults skog med fullvuxen lövskog som skulle kunna utgöra höga rekre-
ativa värden.  
 
Trafik 
Planområdet ligger på ett avstånd på 180 meter från stationen som idag trafikeras 
av Öresundståg och Pågatåg varje halvtimme. Redan år 2020 väntas trafiktäthe-
ten öka med tåg var 20:e minut för att runt år 2030 ha en turtäthet med ett tåg 
var 10:e minut. Redan idag trafikerar busslinjerna 5 och 6 Maria. Busslinje 6 
kommer från slutet av 2010 att trafikera området med en buss var 15:e minut. 
Hållplatsen ligger ca 300 meter från planområdet. Hållplatslägena för busslinjer 
kommer även att utvecklas och ses över allt eftersom utbyggnaden av Maria sta-
tion sker. Även busslinje 5 kommer få en ny linjesträckning till Allerum, Hjälms-
hult. Även busslinje nr 98 går idag genom Maria och förbi planområdet ner till 
Maria station. Från Maria station går även linje 2 dels till affärscentrumet Väla 
centrum men också till knutpunkten. Redan idag finns ett väl utbyggt cykelnät i 
Mariastaden där ett av stadens huvudcykelstråk förbinder stadsdelen med övriga 
staden.  För mer information se även MKB för aktuellt planområde. 
 

 
Förutsättningar, trafik, etc. 2011. 
 
Service 
Närmaste skola ligger utanför planområdet inom Maria park i Mariastaden. Servi-
ce i form av mindre butik/handel finns dels längs med Mariehällsvägen dels inom 
Maria park. 
 
Historik och kulturmiljö 
Mariastaden har, från att under flera hundra år ha används som betesmark, vuxit i 
etapper norr om Maria Park. Idag ligger flera gårdar fristående i det omgivande 
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öppna kulturlandskapet. Landskapet karaktäriseras av ett värdefullt mosaikland-
skap med omväxlande ädellövspartier och öppna odlingslandskap, med inslag av 
träd- och buskridåer som markerar gränser i landskapet. Landskapet präglas av en 
rätlinjig struktur med tydliga skillnader mellan öppet och slutet.  
 
Trädrader, alléer samt en arbetarbostad hörande till Gyhults gård som äldre spår i 
landskapet på tidigare användning finns inom utbyggnadsområdet och som utgör 
en viktig del i förståelsen för ett äldre brukssamhälle samt gårdsindelningen. I 
områdets sydvästra del mot Kullavägen finns en märgelgrav och ytterligare en 
som gränsar till nya Kungshult och koloniområdet. 
 
Av den Skånska rekognosceringskartan framgår tydligt hur landskapet kring Hel-
singborgs stad ännu vid början av 1800-talet fullkomligt hörde landsbygden till. 
Bortsett från de markerade resterna av 1600-talets bastionsverk täckte staden i 
stort inte större areal än en större bondby.  

 
Runt om stadsbebyggelsen i en radie på ca två kilometer fanns stadens vångar. 
Stadens jordbruk hade flera gemensamma nämnare med landsbygden. Inte förrän 
i samband med storskiftets uppmätningar kom fäladsmarken att delas mellan re-
spektive byar och staden. Det var med andra ord först vid slutet av 1700-talet 
som Helsingborgs administrativa gräns mot den omgivande landsbygden definie-
rades i en konkret stadsgräns. Helsingborg omgärdades av bondbyar och längs 
norrut låg Kungshult. Landskapet kring Helsingborg var fram till 1880-talets be-
gynnande utdikningar ett till stora delar vattensjukt landskap. Men vattnet var för 
samtidens jordbruk snarare en tillgång än ett hinder. Kring vattendragen, kärren 
och mossarna utnyttjades det näringsrika vattenflödet till att berika jorden genom 
översilning. I norr och öster omgärdades staden av kärr och mossar, genom vilka 
flera vattendrag löpte. Så avvattnades landskapet av t ex Pålsjöbäcken, Hälso-
bäcken och Gåsebäcken. I Helsingborgs omgivning fanns även flera ensamgårdar. 
I norr låg bl. a Pilshult, Stubbarp, Senröd (Senderöd vid nuvarande S:ta Maria 
sjukhus) och Gyhult. Dessa namn indikerar ett ursprung i medeltiden.  
 
De äldre kvarvarande agrara gränserna och gårdsbildningarna har ett stort od-
lingshistoriskt och historiskt/pedagogiskt värde som konkreta minnen från det nu 
i huvudsak urbaniserade landskapets agrara odlingshistoria. Detsamma gäller den 
äldre småhusbebyggelsen, som idag finns bevarad endast i liten utsträckning. Så-
dan småfolksbebyggelse är ofta koncentrerad kring vägsträckningarna och belyser 
dessutom de äldre vägarnas historia. Den fungerar också som effektiv pedagogisk 
och historisk kontrast till den urbana och storskaligare bostadsbebyggelsen.  

Landskapet kring Helsingborg präglades starkt av våtmarker och vattendrag. Des-
sa var en viktig förutsättning i den förindustriella odlingskulturen. Kvarvarande 
vattendrag och våtmarker har därför ett stort odlingshistoriskt värde. Till dessa 
vattendrag var dessutom knutna ett flertal vattenkvarnar. Dessa försvann i sam-
band med utdikningen och den kraftiga sänkningen av grundvattennivån.  
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Björkallé som leder in till Gyhults gård och Gyhultsskogen. 
 

 
Trädrader, alléer samt arbetarbostad hörande till Gyhults gård som äldre spår i landskapet på tidigare 
användning. Vy mot norr med åkerlandskapet i bakgrunden och Kullavägen, i öster Gyhults skog och i 
förgrunden Maria station. 
 
Arkeologi 
Planområdet är beläget i en fornlämningsrik trakt. Enligt Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister ligger Helsingborg 180:1 fyndsamling och 228:1 och 2 by-
tomt/gårdstomt inom planområdet. En arkeologisk undersökning kommer behöva 
göras inom planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena 
skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan uppträda som äldre murar, 
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager, djurben, människoben m.m. 
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Geoteknik 
En grundlig geoteknisk undersökning har gjorts av K-konsult den 12 augusti 1992 
över planområdet. Marken består av åkermark som brukas. Ett mulljordslager 
med en mäktighet av 0,2-0,4 m efterföljs av lerig, sandig och siltig morän och 
eller/lermorän. Moränen övergår gradvis i berg. Lermoränen i området har goda 
hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i området be-
döms ligga 2-4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. 
Bergets övre del, 1-2 meter, har en hög vittringsgrad med god schaktbarhet. Det 
kan även förekomma kolflötser i bergrunden. 
Överlag föreligger goda grundläggningsförhållanden. Grundvattennivån ligger 
högt och kan variera mellan 0.5 till 2 meter. Mätningar har gjorts på många 
punkter som är jämt spridda över planområdet. Den geotekniska undersökningen 
säger också att det skall vara likartade geotekniska förhållanden mellan punkterna 
varför en mer detaljerad geoteknisk undersökning i detta skede inte kan anses 
bidra med något nytt material. Däremot kommer en detaljerad geoteknisk utred-
ning behöva upprättas men först i anslutning till projekteringsstadiet och då även 
byggnadernas slutgiltiga placering har fastställts. Denna rekommendation ger 
även den geotekniska undersökningen. 
 
 Tyréns uppdaterade tolkningen av undersökningen i september 2011 utifrån de 
nya förutsättningar samt rekommendationer som nu föreligger. Resultaret visar 
att de geologiska förhållandena i området inte har förändrats sedan 1992.   
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Planområdet är en del av Maria stationsområde och är i ÖP 2010 utpekat som ett 
större utvecklingsområde. Ett viktigt sätt att klara framtidens utveckling på ett 
långsiktigt hållbart sätt är att den huvudsakliga utvecklingen skall ske i goda kol-
lektivtrafiklägen, företrädesvis med tågstation vilket har slagits fast i Stadens över-
siktsplan. 
  
Maria station i norr tillsammans med Knutpunkten samt Ramlösa station i den 
södra delen av staden är utpekade som regionala noder i ÖP 2010. Dessa har re-
dan idag en tågstation och avses utvecklas vidare med goda tåg-, buss-, spårvägs- 
och cykelförbindelser. Kring dessa kollektivtrafiknoder planeras en blandad tät 
stad med närhet till övriga staden, allt för att nyttja kollektivtrafiken i största möj-
liga mån samtidigt som närmiljön avses utformas utifrån den gående människan 
med god närhet till närservice som livsmedelsbutik, förskola, m.m. för att minska 
det totala behovet av resor i vardagen.  
 
En framtida spårburen trafik är utpekad som kommer att trafikera Höganäs – Ma-
ria stationsområde – Knutpunkten och väntas passera planområdet med en när-
liggande hållplats. 
 
En utveckling av cykelstråk samt kollektivtrafik och bättre kopplingar för in till 
Berga och centrum är tänkta inom en snar framtid. 
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Västkustbanan är tänkt att utvecklas till dubbelspår med en framtida planerad 
Tågaborgstunnel. Även Maria station är tänkt att byggas om för att anpassas till 
framtida tågtrafik. 
 
Riksintressen  
Planområdet ligger inte inom områden för riksintressen. Sydvästra planområdet 
tangerar riksintresset ”Kustzonen”, enl. Miljöbalken 4 kap 1 och 3 §§. Söder om 
planområdets södra gräns passerar Västkustbanan vilken omfattas av riksintresset 
”Järnväg”, enl. Miljöbalken 3 kap 3 §.  
 
Detaljplaner 
Panområdet är inte planlagt. Planområdet gränsar däremot till gällande detaljplan 
15703 för fastigheten Berga 1:8 m fl, Kullavägen etapp 1 och omfattar vägsträck-
ningen från rondellen vid Mariehällsvägen till anslutningen mot väg 111 samt 
planerad gata fram till Maria station och som reglerar allmän plats, gata samt park 
vann laga kraft 18 december 2003. Detaljplanen genomförandetid har gått ut. 
 
Planområdet gränsar även till gällande plan för Berga 1:8, Maria stationsområde 
som vann laga kraft 23 mars 2011 och reglerar kvartersmark, bostäder med möj-
lighet till centrumverksamhet, kontor och vårdcentral. Även möjlighet till sko-
la/förskola samt tankstation ges i planen. 
 
Planprogram 
Ett planprogram för hela Maria stationsområde blev godkänt av stadsbyggnads-
nämnden i november 2008. 
 
Bevarandeprogram  
Inget bevarandeprogram finns för planområdet. Däremot finns äldre spår i land-
skapet av tidigare gränsdragningar och syns som alléer eller trädrader. En arbetar-
bostad, troligtvis hörande till Gyhults gård finns inom planområdet. Dessa äldre 
spår i landskapet samt äldre bebyggelse kommer att beaktas i det kommande 
planarbetet.  
 
Övriga beslut 

Trafikplan 

I trafikplanen, antagen av kommunfullmäktige den 25 oktober 2006, identifieras 
åtgärder för Mariastaden och staden som helhet. Här presenteras även flera fram-
tida åtgärder i staden som avser minska biltrafiken presenterade. I den kommande 
planeringsprocessen ska utformandet av detaljplaneförslag göras med beaktande 
av de riktlinjer som antagits i trafikplanen. Dessa bilreducerande åtgärder kom-
mer även att beaktas gällande beräkning av framtida trafikflöden. 

Resvaneundersökning 
Ett sätt att öka träffsäkerheten i bedömningen av fördelningen i framtidens trafik-
system är att ta utgångspunkt i den resvaneundersökning för Skåne som gjordes 
2007 av Trivector. Staden måste kunna växa utan att biltrafiken växer i samma 
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takt. Resvaneundersökningen bygger på olika typer av statistiska intervjuer då det 
kan vara svårt att få fram fördelning genom rena mätningar direkt på gata. 
 

PLANENS UTFORMNING 

Dispositionen i stort 
Planförslaget innebär att en blandad bebyggelse med minst 600-700 bostäder kan 
uppföras inom området varav ca 45 fribyggare och resterande som flerfamiljshus. 
Ut mot Maria stationsgata och Kullavägen tillåts tätare kvartersbebyggelse upp 
till mellan fem och sex och ett halvt plan och in mot planområdet tillåts en friare 
flerbostadshusbebyggelse i tre-fem och ett halvt plan samt enfamiljshus i två och 
ett halvt plan. Planen möjliggör även för vårdboende och skola/förskola i områ-
dets nordvästra del. Möjlighet för mindre centrumverksamhet så som servicebutik 
eller café kommer finnas på bottenplan för fastigheter ut mot Maria stationsgata 
och Kullavägen. Två mindre park/grönområde samt lekyta kommer att finnas 
inom området.   
 

 
Fågelperspektiv över planområdet med förslag på utbyggnad. Gyhults skog i öster och 
Kullavägen och Maria stationsgata i väster. 
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Förslag till blandad bostadsbebyggelse inom planområdet. Kvarterspark i förgrunden 
och fribyggarradhus i anslutning till allén. 
 

 
Illustration över Kvartersbebyggelse med Maria stationsgata med en framtida spårväg 
i väster. Ett blågrönt stråk kopplar ihop de kommande etapperna och ökar tillgänglig-
heten inom området. Mötesplatser öppnar upp sig ut mot Maria stationsgata och även 
inåt kvarteret. 
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Illustrationsplan över planområdet och tänkt struktur över området. 
 
Bebyggelsen  
Planförslaget möjliggör för en halvsluten kvartersbebyggelse i fyra-sex plan för 
bebyggelse ut mot Kullavägen och Maria stationsgata med en totalhöjd på som 
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högst 23 meter. Möjlighet finns utöver högsta totalhöjd och våningsantal för en 
femte indragen våning samt för mindre centrumverksamhet och vårdboende på 
bottenplan.  
 
Inom området tillåts bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus mellan fyra-fem 
och ett halvt plan och med en högsta totalhöjd på 21 meter.  
 
 Rad/kedjehus tillåts inom området i upp till två plan med en högsta totalhöjd på 
10 meter.  Möjlighet finns utöver högsta våningsantal för en tredje indragen vå-
ning. 
 
Möjlighet för mindre skola/förskola finns även inom områdets nordvästra del. 
 
Centrumverksamhet i mindre omfattning så som servicebutik, café etc kommer 
att tillåtas för bebyggelse på bottenplan längs med Maria stationsgata och Kulla-
vägen.   
 
En elnätstation, ”E”, är planerad inom planområdets södra del. Nätstationen avses 
placeras cirka 10 meter från närmaste bostadshus. Med en sådan placering väntas 
värdena för elektromagnetiska fält ligga under de värdena i Miljöförvaltningen 
magnetfältspolicy som förespråkar att bostäder ej skall uppföras närmare än att 
medelvärdet av exponering för elektromagnetiska fält understiger 0,4 µT. 
 
Offentliga byggnader 
Planen möjliggör för uppförande av skola/förskola med max 800 kvm i planens 
nordöstra del i anslutning till allén och arbetarlängan.  
 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
 Inom planen skyddas arbetarlängan i anslutning till Gyhults gård som idag består 
av två bostäder(kedjehus) med bestämmelsen ”q”. En avstyckning av fastigheten 
till två bostäder kommer vara möjlig. Byggnad får inte rivas. 
 
Stengärdsgården som går genom planområdet i nordsydlig riktning skyddas i pla-
nen med bestämmelsen ”n1”, befintlig vegetationsridå och stenröse skall bevaras”.  
 
Gyhults allé är ett viktigt inslag i landskapet. Sträckningen skall bevaras men en 
ny allé skall planteras utifrån nya utformningen av gatan de befintliga träd även är 
i dåligt skick och kommer behöva bytas ut. 
 
varsamhetsbestämmelser 
För arbetarbostaden inom planområdet hörande till Gyhults gård skall vid till-
byggnad eller ombyggnad följande karaktärsdrag beaktas. Byggnadens enhetliga 
volym i ett och ett halvt plan, sadeltaket, det övergripande materialvalet i mörk-
brunt/rött tegel och takpannor samt öppenheten mellan allén och byggnaden. 
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Grönområden och platser 
Grönområden 
Grönområdena inom planområdet är tänkta att utgöra en del i en större grön-
struktur med parker, rekreationsområden, lek etc inom hela Maria stationsområ-
de. Inom planområdet återfinns två mindre grönområden/parker för lek, rekrea-
tion, spontanidrott eller kreativa mötesplatser som är placerade i anslutning till 
kvartersbebyggelsen som vetter ut mot Kullavägen respektive Maria stationsgata. 
Grönområdet med befintlig stengärdsgård bevaras och integreras i ett naturområ-
de. Ett mindre grönområde för dagvattenhantering, trädplantering samt möjlighet 
för uteservering etc återfinns ut mot Maria stationsgatas mitt. 
 
Trädalléer 
Gyhults allé är ett viktigt inslag i landskapet. Sträckningen skall bevaras men en 
ny allé skall planteras utifrån nya utformningen av gatan de befintliga träd även är 
i dåligt skick och kommer behöva bytas ut. 
 
Trafik 
Biltrafik 
Området är tänkt att trafikmatas dels från Kullavägen i norr men också från två 
håll från Maria stationsgata. En huvudgata går genom från Maria stationsgata ge-
nom planområdets olika delar och mynnar ut i Kullavägen.  
 
Beräknade trafikmängder på lokalgator inom området visar på mellan 300-900 
trafikrörelser per dygn. 
 

   
Huvudgatunät.        Beräknade trafikmängder på lokalgator.  
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Huvudgator genom planområdet kommer att ha en något större sektion än reste-
rande gator. Huvudgator kommer även vara trädplanterade. 
 
Gatorna skall höjdsättas så att avvattningen fungerar även vid överbelastade sy-
stem. En viktig princip är att gatornas nivå blir markant lägre än fastigheternas. 
En annan viktig princip är att systemet av gator hela tiden lutar så att det kan ske 
avrinning. Gator bör kunna utformas med längsgående makadam. Dagvattnet 
från de hårdast trafikerade gatorna och vägarna skall avledas i separat system och 
renas innan det blandas med annat vatten. 
 

 
Sektion C-C över huvudgata genom området. 
 

 
Sektion A-A över kvartersgata genom området. 
 

   
Sektion B-B över kvartersgata genom området. 
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Principsektion över Maria stationsgata illustrerad med spårburen kollektivtrafik. 
 
 
 
Parkering 
Aktuell parkeringsnorm för Helsingborgs stad skall följas för bostadsbebyggelse 
inom planområdet. Planområdets planerade bebyggelse ligger inom normen för 
bostäder med god kollektivtrafik utanför stadskärnan.  
 
För flerbostadshus BC, BCP, BCD längs med Maria stationsgata och Kullavägen 
skall parkering i första hand lösas genom underjordiskt garage med planterbart 
bjälklag med en högsta höjd på 1.5 meter ovan mark och i andra hand genom 
integrerat parkeringsgarage ovan mark. För flerbostadsbebyggelse B, inåt kvarteret 
skall parkering lösas inom fastigheten. För skola/förskola och vårdboende inom 
området skall parkering lösas inom planområdet. För friliggande enfamiljshus 
inom området skall parkering lösas inom fastigheten. För radhus som ligger paral-
lellt med allén kommer parkeringar samordnas genom gemensamhetsanläggning i 
längornas kortsidor. 
 
Gång- och cykeltrafik 
 

 
Planerade övergripande cykelstråk i Maria stationsområde med alt. A samt Alt. B för spårvägens 
dragning. 
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Kollektivtrafik 
Inom planområdet kommer närheten till kollektivtrafik i form av buss och tåg 
vara mycket god med ett avstånd som högst mellan 100 -250 meter. Bussar 
kommer passera Maria stationsområde och senare även spårburen kollektivtrafik. 
Busshållplats kommer att finnas i anslutning till korsningen Kullavägen/Maria 
stationsgata. Tågtrafiken kommer att öka för att under 2035 passera var 10:e mi-
nut. 
 

 
Framtida trafikutveckling för 2020 med        Framtida trafikutveckling för 2035 med 
framtida utbyggda etapper                           ett fullt utbyggt Maria stationsområde. 
(etapp 2 väntas vara utbyggd). 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattensystemet är tänkt att utformas genom en blandning av ytli-
ga/underjordiska lösningar.  Gatorna i fribyggarområdet bör med fördel kunna 
utformas med längsgående makadamstråk/svackdiken för viss rening och fördröj-
ning av dagvattnet alternativt med ledning. Den öppna dagvattenhanteringen 
längre söderut är tänkt att utformas bl a som öppna kanaler, vilka kommer vara 
ganska grunda. Dessa i sin tur kommer leda vattnet till djupare och större dagvat-
tenkanaler som längre söderut mynnar ut i större dagvattendammar i anslutning 
till fastigheten nya Kungshult och järnväggsspåret. Ett ytavrinnande dagvattensy-
stem är att föredra i hela området. Slutgiltig utformning av dagvattendamm skall 
göras den dag då helheten över området fullföljs så att den blir ett attraktivt in-
slag i stadsmiljön. 
 
Enligt de beräkningar som gjorts behövs i storleksordningen ca 1 ha yta för att 
fördröja dagvattnet för planområdet. Det som gäller som förutsättning då är di-
mensionering för regn med 100-års återkomsttid, vilket har varit det man tagit 
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upp i planprogrammet. Det rör sig om en fördröjningsvolym på ca 10 000 m3 
som skall tillskapas.  
 
Det finns också en risk med utformningen av husen i etapp 2. U-formen mot 
markens lutning innebär en risk för vattenansamlingar inne i huskvarteret. Detta 
måste beaktas och säkerställas i genomförandeskedet. Vatten som avrinner på 
markytan skall hindras att rinna in i fastigheter. Markavrinnig kan t.ex. uppkom-
ma när dagvattensystemet blir överbelastade och när det kommer intensiv neder-
börd på grönytor. Höjdsättning skall genomföras så att det är fall från husgrunder 
ner till gator och allmän platsmark så att dagvattenflöden kan transporteras bort 
utan att ledas ner till fastigheter på lågläntare mark. På så sätt skapas det sekun-
dära avrinningsvägar där vattnet kan rinna på ytan utan att förstöra bebyggelse vid 
överbelastade dagvattensystem. Höjdsättningen bör också visa att det inte blir 
några instängda områden(lokala lågpunkter) där dagvattensamlingar kan uppstå 
och orsaka skador på egendomen. 
 
Dagvattnet från de hårdast trafikerade gatorna och vägarna ska avledas i ett sepa-
rat system och renas innan det blandas med annat vatten. Således bör dagvattnet 
från stationsgatan genomgå någon typ av rening innan det möter kvartersdagvatt-
net i kanalerna.  
 
Spillvatten 
Spillvattnet leds söderut mot anslutande befintlig ledning vid Maria station. 
 
Vatten och ledningar 
Vattenförsörjning säkras med befintliga vattenledningar som finns väster om 
planområdet. 
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mel-
lan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall 
där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras ska lösningen för brandvat-
tenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret. 
 
Uppvärmning 
Området kommer kunna förses med fjärrvärme. 
 
Grundläggning 
Grundvattenytorna kan tänkas fluktuera med årstidernas nederbördsväxlingar. 
Inför projekteringsskedet då slutgiltig byggnadsstruktur har fastställts skall en geo-
teknisk detaljundersökning göras. 
 
Vid planering av marknivåer skall beaktas att marken skall ha erforderlig lutning 
utifrån husliv. 
 
För all bebyggelse med källare/parkering under mark skall dränering med självfall 
utföras samt byggnader utformas med vattentät konstruktion. Sedvanliga dräne-
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ringsåtgärder i form av dränerande och kapillärbrytande lager under golv och 
grundläggning samt dräneringsledning runt byggnad skall utföras. 
 

KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap 18 § plan- och 
bygglagen respektive 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån 
planförslagets innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet 
med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bilagor-
na 2 och 4 till samma förordning. Länsstyrelsen har tagit del av kommunens be-
dömning och har den 25 mars 2011 meddelat att länsstyrelsen gör samma be-
dömning som kommunen.  
 
Länsstyrelsen har dock under samrådstiden påpekat att aktuellt planområde kan 
påverka kommande etappers miljöpåverkan i samband med utbyggnaden av Ma-
ria stationsområde. Aktuellt planområde är dessutom en del av ett mycket större 
programområde med planer för ca 2000 nya bostäder. Kommunen har kommit 
fram till att för att ytterligare klargöra övergripande trafikstruktur- och trafikbul-
lerkonsekvenser inom programområdet kommer en Miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas som behandlar frågorna buller, vatten samt järnväg/spårväg för hela 
utbyggnadsområdet inom programområdet. 
 
Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen gällande 
god kemisk status samt kvantitativ status för grundvatten. 
 
Mark, luft och vatten 
Miljökvalitetsnormer för luftkvalité 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) 
avser halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), svaveldioxid (SOB2B), bly, par-
tiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon (OB3B).  
 
Enligt översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010, förelig-
ger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av 
planområdet. Planområdet ligger en bit bort från vägar där miljökvalitetsnormer 
riskerar att överskridas. En framtagen prognos för området(se även under trafik-
buller, under ”Hälsa och säkerhet”) visar på en ökning av bilrörelserna till de 
dubbla när hela Maria stationsområde har byggts ut. Utbyggnaden av Maria sta-
tionsområde har funnits med i beräkningarna av framtida tillkomna trafikrörelser 
och trots ökade bilrörelser för planområdet bedöms planförslaget inte innebära 
någon försämring av luftkvalitén. 
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen är idag klassificerad med god 
kvantitativ och kemisk status men vattenmyndigheten bedömer att det finns risk 
att dessa miljökvalitetsnormer framöver inte uppfylls med tanke på de aktiviteter 
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som finns inom avrinningsområdet. Planerad utbyggnad av planområdet innebär 
att åkermark tas i anspråk och därmed minskas problematiken med övergödning 
och till viss del även miljögifter då inga bekämpningsmedel kommer att användas 
inom området. I anspråk tagen mark ska till stor del hårdgöras i form av tak, par-
keringsytor och vägar och därmed bedöms halter av förorenande ämnen som 
tungmetaller, oljespill, gummirester öka något i avrinnande vatten. Det saknas i 
dagsläget verktyg för att bedöma förorenande ämnens påverkan på miljökvalitets-
normerna, ett resonemang får istället föras. Planerad dagvattenhantering för plan-
området innebär att bildat dagvatten ges möjlighet att infiltreras i marken och 
utjämnas för att återskapa naturliga förhållanden och därmed minskas negativ 
påverkan på flödesförhållandena i Skavebäck och eventuell grundvattenbildning-
en till Helsingborgssandstenen möjliggörs. Dagvatten som inte infiltreras i marken 
renas bl.a. via sedimentation i diken och dagvattendamm, därmed renas även det-
ta vatten innan det når recipient. 
 
Planområdet utgör endast 0,9 % av Skavebäcks avrinningsområde och 0,2 % av 
Helsingborgssandstenens avrinningsområde. Dess påverkan på miljökvalitetsnor-
merna för Skavebäck och Helsingborgssandstenen vid planerad dagvattenhanter-
ing torde därför bli små och acceptabla. Till skillnad från tidigare planläggning av 
exploateringsområden ställs nu betydligt hårdare krav på dagvattenhantering, 
därmed blir också påverkan på recipienterna betydligt mindre. Under byggskedet 
kan förorenat vatten uppkomma, grumling och olja kan förväntas. Men om re-
ningssteg vidtas innan vattnet avleds till recipient bedöms effekter avseende 
MKN under byggskedet bli marginella. 
 
Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen negativt 
gällande god kemisk status samt kvantitativ status för grundvatten. 
 
Solförhållanden 
En övergripande skuggstudie har gjorts av SBF för ny planerad bebyggelse utifrån 
två tider på året, sommarsolstånd samt vår/höstdagsjämning.  
 

 
Skuggstudier sommarsolstånd kl 12:00, 15:00 och 17:00 
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Skuggstudier höst/vårdagsjämning kl 12:00, 15:00 och 17:00 
Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller/Tågtrafikbuller/Trafikbuller 
Enligt regeringens proposition 1996/97:53 är gällande riktvärden för trafikbuller 
vid bostäder 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad, 30 dB(A) ekvivalent nivå inom-
hus, 45 dB(A) maximal nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal ljudnivå 
vid uteplats. 
 
Naturvårdsverkets riktlinjer gäller buller vid undervisningslokaler, arbetslokaler 
samt rekreationsområden. 

En trafikalstringsberäkning är gjord av Ramböll november 2010. För 2020 beräk-
nas att 56 % av området är utbyggt och för 2035 att 100 % av området är ut-
byggt. 

2020- väntas en 12% sänkning på biltrafiken  i Maria stationsområde, 8% för öv-
riga Mariastaden samt 4% sänkning på bilresandet generellt i Helsingborg. Till 
grund för detta ligger dels minskning av parkeringsmöjligheter i centrum, förbätt-
rad kollektivtrafik, framtidssyn på kollektivtrafik, utveckling av cykelstråk, infor-
mation osv enligt dels trafikplanens intentioner dels Skånetrafikens och Resvane-
undersökningens prognoser. En viss tröghet i systemet gör att effekterna fram till 
2020 är begränsade, och de större effekterna av kollektivtrafiken först kommer 
efter 2020. En 10-12% minskning kan motiveras till 2020 av förbättrade turtäthet 
jämfört med idag och närheten till Maria station. 

2035 - väntas en 30% sänkning i bilresande vid Maria stationsområde, 15% för 
övriga Mariastaden samt 10% sänkning på bilresande generellt i Helsingborg. Till 
grund för detta ligger dels minskning av parkeringsmöjligheter i centrum, förbätt-
rad kollektivtrafik, framtidssyn på kollektivtrafik, utveckling av cykelstråk, infor-
mation osv enligt dels trafikplanens intentioner dels Skånetrafikens och Resvane-
undersökningens prognoser. 

En bullerberäkning som är utförd av Ramböll AB i juni 2011 visar på trafikalst-
ring och trafikbuller utifrån en fullt utbyggd planerad bebyggelse inom hela Maria 
stationsområde.  
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Vid överskridning av infrastrukturpropositionens riktvärden skall Boverkets rap-
port beaktas och erhållas vad gäller bullerdämpande åtgärder. I Boverkets All-
männa råd 2008:1, ”Buller i planeringen” beskrivs att det i vissa fall kan vara mo-
tiverat med att göra avsteg från huvudregeln i de allmänna råden kring buller. 
Avvägningar mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen bör kunna övervägas 
i större tätorter. Avsteg kan motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyg-
gelse längs kollektivtrafikstråk i större städer.  
 
Maria station blir en av de viktigaste trafiknoderna i Helsingborg och det är kring 
denna nod som staden kompletteras och byggs ut. Redan idag breder staden ut sig 
i Berga, söder om järnvägen. Med Maria station som nod kopplas den nya ut-
byggnaden till befintlig stadsstruktur på andra sidan järnvägen. Området Berga, 
söder om Maria station väntas utvecklas och kompletteras med bostäder i etapper 
i framtiden. Maria stationsområde ligger i ett centralt läge i staden med en av de 
viktigaste kollektivtrafiknoderna i Helsingborg, Maria station. I gällande över-
siktsplan ÖP 2010 utpekas planområdet som en av de större utvecklingsområde-
na i stationsnära lägen i Helsingborg och områdets anslutning till Maria station 
som kopplar samman Maria stationsområde med övriga staden genom Maria sta-
tion som nod. Maria stationsområde anses bli en av de viktigaste kommunika-
tionsnoderna i Helsingborg med tåg-, spår-, buss-, samt cykeltrafik in till övriga 
staden och vidare till Knutpunkten. Med en framtida koppling med bra cykel-, 
spårväg-, buss-, samt tågtrafik blir Maria station en av de viktigaste kollektivtra-
fiknoderna i Helsingborgs stad med en direkt koppling in till övriga staden och 
Knutpunkten. Redan idag trafikeras Maria stationsområde av Pågatåg och Öre-
sundståg och framöver väntas turtätheten bli ännu större. Planområdet ligger bara 
ca 200 meter från Maria station, ett avstånd som i rapporten ”Stationsnära lägen” 
utgiven av länsstyrelsen och Skånetrafiken 2010 definieras som stationsnära, i 
rapporten definieras ett avstånd på 600 meter som stationsnära. Cykeltrafiken 
samt spårvägstrafiken kommer även att fortsätta genom tunnel under Maria sta-
tion och vidare ända till knutpunkten. Med argumenten ovan bör avsteg kunna 
göras för utbyggnaden av planområdet och Maria stationsområde.  
 
Ytterligare argument är en önskan att kunna förtäta i stationsnära lägen så mycket 
som möjligt så som kring Maria station. Med tanke på läget för bebyggelsen i ak-
tuell plan, ligger den högre täta bebyggelsen i anslutning till Kullavägen närmast 
den bästa kollektivtrafiken vad gäller cykel, spårväg samt buss. Dessutom ger den 
högre kvartersbebyggelsen längs med Kullavägen ett skydd mot trafikbuller för 
parker samt lägre bebyggelse inåt planområdet. 
 
Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska göras 
mot allmänna intressen. Detta har även förts in under ”störningsskydd” under 
planbestämmelserna. Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 dB(A), under förutsättning att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dB(A) vid fasad) eller i vart fall en ljuddäm-
pad sida (45-50 dB(A) vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom ute-
plats samt terrass, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 
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Estimerade trafikmängder för angränsande vägar 2010, 2020 och 2035 och estimerade trafikmängder 
för lokalgator inom planområdet. 
 
Trafikbuller 
I enlighet med Boverkets riktlinjer Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, kan 
nya bostäder byggas även då bullernivåerna vid fasad överskrider 55 dB(A) förut-
satt att bostäderna har tillgång till en så kallad tyst eller en ljuddämpad sida där 
den ekvivalenta bullernivån ej överskrider 45 respektive 50 dB(A) vid fasaden. 
 
En Bullerberäkning utförd av Ramböll i december 2010 visar på följande: Bover-
kets rekommenderade riktvärdena för trafikbuller med avsteg klaras inom hela 
planområdet.  
 
För i princip hela bebyggelsen inom planområdet kan bullervärdena för tyst alter-
nativt ljuddämpad sida klaras med god marginal. Tyst sida kommer att kunna 
klaras även för alla bostäder som vetter mot Kullavägen, Maria stationsgata och i 
anslutning till järnvägen genom slutna eller halvslutna kvarter.  
 
Inga lägenheter överskrider vid fasad ekvivalent värde över 63-64 DB(A). Större 
delen av lägenheterna, ca 45 % av de ca 190 lägenheterna längs med Kullavägen, 
kommer ligga i zonen med ett ekvivalentvärde vid fasad under 55 dB(A). En del, 
ca 35 %, kommer ligga i zonen där ekvivalent nivå vid fasad ligger mellan 55-60 
dB(A) och ca 20 % i zonen med ett ekvivalent värde mellan 61-64dB(A). Ovan 
redogjorda ljudnivåer anses vara acceptabelt med tanke på dels ovanstående ar-
gument kring områdets läge, skapande av stadsrummet och bra kommunikatio-
ner. Samtidigt bidrar den högre kvartersbebyggelse mot vägen som bullerskydd 
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för bakomliggande bebyggelse och grönområden. Planbestämmelser har även in-
förts i plankartan som säkrar bullernivåer enligt resonemang. 
 
Bullervärden för skolgården samt grönområdet framför skolgården ligger mellan 
45 - 50 dB(A) och ligger därmed också under de rekommenderade värdena för 
skolbyggnader och utomhusmiljöer av Naturvårdsverket.  
 

 
 
Trafikbullerberäkningar 2020 i form av punktberäkningar vid fasad för ekvivalent- respektive maxi-
malnivå vid respektive våningsplan. 
 
Spårväg 
Riktvärden för buller från spårtrafik av riksdagen år 1997 antagna infrastruktur-
propositionen 1996/97:53. Enligt propositionen skall den dygnsekvivalenta ljud-
nivån från trafik inte överskrida 55 dB(A) vid bostäder samt inte överskrida 70 
dB(A) vid uteplats vid nyanläggning av spårväg, eller vid nybyggnation av bostä-
der. 
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En bullerberäkning har gjorts av Ramböll i juni 2011 för en framtida spårvägs 
påverkan på bebyggelse inom planområdet. Bullerberäkningarna för spårväg visar 
på att riktvärdena för spårtrafikbuller klaras för all bebyggelse inom planområdet. 
 
Beräkningen är gjord med en spårväg på ca 15 meters avstånd till närmaste bygg-
nad i anslutning till planområdet i öster. Resterande enfamiljshus hamnar ca 90 
meter från spårvägen. Bullerberäkningen visar på ett ekvivalentvärde vid fasad på 
under 41 dB(A) för bostäder närmast spårvägen. Maximalvärdet för bostäder 
närmast spårvägen ligger som mest mellan 45-60 dB(A) och klarar sig därmed 
inom aktuella riktvärden. Därmed väntas bullervärdena klaras för all bebyggelse 
inom planområdet. 
 
Andra spårvägsutredningar från bl. a. Norrköping har studerats och där en tolk-
ning av bullerresultaten för liknande förhållanden vid spårhållplatsläge visar på att 
aktuellt planområde väntas klara aktuella riktlinjer för trafikbuller samt komfort-
vibrationer.  
 
Stomljud kan möjligtvis upplevas i vissa av flerfamiljshusen närmast spårvägen. 
Med tanke på att alla lägenheter kommer ha fönster mot spårområdet väntas inte 
upplevelsen av stomljud bli kännbart. I det fortsatta arbetet med en övergripande 
spårvägsutredning samt bullerutredning kommer ställning tas till eventuella åt-
gärder så som stomljudsisolering vid spår samt olika vagntyper. Alla lägenheter 
inom planområdet kommer där så dygnsekvivalentnivå överstiger 55 dB(A)att ha 
möjlighet till en tyst sida samt vara genomgående vilket även är infört i plankar-
tan.  
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Bullerberäkningar från spårtrafik 2020 i form av punktberäkningar vid fasad för ekvivalent- respektive 
maximalnivå vid respektive våningsplan. 
 
Järnvägsbuller 
En bullerberäkning för buller från järnväg har utförts av Ramböll under septem-
ber 2011. Beräkningarna bygger på ett exploateringsalternativ 2011, 2020 samt 
2020 med bullerskärm. Järnvägstrafiken överskrider i dagsläget, 2011, inte rikt-
värdena för trafikbuller för ny planerad bostadsbebyggelse inom etapp 2. All be-
byggelse inom planområdet klarar riktvärdena ekvivalent värde för 2020 som lig-
ger mellan 40-55 dB(A) vid fasad. Större delen av ny planerad bebyggelse klarar 
även aktuellt riktvärde, mellan 55-70 maximal nivå vid fasad. En del av bebyggel-
sen som ligger närmast järnvägen i sydost tangerar något högre maximalvärden 
mellan 70-80dB(A). Genom att en bullerskärm vid spåret uppförs klaras även 
maxvärden för bebyggelsen i söder. 
 
Vad gäller magnetfält och vibrationer från järnväg väntas de inte ha någon påver-
kan på aktuellt planområde, se även MKB, Berga 1:10 m fl, Maria stationsområ-
de. 
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Bullerberäkningar från järnvägstrafik 2010 i form av punktberäkningar vid fasad för ekvivalent- re-
spektive maximalnivå vid respektive våningsplan. 
 



 28(34) Dnr 1889/2010 
  P 9 september 2011 

red. ändrad 24 november 2011 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Berga 1_10 mfl_Maria stationsområde_ 1889-2010\ARBETSMATERIAL\handlingar 
antagande\planbeskrivning.docx 

 
Bullerberäkningar från järnvägstrafik 2020 i form av punktberäkningar vid fasad för ekvivalent- re-
spektive maximalnivå vid respektive våningsplan. 
 

 
Trafikbullerberäkningar 2020 med 2.5 meter högt bullerskydd längs med spåret. Värdena presenteras 
som punktberäkningar vid fasad för ekvivalent- respektive maximalnivå vid respektive våningsplan. 
Åtgärder buller 
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För bebyggelse mot Kullavägen föreskriver detaljplanen att tyst uteplats skall 
möjliggöras på gården samt att hälften av bostadens utrymmen skall placeras mot 
tyst sida i lägenheter där dygnsekvivalent nivå vid fasad på 55 dB(A) överskrids. 
Dessutom har användningen begränsats till ”bostäder” inom bostadskvarterens 
sida som vetter in mot lokalgatorna i planområdet, allt för att koncentrera lägen-
heterna mot den tysta sidan in mot kvarteret. I plankartan samt genomförandebe-
skrivningen har följande informationsruta införts: ”För byggnation av lägenheter 
med ett ekvivalent värde vid fasad som överstiger 60 dB(A), skall åtgärder vidtas 
vid fasad så att Ljudklass B klaras. Följande åtgärder har i enlighet med genomfö-
randebeskrivningen reglerats genom markanvisningsavtal” 
 
Järnvägstrafiken överskrider i dagsläget, 2011, inte riktvärdena för trafikbuller för 
ny planerad bostadsbebyggelse inom etapp 2. Däremot kommer bullerskärmar 
behövas för en kommande utökning av spårtrafiken efter 2020. Överskridande av 
maximalvärden för bebyggelse närmast spåret väntas. Bullerberäkningarna för 
buller från järnväg visar att med bullerskärmar vid järnvägsspåret med en höjd av 
2.5 meter klaras maximalvärdena för planerad bebyggelse för år 2020. Stadsbygg-
nadsförvaltningen kommer därför i samråd med Vägverket att studera närmare 
hur man, efter år 2020 när kapaciteten för järnvägen har byggts ut, kan genomfö-
ra bullerskärmar i anslutning till järnvägen för ny planerad bebyggelse inom etapp 
2.  
 
Externt industribuller 
Enligt Naturvårdsverkets rapport SNV 1978:5 är riktvärdet för externt industri-
buller nattetid från befintliga industrier 40 dBA vid fasad (bostadshus nattetid).  
 
Aktuella verksamheter söder om järnvägen väntas inte påverka aktuellt planom-
råde vad gäller buller.  
 
Risk och miljöstörning 
Kommunen har upprättat en riskdatabas där verksamheter som innebär en risk 
och påverkan för sin omgivning är sammanställda. Skyddsavstånd anges ofta som 
summan av både risker och miljöstörningar. Genom att skilja på verksamheters 
olycksrisk och miljöstörning ges en mer nyanserad bild av vad respektive störning 
och risk består i, samtidigt som de generella avstånden som kan leda till att 
skyddsavstånd överdimensioneras frångås. Istället för skyddsavstånd tillämpas 
termen uppmärksamhetsavstånd för verksamheter med olycksrisk och miljöstör-
ning. Inom detta avstånd ska särskild uppmärksamhet ske vid tillståndsgivning 
eller vid planering av ny bebyggelse. Det innebär att en verksamhet kan ha olika 
uppmärksamhetsavstånd avseende risk och miljöstörning. En genomförd studie 
med riskbedömningar på några av verksamheterna söder om järnvägen visar att 
de generella skyddsavstånden grundade på Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre 
plats för arbete inte ger en rättvisande bild av risknivåerna för respektive verk-
samhet och att en acceptabel risknivå kan uppnås på kortare avstånd.  
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Verksamhetstyper 
Verksamheter med risk och störningar för sin omgivning delas in i olika kategori-
er, beroende på verksamhetens storlek och hur störande verksamheten bedöms 
vara. 
 

• B-verksamhet är en verksamhet som är mindre miljöstörande än A-
verksamheter, såsom större avloppsreningsverk och biogasanläggningar. 
Tillstånd från länsstyrelsen krävs för B-verksamheter.  

 
Inga av verksamheterna söder om järnvägen inom området Berga väntas påverka 
planområdet. Nedan följer några av verksamheterna vars uppmärksamhetsavstånd 
kan beröra södra programområdet. 
 
Nitator Stainless Steel AB 
Verksamheten är lokaliserad till norra delen av Berga industriområde. Närmaste 
bostadshus ligger på ett avstånd av ca 150 m från produktionslokalerna. Närmsta 
bostadsområde finns ca 400 m åt sydväst. Verksamheten väntas ligga ca 300 me-
ter från aktuellt planområde och ca 11-150 meter från programrådet i stort. 
Verksamheten omfattar produktion av rostfria legoprodukter. De olika arbets-
momenten utgörs av vatten- och laserskärning, plåtbearbetning, svetsning, ytbe-
handling och montage. Produktionen bedrivs huvudsakligen dagtid. Beroende på 
orderingång kan även produktionen ske kvälls- och nattetid. 
 
Buller till omgivningen består av transporter, in- och utlastning, fläktar och con-
tainerhantering. Under året juni och juli år 2003 genomfördes bullermätningar ca 
200 meter från aktuellt verksamhetsområde. Ljuden bestod då huvudsakligen av 
stadsbuller och trafikljud och inte ljud från verksamheten. Inga klagomål har 
kommit in till Miljöförvaltningen från kringliggande bostäder eller andra verk-
samheter. Stoffutsläpp från verksamheten beräknas vara mycket liten. 
 
PSKF Magnus Stenbock 
Skjutbanan på Florettgatan innebär delvis risk för viss bullerstörning. Nu planerad 
bostadsbebyggelse ligger ca 600 meter från aktuell verksamhet och väntas därmed 
inte påverkas. Verksamheten ligger ca 350 meter från gräns för hela utbyggnads-
området. Framtida åtgärder så som bullerskärmar kan bli aktuella inom verksam-
hetsområdet för att få ner bullernivåerna ytterligare om så är nödvändigt. 
 
Ytterligare ställningstagande kring placering av ny planerad bebyggelse i förhål-
lande till verksamheter söder om programområdet kommer att beaktas och utre-
das vidare när det väl blir aktuellt med planläggning av etapp närmast järnvägen 
och när väl alla förutsättningar så som järnvägens/Maria stations ombyggnad har 
landat.  
 
Hästhållning 
Från Pilshults gård där hästhållning sker med 17 hästar kommer ett avstånd på 
minst 600 meter att finnas mellan gården till stall och gödselhållning samt ca 400 
meter mellan hagar och närmast ny bebyggelse. Avståndet till planerad förskola 
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kommer att vara minst 650 meter. Avståndet mellan områdena där hästar vistas 
till ny planerad bebyggelse anses därmed med rådande förhållanden vara mer än 
acceptabelt enligt de föreskrifter som länsstyrelsen förespråkar i skriften ”Hästar 
och bebyggelse” från 2004. 
 
Högspänningsledning 
Avstånd från närmast planerad bebyggelse inom planområdet och högspännings-
ledningar på vardera 130 kW i anslutning till Maria station är minst 150 meter 
och anses därmed inte utgöra någon risk för ökade elektromagnetiska fält. Hög-
spänningsledningen är tänkt att i en snar framtid grävas ner. 
 
Elektromagnetiska fält 
Idag finns inga rikt- eller gränsvärden för elektromagnetiska fält som kommer från 
spårvägar. Ett referensvärde på 0,2 μT brukar dock användas vid nyproduktion, 
mot bakgrund av försiktighetsprincipen i miljöbalken. Vid avståndet 20 meter 
från järnväg är elektromagnetiska fält oftast mindre än 0,2 μT. Magnetfältets på-
verkan beror på om det är växelström eller likström i ledningen. Det är framför 
allt växlande magnetfält från växelström som befaras orsaka hälsoeffekter, men 
det finns också risk för effekter från statiska magnetfält från likström vid mycket 
höga magnetfältsnivåer. En eventuell spårväg avses drivas med likström, medan 
övrig tågtrafik på de vanliga järnvägarna drivs med växelström. Därför bedöms 
inte magnetfälten från spåvägen utgöra någon risk för hälsofarliga effekter för 
människor som vistas i närheten av spåret. Påverkan av elektromagnetiska fält 
kommer att beaktas ytterligare i kommande detaljplan för eventuell spårväg. 
 
En elnätstation är planerad inom planområdet. Nätstationen avses placeras cirka 
10 meter från närmaste bostadshus. Med en sådan placering väntas värdena för 
elektromagnetiska fält ligga under de värdena i Miljöförvaltningens magnetfälts-
policy som förespråkar att bostäder ej skall uppföras närmare kraftledningar än 
att medelvärdet av exponering för elektromagnetiska fält understiger 0,4 µT. 
 
Vibrationer 
I områden med lera finns risk att spårtrafik alstrar markvibrationer som sprids ut i 
omgivningarna. Vibrationernas spridning och nivå beror även på hastigheten hos 
tågen, tågens tyngd och byggnaders grundläggning. Spårvägen förväntas ha rela-
tivt låg hastighet vilket medför att vibrationsnivån blir låga. Spårvägens vagnar är 
passagerartåg som inte är speciellt tunga vilket medför svaga vibrationer. Byggna-
derna i anslutning till en framtida spårhållplats är tunga flerfamiljsbyggnader vil-
ket också minskar risken för vibrationsöverföring. Påverkan av vibrationer kom-
mer att beaktas ytterligare i kommande detaljplan för en eventuell spårväg. 
 
Natur- och kulturmiljö 
Naturresurser 
Idag ligger gårdarna fristående i det omgivande öppna kulturlandskapet. De alléer 
som idag leder fram till gårdarna bör bevaras. Det omgivande jordbrukslandska-
pet karaktäriseras av ett värdefullt mosaiklandskap med omväxlande ädellövspar-
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tier och öppna odlingslandskap, med inslag av träd- och buskridåer. Inom områ-
det finns också märgelgravar som omfattas av skydd enligt Naturvårdslagen. 
 
Skogen vid Gyhulst gård är ett viktigt grönt element i miljön och en plats som 
kommer att användas mer i framtiden när området bebyggs. Skogen vid Gyhulst 
gård är ett viktigt grönt element i miljön och en plats som kommer att användas 
mer i framtiden när området bebyggs. Vid diskussioner om kompensationsplan-
tering efter nedtagning av träd längs järnvägen i Pålsjö skog, är området norr om 
Gyhults skog en av platserna som föreslagits. 
 
Landskapsbild 
Detaljplaneområdet är inte utpekat att vara av särskilt värde vare sig i grönplanen 
eller i ÖP 2010. Området är i ÖP 2010 utpekat som utbyggnadsområde nära sta-
tionsnära lägen.  
 
Planområdet används idag som åkermark. Området kommer att genomgå en viss 
förändring då planen förespråkar bostadsbebyggelse på mark som fram till bruka-
des. 
 
En full utbyggnad av utbyggnadsförslaget med ca 2000 bostäder, kontor och 
mindre verksamheter närmast Maria station och centrumverksamheter i norr in-
nebär en påverkan på befintlig landskapsbild. Dels kommer ny bebyggelse nära de 
befintliga gårdarna Gyhult och nya Kungshult och dels bebyggs en del av det som 
har varit öppna åkerlandskap med tydliga gränser i form av stengärdsgårdar och 
trädrader/alléer och märgelgravar.   
 
Genom att förtäta främst kring stationen och mot järnvägen kan en större del av 
det öppna landskapet i norr fortsätta vara öppet. Ny bebyggelsen inom den norra 
delen av området kommer att annonsera sig från vägg 111 och infarten in till Ma-
riastaden och Maria stationsområde. Ny bebyggelse kommer att markera en klar 
gräns för staden ut mot det omgivande landskapet. Genom en utbyggnad av Ma-
ria stationsområde kommer Mariastaden och Berga att växa samman som en hel-
het på ett bättre sätt än idag vilket inte hade varit möjligt annars. Tanken är att 
beakta och bevara de kulturhistoriska värdena som idag finns i lanskapet så som 
arbetarlängor till de större gårdarna, stengärdsgårdar, sten- och trädgränser, alléer, 
riktningar, siktlinjer, trädrader och märgelgravar och låta dem vara en del av den 
nya planerade bebyggelsen. De kulturhistoriska spåren skall fortfarande kunna 
läsas av. 
 
Kulturmiljö 
Förändringarna inom planområdet från odlingslandskap till stad ska ske på ett 
sådant sätt så att kulturvärdena inom planområdet bibehålles i så stor omfattning 
som möjligt. Befintliga växtridåer och skogsdungar avser behållas och komplette-
ras och ny bebyggelse kommer hålla ett respektavstånd till befintlig gårdsbebyg-
gelse och skogsdunge i öster. Gyhults allé är ett viktigt inslag i landskapet. 
Sträckningen skall bevaras men en ny allé skall planteras utifrån nya utformning-
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en av gatan då befintliga träd är även är i dåligt skick och kommer behöva bytas 
ut. 
 
Den arbetarlänga som idag ligger väster om Gyhults gård och hörde till den stora 
gården berättar en viktig del av det kulturhistoriska arvet och kopplingen till de 
större gårdarna och livet där. Den viktiga kopplingen av de större gårdarna ihop 
med arbetarlängorna väntas i planen skyddas genom skyddsbestämmelser på arbe-
tarlängan. Arbetarlängan har skyddats i plan med bestämmelsen q. Byggnaden får 
inte rivas. 
 
Sociala konsekvenser 
Planförslaget kommer innebära att ca 600 bostäder kan uppföras inom planområ-
det. Detta innebär också ett ökat underlag vad gäller service, handel, mötesplat-
ser, torg och skola/förskola. Inom planförslaget ryms centrumverksamheter längs 
med Maria stationsgatan, en förskola inom området samt mindre parker och 
andra platser som framtida mötesplatser. 
 
Barnperspektiv 
Två större park- och rekreationsytor inom planområdet är tänkta att fungera som 
mötesplatser men också ytor för lek, spel och spontanidrott. Lokalgatorna kom-
mer att ha relativt lite trafikrörelser. Forskola/skola kommer att kunna uppföras i 
planområdets nordvästra del i anslutning till ett parkområde/naturområde. 
 
Ur barnsäkerhetssynpunkt kommer dagvattenmagasinen eller motsvarande dag-
vattenanläggning att utformas i nära samråd med NSVA och Brandförsvarets till-
synsavdelning. 
 
Konsekvenser byggskede 
Under byggskedet kan förorenat vatten uppkomma, grumling och olja kan för-
väntas. Men om reningssteg vidtas innan vattnet avleds till recipient bedöms ef-
fekter avseende MKN under byggskedet bli marginella. 
 

SAMMANFATTNING 

Planen möjliggör för en blandad bostadsbebyggelse samt förutsättningar för mind-
re service- och butiksverksamhet inom ett område norr om Maria station och sö-
der om Kullavägen. Planområdet möjliggör för totalt ca 600-700 bostäder varav 
ca 45 friliggande enfamiljshus och resterande som flerbostadshus. Inom planen 
kommer även möjlighet för förskola samt vårdboende att finnas. Inom planområ-
det kommer även två mindre kvartersparker i anslutning till bebyggelsen att fin-
nas.  
 

MEDVERKANDE 

Medverkande i planarbetet har även varit Stina Hellman SBF, Bodil Falke SBF, 
Lena Gottschalk SBF, Clara Lundquist SBF, Kristoffer Persson SBF, Martin Wes-
ter SBF, Berit Andersen SBF samt Sofia Dahl från NSVA varit. 
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN 
BERGA 1:10 M FL, Maria stationsområde 
MARIASTADEN, HELSINGBORGS STAD 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planförslaget beräknas vinna laga kraft under första kvartalet 2012. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmänna gator, torg och parkområden.  
 
Avtal 
Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat.  
 
Vid försäljning av fastigheterna för byggnation av lägenheter längs med Kullavä-
gen med ett ekvivalent värde vid fasad som överstiger 60 dB(A), har det villkorats 
i markanvisningsavtal att respektive byggherre vidtar de byggnadstekniska åtgär-
der som krävs för att klara minst ljudklass B inomhus.Inom planen skall byggna-
der med källare/underjordiskt garage utföras som vattentäta grundläggningskon-
struktioner. 
 
Balanseringsprincipen 
Balanseringprincipen för aktuellt planområde skall tillämpas. 
 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsbildning 
Genomförandet skall inledas med en övergripande förrättningsåtgärd. Fastighet 
för allmänt ändamål jämte önskat antal kvartersfastigheter avstyckas därefter. Bil-
dande av enskilda bostadsfastigheter får ske genom avstyckning av kvarter för 
kvarter. 
 
Detaljplanen förutsätter avstyckning av planens B-områden, samt uppdelning i 
enskilda fastigheter. Gemensamma ytor så som passager, gångvägar mellan be-
byggelsen, gästparkeringar och gröna ytor kan upplåtas för gemensamhetsanlägg-
ningar. 
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Parkering för radhusen skall lösas antingen genom gemensamma parkeringar sam-
lade i anslutning till bostaden inom kvartersmark och gemensamhetsanläggning 
skall bildas eller genom att placeras inom fastigheten där så är möjligt. 
Gemensamhetsanläggningen Allerum g:a skall ändras och upphävas inom plan-
området. 
 

EKONOMI 

Planekonomi 
Planens genomförande kräver kommunala investeringar för lokalgator, torg och 
parker.  Genomförande av detaljplanen kan också innebära kostnader för trafiksä-
kerhetsåtgärder, hållplatser samt spårväg när den väl blir aktuell. 
 

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Om marken där kablar ligger får en annan ägare än staden skall de säkras med 
ledningsrätt. Eventuella åtgärder för befintliga kablar utförs efter skriftlig beställ-
ning samt debiteras beställaren. 
 
Buller 
Vid försäljning av fastigheterna för byggnation av lägenheter med ett ekvivalent 
värde vid fasad som överstiger 60 dB(A), villkoras i markanvisningsavtal att re-
spektive byggherre vidtar de byggnadstekniska åtgärder som krävs för att klara 
minst ljudklass B inomhus. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Miljöplan skall tas fram som underlag för entreprenadarbetena. I miljöplanen 
skall bland annat regleras förebyggande miljöskyddsåtgärder under entreprenad-
arbetena, exempelvis byggbuller samt hur kontakter skall ske med tillsynsmyn-
digheten miljönämnden och närboende. 
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   
Carl Welin    Asterios Tolikas 
tf planchef  planarkitekt  
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DETALJPLAN FÖR 
DEL AV FASTIGHETEN BERGA 1:10 M FL 
MARIA STATIONSOMRÅDE, HELSINGBORGS STAD 
 
 

UTLÅTANDE 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att uppföra en blandad 
bostadsbebyggelse med möjlighet för vårdboende, förskola och mindre 
centrumverksamhet på bottenplan. Totalt handlar det om ca 600-700 
bostäder varav ca 45 fribyggare.  
 

REMISS OCH UTSTÄLLNING 

Planförslaget har, efter stadsbyggnadsnämndens beslut den 21 september 
2011, remitterats till Barn- och utbildningsnämnden, Idrotts- och fritids-
nämnden, Kommunstyrelsen i egenskap av markägare, Kulturnämnden 
Miljönämnden, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Rädd-
ningsnämnden, Socialnämnden, TeliaSonera, Trafikverket, Vård- och 
omsorgsnämnden och Öresundskraft AB. 

 
Samtliga har inkommit med yttrande.  
 
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadsförvaltningen fr.o.m. den 3 
oktober t o m. den 28 oktober. Förslaget har, innan utställningen påbör-
jats, tillsänts Länsstyrelsen, vilka den 11 november 2011 meddelat att 
förslaget inte strider mot de intressen man har att bevaka enligt 
12 kap 1 § PBL.  
 
Kända sakägare och hyresgästorganisationen har i brev underrättats om 
utställningen. Kungörelse om att utställning äger rum har varit infört i 
ortstidningen den 30 september 2011. Vid utställningens slut hade tre 
skrivelser inkommit från allmänheten. 
 

INKOMNA YTTRANDEN 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
Kulturnämnden enligt yttrande den 7 november 2011 
TeliaSkanova AB enligt yttrande den 4 oktober 2011 
Kommunstyrelsen enligt yttrande den 4 november 2011 
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 11 november 2011 fram-
fört att förslaget inte strider mot de intressen Länsstyrelsen har att bevaka 
enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 

 
Miljönämnden har i sitt yttrande inkommet den 2 november 2011 
framfört att Miljönämnden anser att detaljplanen uppfyller boverkets 
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kriterier för att tillåta avsteg från generella bullerkrav i enlighet med 
boverkets allmänna råd. Avsteg är motiverade därför att utbyggnaden 
sker i direkt anslutning till högkvalitativ kollektivtrafik.  

 
Miljönämnden anser att bostäder med fasad mot Maria stationsgata bör 
byggas enligt standarden ljudklass B, eller bättre, för att minska risken för 
störningar från planerad väg- och spårtrafik. Relativt höga maxvärden och 
tangerade riktvärden för ekvivalent buller talar starkt för detta. Högre 
byggstandard ger en marginal mot osäkerheten i att bullerskydd 
dimensioneras utifrån ett framtidsscenario.   

 
Av planhandlingarna framgår att risken för bullerstörningar från 
skjutbanan på Florettgatan 13 (Berga 3:3) har uppmärksammats som ett 
potentiellt hinder för vidare utbyggnad enligt etapp tre, men inte för 
aktuell etapp. Skjutbanebuller är generellt mycket störande då det ofta 
pågår under tider när människor är lediga och vistas ute. Miljönämnden 
erinrar om att det inte finns någon mätning gjord på verksamheten vilket 
innebär att störningspotentialen är osäker och att verksamheten kan vara 
störande även för aktuell detaljplan. Miljönämnden gör bedömningen att 
skjutbanans bullerpåverkan bör utredas vidare under 
genomförandeskedet. Skjutbanebuller åtgärdas lämpligast med åtgärder 
vid källan: bullerdämpning av skjuthall och kulfång, avskärmning vid 
fastighetsgräns m.m.  

 
Dagvatten 
Grundvatten- och ytvattenfrågorna beskrivs bra och utförligt i planen. 
Gatorna avses höjdsättas så att avvattningen fungerar även vid 
överbelastade system. En viktig princip är att gatornas nivå blir markant 
lägre än fastigheternas. En annan viktig princip är att systemet av gator 
hela tiden lutar så att det kan ske avrinning. Gator bör kunna utformas 
med längsgående makadam. Dagvattnet från de hårdast trafikerade 
gatorna och vägarna skall avledas i separat system och renas innan det 
blandas med annat vatten. 
 
Miljönämnden ställer sig positiv till öppna dagvattenlösningar med kana-
ler och svackdiken. Miljönämnden vill bara påminna om vegetationens 
betydelse för rening av dagvatten. Vegetationens roll är mer än bara väx-
ternas upptag. Den ger ett viktigt substrat för fastläggning och för de 
mikrobiologiska processerna, fördelar vattnet och hämmar algtillväxt. En 
alltför frikostig användning av grov makadam begränsar vegetationen och 
försvårar växternas etablering vilket påverkar dagvattenreningen negativt. 
 
Sammanfattning 
Miljönämnden anser att utbyggnaden av Maria stationsområde etapp två 
innebär att en viktig del av utvecklingsområdet Maria fullföljs. Boendes 
närhet till järnväg, buss, och på sikt spårväg, kommer förhoppningsvis 
göra att bilbehovet minskar. Stationsområdet är planerat för att kunna 
inrymma en blandad bebyggelse med nya bostäder i närhet av 
skola/förskola, vårdboende och handel. 
Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen och förutsätter att 
lämnade synpunkter inarbetas i tillämpliga delar. 
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Kommentar: Bullerberäkningarna visar att riktlinjer för spårvägsbuller inte 
kommer att överskridas för bebyggelsen längs med Maria stationsgata. 
Ramböll har i en bullerrapport daterad den 9 september 2011 beräknat 
ljudvärden från trafik för Maria stationsgata och södra delen av Kullavägen. 
Beräkningarna har gjorts med avseende på trafikering enligt prognosår 2035 
med en full utbyggnad av etapp 3 och visar i likhet med etapp 2 ljudvärden 
vid byggnadernas fasad mellan 55 och 60 dBA, se bilaga 25-28. Området i 
övrigt beräknas exponeras för relativt låga ljudnivåer. Tillkommande 
bebyggelse i etapp 3(2035) kommer inte att ge någon betydande påverkan för 
bebyggelsen i etapp 2 i vare sig positiv eller negativ utsträckning. 
 
Bullerberäkningar för vägtrafik visar att bebyggelse längs med Maria 
stationsgata i framtiden får ett ekvivalentvärde vid fasad på 55-59 dB(A). 
Bebygelsen längs med Maria stationsgata skall utformas så att riktvärdena 
för avsteg uppfylls så som tyst sida. Bostäder inom hela planområdet, 
inklusive bostäder med fasad mot Maria stationsgata, där ekvivalentvärde 
vid fasad överskrider 60 dB(A) skall byggas enligt standarden ljudklass B, 
för att minska risken för störningar från planerad vägtrafik i enlighet med 
informationsrutan om buller på planakartan. Bulleråtgärderna regleras även 
i ett exploateringsavtal. Följande bullerdämpande åtgärder reglerade på 
plankartan och i planahandlingarna samt i ett exploateringsavtal anses 
tillräckliga för att tillskapa en god boendemiljö för ny bebyggelse. 

 
Miljönämndens synpunkter rörande dagvattnets omhändertagande finns be-
skrivet dels i planbeskrivningen och dels i MKBn. Planen möjliggör för dag-
vattendiken längs med gatorna och i den fortsatta höjdsättningen av planens 
gator skall gatornas nivå vara lägre än fastigheterna för att avrinningen skall 
fungera. Frågor gällande utformning och utförande av dagvattenhanteringen 
kommer att beaktas i genomförandeskedet. Dagvattenhanteringen skall utar-
betas tillsammans med NSVA och presenteras i bygglovsskedet.  
 
Skjutbanans bullerpåverkan väntas inte påverka utbyggnadsetapp 2 för 
Maria stationsområde men kommer utredas vidare under 
genomförandeskedet och eventuella lämpliga åtgärder vid källa så som 
bullerdämpning av skjuthall och kulfång, avskärmning vid fastighetsgräns 
m.m.  
 
NSVA har i sitt yttrande inkommet den 1 november 2011 framfört att 
höjdsättning av spill- och dagvattensystemen inte kan anpassas efter käl-
larfastigheterna utan åtgärder måste vidtas. Dräneringsvatten från bebyg-
gelse med källare/parkering under mark pumpas till dagvattensystemet 
om det inte går med självfall. 
 
Kommentar: NSVA synpunkter kring dräneringsvatten från fastigheter är in-
förda i planbeskrivningen under avsnittet konsekvenser och skall även beak-
tas i kommande höjdsättning av gatorna och genomförandeskedet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 28 ok-
tober 2011 framfört att nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och 



 4(9) Dnr 1889/2010 
  U 24 november 2011 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Berga 1_10 mfl_Maria stationsområde_ 1889-2010\ARBETSMATERIAL\handlingar 
antagande\utlåtande Berga 1_10.docx 

de förslag på förskola/skola som finns medtagna i planen. I detaljplanen 
är det värdefullt att dimensionera förskolan/skolans byggnader till att om-
fatta verksamheter för ca 300 barn/elever. 

 
Kommentar: En del av planområdets nordöstra del är planlagd för och möjlig-
gör för förskola/skola. 

 
Brandförsvaret har i sitt yttrande inkommet den 11 oktober 2011 fram-
fört att text om brandvattenförsörjning skall finnas med som en planbe-
stämmelse på plankartan. I övrigt finns ingen erinran. 
 
Kommentar: Brandförsvarets synpunkter kring brandvattenförsörjning kom-
mer att beaktas i bygglovs- samt genomförandeskedet. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 28 oktober 
2011 framfört att förutom trafiksäkra, trygga gång- och cykelstråk och väl 
planerade grön- och parkytor bör planen ta i beaktande möjligheten till 
kreativa mötesplatser.  
 
Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tycker det är viktigt med kreativa 
mötesplatser därför har även Maria stationsområde planerats för att kunna 
rymma en variation av mötesplatser och parkytor för olika ändamål. Kreati-
va mötesplatser med flera möjliga användningsområden som varierar över 
dygnet och efter brukare skall finnas inom området. Aktuell plan möjliggör 
för att uppföra sådana mötesplatser och för spontanidrott. Exakt placering 
och utformning kommer att definieras närmare i genomförandeskedet. Plan-
kartan har förtydligats med användningen ”spontanidrott och kreativa mö-
tesplatser”. Planbeskrivningen har under avsnittet ”förslag” justerats med för-
tydligande kring grönytors/parkers användande där även kreativa mötesplat-
ser har beaktats. 
 
Socialnämnden har i sitt yttrande inkommet den 7 november 2011 fram-
fört att nämnden ställer sig positiv till detaljplanen. För att motverka seg-
regation är det ur socialtjänstens synvinkel viktigt att framhålla att det ges 
möjlighet till olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar vilket detalj-
planen synes möjliggöra. Vidare är det viktigt att lägenheter anvisas till 
det bostadssociala programmet också vid nyproduktion. Det är positivt 
som förslaget anger att utbyggnaden ger ökat underlag vad gäller service, 
handel, mötesplatser, torg och förskola/skola vilket Socialnämnden be-
dömer ger trygghetsvinster. Socialnämnden vill också lyfta fram vikten av 
att skyddsavstånd mellan bebyggelse och stall/hagar är tillräckligt. Detta 
för att garantera att hästhållningen ur barn och ungdomsperspektiv utgör 
en stor kvalité. Socialnämnden godkänner planförslaget och att stor hän-
syn skall tas till tillgänglighet i planförslaget. 
 
Kommentar: Upplåtelseformer och lägenhetsstorlek regleras inte i detaljplan. 
Däremot har aktuell plan en flexibilitet och möjliggör för olika boendeformer 
och upplåtelseformer. Syftet med aktuell plan är just att planera för en blan-
dad stad i anslutning till Maria station med olika boende- och upplåtelsefor-
mer.  
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Aktuellt planområde samt ett fullt utbyggt Maria stationsområde kommer att 
vara tillgängligt främst med hjälp av nya gång- och cykelstråk som kommer 
koppla ihop Mariastaden med Maria station och nya centrum- och handels-
funktioner. Grönstråk/parker/rekreationsområden är placerade så att de en-
kelt skall nås för de boende i närområdet men även från övriga Mariastaden.   
 
Trafikverket har i sitt yttrande inkommet den 4 november 2011 framfört 
att enligt bullerberäkningar överskrider inte riktvärdena för trafikbuller 
för ny bebyggelse i dagsläget, dvs 2011. I fortsatt arbete med utbyggnad 
av Västkustbanan kommer Trafikverket i samråd med Helsingborgs stad 
studera vidare hur bullerskydd i anslutning till järnvägen kan genomföras. 
  
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 3 novem-
ber 2011 framfört att de inte har någon avsikt att bygga vårdboende i 
detta skede. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till planen som 
skapar möjlighet till boende i olika livsskeden med närhet till goda kom-
munikationer och service och ser positivt på möjligheten att bra bostäder 
för äldre bl. a. Trygghetsboenden kan skapas i området. 
 
Kommentar: Aktuell plan möjliggör för vårdboende längs med Maria sta-
tionsgata. 
 
Öresundskraft AB har i sitt yttrande inkommet den 27 oktober 2011 
framfört att området kan försörjas med fjärrvärme. Huvudledningen för 
denna och följande etapper planeras att byggas i gång- och cykelvägen 
mot området i Maria stationsgata. Ingen erinran på el- och optokabelnä-
tet. 
 
Kommentar: Det finns en lagakraftvunnen detaljplan för en framtida drag-
ning av Maria stationsområde, detaljplan 15703 för fastigheten Berga 1:8 m 
fl, Kullavägen etapp 1 och omfattar vägsträckningen från rondellen vid Ma-
riehällsvägen till anslutningen mot väg 111 samt planerad gata fram till Ma-
ria station och som reglerar allmän plats, gata samt park vann laga kraft 18 
december 2003. Detaljplanen genomförandetid har gått ut. I kommande de-
taljplaneetapp för Maria stationsområde avses även äldre detaljplaner ses 
över. 
 
Efter samtal med Öresundskraft AB har även aktuell placering för eventuella 
kommande ledningar diskuterats utifrån aktuell sektion för Maria stationsga-
ta. 

 

INKOMNA SKRIVELSER 

Boende inom fastigheten Berga 1:10, Alléstugan har i skrivelse inkom-
men den 28 oktober 2011 framfört att de boende motsätter sig en gång-
stig mellan stengärdsgården/trädrad och nuvarande trädgård. De boende 
som bott i Alléstugan i 30 år anser att närmiljön ändras mycket.  De an-
ser att det måste finnas andra alternativ för en gångväg som inte inkräktar 
på trädgården tex norr om eller mellan grönytorna i trädgränsen.  
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Dessutom kvarstår erinringarna angående höjd på husen i söder och i väs-
ter. De boende ifrågasätter att nytillkommen bebyggelse verkligen kom-
mer ligga 35 meter från arbetarlängan till andra sidan om allén och und-
rar dessutom om skuggstudien verkligen visar på att ingen påverkan sker 
på fastigheten. 
 
Kommentar: Våningshöjd på planerad bebyggelse kvarstår. Planerad bebyg-
gelse i söder som det refereras till kommer att ligga minst 35 meter från Allé-
stugan på andra sidan allén. En skuggstudie som gjorts inom SBF visar att 
Alléstugan inte kommer att påverkas nämvärt av ny bebyggelse vad gäller 
skuggbildning. Planbeskrivningen har kompletterats med skuggstudien, under 
avsnittet konsekvenser. 
 
”Gångstigen” som det refereras till kommer förvisso att minska trädgårdsytan 
en aning för Alléstugan men avser samtidigt att skapa ett avstånd mellan 
stengärdsgård/trädrad och ny fastighetsindelning för bostad, dvs Alléstugan. 
Då stengärdsgården dessutom har biotopskydd och även ges skydd i detalj-
planen bör den även ha ett skyddsavstånd på någon meter på båda sidor. 
Dessutom möjliggör ”gångstigen” att det är möjligt att röra sig längs med 
stengärdsgård och grönområdet som omger den.  Föreslagen gräns för Alléstu-
gan i norr har justerats och flyttats norrut. Föreslagen tomtyta för Alléstugan 
får därmed anses vara tillräckligt stor. 
 
Ägare till fastigheten Berga 1:12 har i skrivelse inkommen den 27 okto-
ber 2011 framfört att föreslagen bebyggelse på fyra våningar närmast 
Gyhults gård inte accepteras. Fastighetsägaren oroas över att många för-
bipasserande mellan den nya bebyggelsen och gården kommer att störa 
och ser att ett avskiljande stängsel måste uppföras. De planerade fribyg-
gartomterna kommer att anläggas på ett så nära avstånd till skogspartiet 
att störningar från trafiken kommer uppstå även på naturvärdena.  
 
Fastighetsägaren tycker att infarten till Berga 1:12 som är kantad med en 
björkallé är tillräckligt bred och inte är i behov av att breddas.  
 
Vidare påpekar fastighetsägaren att Gyhult gård flyttades 1875 från sitt 
nuvarande läge och enligt äldre kartmaterial låg dåvarande gård, Giöhult, 
ungefär i mitten av planområdet för etapp 2, i den nu planerade byggna-
tionen. Detta område måste undersökas med mer metodiska åtgärder än 
vad som hittills skett.  
 
Fastighetsägaren anser att planförslaget, i de delar som närmast berör 
gården med dess allé, inte är tillräckligt hänsynstagande vare sig mot Gy-
hultskogens naturvärden eller fastigheten Berga 1:12.  
 
Fastighetsägaren anser vidare att det är begripligt men ändå beklagligt att 
stora delar av den åkermark som ingår i arrendet på Gyhults gård be-
byggs. Fastigheten Berga 1:12 påverkas negativt och platsens karaktär 
förändras. Det ekonomiska värdet av Berga 1:12 kommer enligt anlitad 
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sakkunskap att påverkas negativt. Oberoende värdering har utförts och 
kommer att ske igen då etapp 2 färdigställs. 
 
Kommentar: När staden skall växa kan det i vissa fall bli en fråga om av-
vägningar, av att å ena sidan bygga kollektivtrafiknära och tätt och å andra 
sidan bevara värdefull åkermark. Enligt Helsingborgs stads översiktsplan, 
ÖP 2010 skall en förtätning ske bl. a. i stationsnära lägen, regionala noder 
och i befintlig stad. Planerna för en utbyggnad kring Maria station har fun-
nits länge och är även presenterade i ÖP 2010 samt i ett planprogram för 
området. 
 
Genom att en utbyggnad kring Maria station, som är en av de regionala no-
derna i Helsingborg, blir möjlig ökar även chanserna att annan åkermark 
inte exploateras. Området runt omkring aktuellt planområde är redan explo-
aterat i och med Mariastadens utbyggnad under 1990-talet. 
 
Planområdet används idag som åkermark. Området kommer att genomgå en 
förändring då planen förespråkar bostadsbebyggelse och marken kommer inte 
längre att kunna brukas.  
 
Aktuell plan har tagit i beaktning befintliga kulturhistoriska värden och bio-
toper i den övergripliga strukturen av området. Dessa kulturhistoriska vär-
den så som alléer, trädrader och stenrösen är tänkta att bli en del av ny pla-
nerad bebyggelse. Dessa värden är även reglerade i plankarta och i bestäm-
melser. Konsekvenserna är även beskrivna i planbeskrivningen under rubri-
ken ”konsekvenser”. En arkeologisk underökning är påbörjad och kommer att 
ge ytterligare svar på eventuella lämningar och spår i landskapet. Undersök-
ningen väntas inte påverka utbyggnaden av området.  
 
Avstånd mellan Gyhults gård och ny bebyggelse på ca 80 meter antas vara 
tillräckligt. Ett område med användning ”Natur” kommer att finnas mellan 
ny bebyggelse på fyra våningar och gården och väntas fungera som en fin 
koppling mellan befintlig gård och ny bebyggelse. Ny bebyggelse kommer inte 
hägnas in utan väntas vara ett med kringliggande landskap. Planhandling-
arna har även kompletterats med skuggstudier som visar på att ny bebyggelse 
inte väntas påverka Gyhults gård. 
 
Allén är skyddad genom biotopskydd. Björkallén är i så pass dåligt skick att 
den kommer att behöva bytas ut med en ny bredare allé i ett tidigt skede. I 
planen finns bestämmelse om att allé skall finnas. Det innebär att nya träd 
skall återplanteras för att bibehålla allén som karaktärskapare. 
  
De planerade fribyggartomterna är placerade med ett skyddsavstånd från 
skogen och avser inte påverka skogen i något avseende. Trafiken väntas vara 
av lokal karaktär och väntas inte heller påverka skogen negativt. 
 
Ägare till fastigheten Berga 1:12 har i skrivelse inkommen den 27 okto-
ber 2011 framfört att fastighetsägaren avvisar föreslagen bebyggelse på 
fyra våningar närmast Gyhults gård i norr. Gyhults gård har mycket gam-
la anor och gårdsbebyggelsen flyttades från 1875 till sitt nuvarande läge. 
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Platsen för den tidigare gårdsbebyggelsen ligger inom ett område som de-
taljplaneförslaget omfattar och är sannolikt av arkeologiskt intresse.   
 
Fastighetsägaren framför också att den Miljökonsekvensbeskrivning som 
finns i samrådshandlingarna beskriver konsekvenser av ny bebyggelse 
medan det saknas en motsvarande redogörelse för hur livsvillkor och lev-
nadsförhållanden kommer att förändras för de som verkar och bor på om-
rådet.  
 
Fastighetsägaren tar bestämt avstånd från utbyggnadsplanerna för aktuell 
plan då denne anser att det försämrar fastighetens boendemiljö och där-
med även dess ekonomiska värde.  
 
Fastighetsägaren är fortsättningsvis även skeptisk till den exploatering 
som nu sker i norra Helsingborg, från området kring Österleden, Lunds-
gård, Vasatorp, Annetorp, Brohult och nu senast Pilhult. Viktiga kultur-
miljöer går förlorade och förstörs. Med allt som går förlorat är det ett 
högt pris Helsingborgs stad betalar för sin tillväxt. 
 
Kommentar: När staden skall växa kan det i vissa fall bli en fråga om av-
vägningar, av att å ena sidan bygga kollektivtrafiknära och tätt och å andra 
sidan bevara värdefull åkermark. Enligt Helsingborgs stads översiktsplan, 
ÖP 2010 skall en förtätning ske bl. a. i stationsnära lägen, regionala noder 
och i befintlig stad. Planerna för en utbyggnad kring Maria station har fun-
nits länge och är även presenterade i ÖP 2010 samt i ett planprogram för 
området. 
 
Genom att en utbyggnad kring Maria station, som är en av de regionala no-
derna i Helsingborg blir möjlig, ökar även chanserna att även annan åker-
mark inte exploateras. Området runt omkring aktuellt planområde är redan 
exploaterat i och med Mariastadens utbyggnad under 1990-talet. 
 
Planområdet används idag som åkermark. Området kommer att genomgå en 
förändring då planen förespråkar bostadsbebyggelse och marken kommer inte 
längre kunna brukas.  
 
Aktuell plan har tagit i beaktning befintliga kulturhistoriska värden och bio-
toper i den övergripliga strukturen av området. Dessa kulturhistoriska vär-
den så som alléer, trädrader och stenrösen är tänkta att bli en del av ny pla-
nerad bebyggelse. Dessa värden är även reglerade i plankarta och i bestäm-
melser. Konsekvenserna är även beskrivna i planbeskrivningen under rubri-
ken ”konsekvenser”. En arkeologisk underökning är påbörjad och kommer att 
ge ytterligare svar på eventuella lämningar och spår i landskapet. Undersök-
ningen väntas inte påverka utbyggnaden av området.  
 
Avstånd mellan Gyhults gård och ny bebyggelse på ca 80 meter antas vara 
tillräckligt. Ett område med användning ”Natur” kommer att finnas mellan 
ny bebyggelse på fyra våningar och gården och väntas fungera som en fin 
koppling mellan befintlig gård och ny bebyggelse. Ny bebyggelse kommer inte 
hägnas in utan väntas vara ett med kringliggande landskap. Planhandling-



 9(9) Dnr 1889/2010 
  U 24 november 2011 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Berga 1_10 mfl_Maria stationsområde_ 1889-2010\ARBETSMATERIAL\handlingar 
antagande\utlåtande Berga 1_10.docx 

arna har även kompletterats med skuggstudier som visar på att ny bebyggelse 
inte väntas påverka Gyhults gård. 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad för att behandla några av de 
frågeställningar som i samråd med Länsstyrelsen har ansetts ha kunnat ha 
betydande miljöpåverkan. Påverkan på livsmiljö och levnadsvillkor hör inte 
till dessa frågeställningar varför det inte heller behandlas här. Däremot be-
skrivs påverkan på omgivande landskap och befintlig bebyggelsemiljö också i 
planbeskrivningen under avsnittet ”Konsekvenser”.  

 
SAMMANFATTNING 
Under utställningsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 
• Bullerfrågor gällande ny bebyggelse. 
• Ny bebyggelses omfattning, utformning och placering. 
• Bevarande av befintlig bebyggelsemiljö. 
• Ny bebyggelses påverkan, bl. a trafikalstring på befintlig miljö. 
 
REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR/REVIDERINGAR 
Följande redaktionella ändringar/revideringar har gjorts med anledning av 
framförda synpunkter under utställningsskedet.  
 
• Planbestämmelsen ”q” har justerats för att stämma överens med plan-

beskrivningen. 
• Planbeskrivningen har justerats gällande kompletterande skuggstudier 

under avsnittet ”konsekvenser” samt förtydligande angående grönytor 
under avsnittet ”förslag”. 

 
KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Kvarstående erinringar från samrådsskedet finns beträffande utformning, 
omfattning av ny bebyggelse och ny planerad bebyggelse närhet till be-
fintlig bebyggelse.  
 
Kvarstående erinringar från utställningsskedet finns beträffande utform-
ning, omfattning av ny bebyggelse och ny planerad bebyggelses närhet till 
befintlig bebyggelse. 
 
Av dem som framfört erinringarna, vilka kvarstår, är ägare till fastigheten 
Berga 1:12 sakägare i enlighet med fastighetsförteckningen.  
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

  
      
Carl Welin   Asterios Tolikas 
tf planchef  planarkitekt 
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Aktualitetsdatum 2011-08-22 1889/2010 
Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för fastigheten Berga 1:10 mfl i Helsingborgs 
Stad 
 

 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt 
 

 
 
AVDELNING A FASTIGHETER 
 
INOM PLANOMRÅDET 
 
 

BERGA 1:1 HELSINGBORGS STAD 
MARK- OCH 
EXPLOATERINGSENHET 
251 89  HELSINGBORG 

 

 
BERGA 1:8 ÄGARE SE BERGA 1:1 

 
Intresseanmälan enl lagen om 
arrendatorers rätt att förvärva 
arrendestället 

 
BERGA 1:10 ÄGARE SE BERGA 1:1 

 
 

 
UTOM PLANOMRÅDET 
 
 
BERGA 1:9 ÄGARE SE BERGA 1:1 

 
 

 
BERGA 1:12 GERGE,TORA 

 
GERGE DÖDSBO, ANNA TORA 
MARIA 
GYHULTS GÅRD 
255 91 HELSINGBORG 
 

 
 
Taxerad Ägare 

 BERGA 1:17 LARSSON,EDWARD HENRIK 
KULLAVÄGEN 112 
254 54 HELSINGBORG 
 
LARSSON,MARIA MAGDALENA 
KULLAVÄGEN 112 
254 54 HELSINGBORG 

 

 
BERGA 1:20 ÖRESUNDSKRAFT AB 

BOX 642 
251 06  HELSINGBORG 

 

 
GAMLA STADEN 3:1 STATEN TRAFIKVERKET 

781 89  BORLÄNGE 
 

 

 
 
AVDELNING B SAMFÄLLIGHETER 
 
INGA 
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AVDELNING C SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER 
 
OFFICIALSERVITUT 
 
Beteckning på grundkartan 
Belastad fastighet 

Till förmån för Anm 

 
Serv 1 
Berga 1:8, 1:10 
Ägare se Avd. A 

 
 
Berga 1:12 
Ägare se Avd. A 

 
 
Väg 
Akt 1283K-8943.1 

 
 
ARRENDE 
 
Beteckning på grundkartan 
 

Rättighetsinnehavare Anm 

 Berga 1:1 Gerge Anders o Torsten 
Gyhults gård 
255 90 Helsingborg 
 
Larsson Magdalena  o Henrik 
Kulla vägen 112 Nya Kungshult 
254 54 Helsingborg 
 
Maria Stations odlingslotter 
c/o Patrik Persson 
Sockengatan 14 B 
252 77 Helsingborg 
 
HBG:s Djurbegravningsplats 
c/o Hans Olsson 
Kingelstad Mölleväg 153 
260 30 Vallåkra 
 

Jordbruksarrende 
 
 
 
Mark övrigt 
 
 
 
Koloniområde 
 
 
 
 
Mark övrigt 

Berga 1:8 Fredriksson Jarl 
Gustav Hoffs väg 54 
254 33 Helsingborg 
 

Jordbruksarrende 

Berga 1:10 Gerge Anders o Torsten 
Gyhults gård 
255 90 Helsingborg 
 

Jordbruksarrende 

  
 
GEMENSAMHETSHETSANLÄGGNING 
 
Beteckning på grundkartan Delägande fastigheter Anm 
 
Allerum ga:11 

 
Smårydsvägens samfällighetsförening 
c/o Lars Orest 
Smårydsvägen 152 
260 35 Ödåkra 

 
Väg 
Akt 1283K-11991 
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AVDELNING  D DIKNINGSFÖRETAG 
 
Beteckning på grundkartan Delägande fastigheter Anm 
 
D 1 

 
Berga 1:1, 1:9 och 1:10 
Ägare se Avd A 

 
Dikesföretag Nya Kungshult mfl år 1925 
Akt 12-LN-96 

 
 
 
AVDELNING  F ÖVRIGA INTRESSENTER 
 
 Inga  
 

 
 
 
 
 
 
 
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 
 
 
 
 
Aino Ericsson 
Kartingenjör 
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