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DETALJPLAN FÖR 
FASTIGHETEN PÅARP 1:12  M FL 
PÅARP, HELSINGBORGS STAD 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 

DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 

Detaljplanens huvudsyfte är att pröva omfattning, utformning och placering av 
bostadsbebyggelse och verksamheter samt övergripande gatunät inom området. 
Planens syfte är också att stärka Påarps centrum samt att säkerställa och förbättra 
tillgängligheten till gröna områden för befintlig och ny bebyggelse. 
  
Samrådsförslaget föreslog ca 150 - 200 nya bostäder samt verksamhetsytor för 
centrumverksamhet, skola/förskola samt vårdändamål. Planområdet omfattade 
ett ca 5 ha stort område bestående av tidigare Landsbergs handelsträdgård. För-
slaget innehöll utformning av gaturum, grönstruktur och publika platser. Den nya 
infrastrukturen var kopplad till den befintliga. 
 
Bostadskvarteren var i förslaget placerade i den västra och centrala delen av plan-
området norr om Helsingborgsvägen och innehöll friliggande villor, radhus samt 
lägenheter i flerbostadshus. Centrumverksamhet föreslogs till viss del i parken 
samt i den östra delen av bebyggelseområdet. Vårdändamål tilläts i samma om-
råde. Ett parkområde på Landsbergs tidigare handelsträdgård och plantskola före-
slogs i den östra delen av planområdet. Ett cykel- och gångstråk låg centralt i om-
rådet.  
 
Den södra delen av planområdet som gränsar mot spårområde föreslogs få funkt-
ion som buffertzon mot järnvägen och industriverksamheterna söder om denna 
och utformas som naturområde. 
 

RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Sakägare har beretts tillfälle till samråd efter personlig kallelse och berörda bo-
stadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt sammanslutningar och övriga 
intressenter har inbjudits genom annons i lokaltidning den 10 juni 2013, att delta 
i ett gemensamt samrådsmöte den 18 juni 2013 i Stadsbyggnadshuset.  
 
Berörda förvaltningar och myndigheter har tillsänts planförslaget för eventuella 
synpunkter. Länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten har avgivit yttrande enligt 
plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Därutöver hade vid samrådets slut 11 yttranden 
inkommit från berörda förvaltningar. Inga skrivelser har inkommit från allmän-
heten.  
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SAMRÅDSMÖTET 

Vid samrådsmötet deltog 16 personer, varav en privat fastighetsägare och två re-
presentanter från intresserade byggherrar. Från stadens sida deltog förutom repre-
sentanter från stadsbyggnadsförvaltningen även representanter från mark- och 
exploateringsavdelningen samt två förtroendevalda.  
 
Angelägna frågor som kom upp under mötet var sammanfattningsvis:  

• Bevarande och skötsel av de befintliga häckarna 
• Höjder på byggnaderna i den norra delen av planområdet 
• Hastighet i smågatorna norr om planområdet 

 
Sammanfattande kommentar: 
Befintliga häckar: Förslaget har reviderats avseende de befintliga oxelhäckarna i om-
rådet. I planbeskrivningen har text avseende syftet med grönstrukturen kompletterats 
med text som anger att den historiska användningen skall vara läsbar i grönstruk-
turen och parken. Efter en inventering av häckarna framkom att skicket på häckarna 
är varierande. I förslaget säkras stora delar av de oxelhäckar som anses vara i bäst 
skick genom att detaljplanen reglerar allmäntillgänglig parkmark som möjliggör för 
drift av häckarna.  
 
Höjder på bebyggelse: För att minska påverkan på villabebyggelsen norr om planom-
rådet regleras, efter samrådet, ett 6,0 meter brett allmäntillgängligt grönstråk i bebyg-
gelseområdets norra del. En 2,0 meter bred remsa med mark som ej får bebyggas har 
även införts på den nya kvartersmarken. Förändringen innebär att den nya bebyggel-
sen som närmast kan placeras 8,0 meter från den befintliga bebyggelsen. Avståndet 
anses som tillräckligt brett för att inte påverka befintlig miljö negativt. 
 
Enligt hastighetsplanen för Helsingborg stad, 2012, är nuvarande hastighet i småga-
torna reglerad till 30 km/h, vilket diskuterades på mötet.  
 

SAMRÅDSYTTRANDEN 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 9 augusti 2013, framfört att man 
inte har några synpunkter på förslaget. 
 
Lantmäterikontoret har inkommit med yttrande den 21 augusti 2013. I yttrandet 
anges att det i planbeskrivningen beskrivs vilka markägare som finns inom plan-
området men att samfälligheten Påarp s:11 ej finns redovisad. Därutöver stäm-
mer inte kartskisserna i planbeskrivningen med plankartan vad gäller avgränsning-
en mot Jordgubbsgatan. 
Kommentar: Redovisning av samfälligheten Påarp s:11har införts i planhandlingar-
na. Avgränsningen mot Jordgubbsgatan har korrigerats och stämmer överens i plan- 
resp. illustrationskartor.  
 

ÖVRIGA SAMRÅDSSYNPUNKTER 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
TeliaSonera Skanova Access enligt yttrande           den 24 juni 2013 
Brandförsvaret  enligt yttrande           den 24 juni 2013 
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Öresundskraft  enligt yttrande           den 20 augusti 2013 
 
Miljöförvaltningen framför i sitt yttrande, inkommet den 12 juli 2013, att man år 
2006 yttrade sig över det planprogram som föregick planförslaget och att man då 
inte hade några stora invändningar utöver det att man påtalade att en djupare 
riskanalys avseende Skånebanan borde genomföras. Miljöförvaltningen anger att 
man stöder detaljplanens syfte och framför vidare följande synpunkter: 
 
Dagvatten  
I planhandlingen anges att dagvatten avses hanteras enligt stadens dagvattenpolicy 
med en dimensionering för 10-årsregn. Med tanke på framtida exploatering av 
Östra Ramlösa, Långeberga m.fl. områden, är det av största vikt att dagvattensy-
stemet i varje nytt exploateringsområde inom avrinningsområdet (Lussebäckens 
avrinningsområde) dimensioneras så att 100-årsregn kan hanteras. Miljöförvalt-
ningen anger att en komplett lösning för hantering av 100-årsregn med fördröj-
ning inom eller utom området bör redovisas i detaljplanens granskningsskede. 
 
Grundvatten 
Genomförandet av planen bedöms följa miljökvalitetsnormen gällande god ke-
misk och kvantitativ status för grundvatten. Den föreslagna användningen be-
döms inte generera förorening av grundvattnet och inte påverka grundvattentäk-
tens goda kemiska eller kvantitativa status. Det framgår inte i handlingarna vad 
som ligger till grund för denna bedömning. Miljöförvaltningen anser det korrekt 
att den tänkta markanvändningen inte kommer att generera ett särskilt smutsigt 
dagvatten, men anser att man ändå borde beskriva dess påverkan på grundvattnet. 
Miljöförvaltningen föreslår tillämpning av modellen StormTac, en dagvattenmo-
dell som kan användas för beräkning av föroreningstransporter, dimensionering av 
dagvattenanläggningar och påverkan på grundvatten.  
 
Buller 
Järnvägstrafiken är ur bullersynpunkt dimensionerande för området. För att 
dämpa bullernivåerna vid bostädernas fasader kommer bullerskydd att behövas. I 
planhandlingarna redovisas att ekvivalenta ljudnivåer kan innehållas i för bostads-
området i stort. För att innehålla riktvärden för maximalt buller krävs i första 
hand anpassning av byggnaderna höjdmässigt men även vissa åtgärder för att 
skydda uteplats. Miljöförvaltningen anser att gällande riktvärden ska klaras för 
samtliga bostäder i planen och att man även ska säkerställa goda ljudmiljöer på 
gemensamma platser och parkytor. 
 
Riskanalys för Skånebanan 
Analys har utförts med avseende på människans säkerhet. En jämförelse har 
gjorts med rapporten RIKTSAM och dess förutsättningar för fastställande av risk-
kriterier. Miljöförvaltningen erinrar om att staden har tagit fram Strategi för be-
byggelseplanering intill transportleder för farligt gods, rev 7, WUZ Risk Consul-
tancy AB, daterad 2012-12-07, som även omfattar trafik på Skånebanan. Denna 
rapport bör ingå i beslutsunderlaget.  
 
Förorenad mark 
Genomförda markundersökningarna visar att inga allmänna föroreningar finns 
inom området. Emellertid kan det, med tanke på den tidigare verksamheten, inte 
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uteslutas att det lokalt kan finnas områden med förhöjda halter av pesticider, me-
taller och annat. Miljöförvaltningen noterar att provtagningarna är tagna relativt 
ytligt och att vissa delar av området inte har provtagits. 
 
Enligt den kompletterande undersökningen av föroreningar i byggnaderna har 
man utöver metallförorenad färg också påträffat PCB i plastmatta. Byggnaderna 
bör antingen saneras från hälsofarliga ämnen eller rivas med korrekt hantering av 
uppkommit avfall. 
 
En del av det område som tidigare använts för plantskoleverksamhet förslås an-
vändas som parkområde och damm för dagvattenfördröjning. Enligt illustrationen 
kan planförfattarna även tänka sig lekplats och odling. Då undersökningar visar 
att riktvärden för känslig markanvändning i några fall överskrids, och man kan 
förvänta sig att vissa delar behöver saneras, efterfrågar miljöförvaltningen ett tyd-
ligt ställningstagande av vilken markanvändning som är lämplig.  
 
Mark som inte är fullständigt sanerad bör inte användas till bostäder, lekpark eller 
odling. Plankartan bör kompletteras med bestämmelse om att mark för bostads- 
centrum- och parkändamål ska saneras till riktvärden för känslig markanvändning. 
Sanering ska anmälas till miljönämnden i god tid före åtgärder påbörjas. 
Kommentar: 
Dagvatten: Planbeskrivningen ger inte komplett lösning för att hantera ett hundrårs-
regn utan klargör möjligheterna att avleda, fördröja och minimera riskerna för dagvat-
tenöversvämningar. Parallellt med framtagning av va-utredningen har NSVA tillsam-
mans med Tyréns tagit fram en dagvattenmodell i syfte att studera trycknivåer och 
minska riskerna för översvämningar. I utredningen anges att för att konsekvenserna 
inte skall bli för omfattande vid ett hundraårsregn rekommenderas en kartläggning av 
närliggande marker och diken i anslutning till området. Syftet med kartläggningen är 
att säkerställa för ev. översvämningsrisker på avsedda ytor och inte inom fastighets-
mark. Generellt gäller för hela området att gator utformas med lutningar ut från områ-
det. Instängda områden bör i möjligaste mån byggas/projekteras bort. Planhandlingen 
har kompletterats med text avseende Lussebäcken under rubriken; ytvatten. 
Grundvatten: Beskrivning av markanvändningens påverkan på grund- och ytvattnet 
har införts i planbeskrivningen under rubriken: KONSEKVENSER/ Miljökvalitets-
normer för vattenförekomster. Beträffande StormTac så har inte NSVA kommit igång 
med att använda modellen och kan inte bistå med dylik beräkning. 
Buller: Bullerutredningen har uppdaterats och visar att riktvärdena kan innehållas 
då avsteg tillämpas. Planhandlingen har kompletterats med motivering till tillämpning 
av avsteg från bullerriktvärden.  
Riskanalys för Skånebanan: Stadens framtagna dokument ”Strategi för be-
byggelseplanering intill transportleder för farligt gods”, rev 7, WUZ Risk Consultancy 
AB, daterad 2012-12-07,har förts in i planbeskrivningen som ett beslutsunderlag. 
Förorenad mark: Planhandlingen har kompletterats med text som anger att mark för 
bostads- centrum- och parkändamål ska saneras till riktvärden för känslig markan-
vändning. Text avseende hälsofarliga ämnen i befintliga byggnader har införts i plan- 
och genomförandebeskrivningen. 
  
Vård- och omsorgsförvaltningen framför i sitt yttrande inkommet den 24 juli 
2013, att man tagit del av samrådshandlingen och att man gör bedömningen att 
förslaget skapar bättre förutsättningar för kvarboende för äldre och att fastigheter 
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med god tillgänglighet generellt skapar bättre förutsättningar för ett bra boende i 
livets olika skeenden. Områdets närhet till service och kollektivtrafik, välplane-
rade gång- och cykelstråk och övriga trafiklösningar är positiva för vård- och om-
sorgsförvaltningens målgrupper.  
 
Kärnfastigheter inkom den 14 augusti 2013, med ett yttrande där man anger att 
man ser positivt på att det i planområdets östra del skapas byggrätter som möjlig-
gör för inte enbart bostäder utan även för t ex en förskola eller en LSS-bostad. 
Vidare anges att man för närvarande inte har några sådana planer, men att be-
dömningen är att man under de närmsta åren kommer att få dylika uppdrag. I 
övrigt har man inga påpekanden. 
 
Trafikverket framför i sitt yttrande, inkommet den 20 augusti 2013, att planom-
rådet omges av kommunala vägar och att man ser positivt på nyetableringar av 
gång- och cykelstråk samt områdets goda tillgänglighet till kollektivtrafiken. Vi-
dare framförs följande: 
 
Skånebanan 
Skånebanan är utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ mil-
jöbalken. Dylika områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Till förmån för minskad restid, 
ökad kapacitet samt säkrare plankorsningar ska Skånebanan rustas upp. Utbygg-
naden kommer inte att vara klar till 2014 vilket planbeskrivningen antyder. Av 
Trafikverkets förstudie för Skånebanans upprustning (2008-04-18) framgår att 
korsningspunkterna med Välluv östra (sydväst om planområdet) samt Vedelövs-
vägen (direkt sydost om planområdet) ska anpassas men inte byggas om till plan-
skilda korsningar.  
 
Trafiksäkerhet 
Avståndet mellan Helsingborgsvägen och järnvägens bomanläggning är strax un-
der 20 meter. Ökade trafikflöden längs Helsingborgsvägen och ökad kapacitet för 
järnvägen utgör ökad risk för trafikfara, i synnerhet med hänsyn till den trafik 
som kommer söderifrån och passerar järnvägen. Trafikverket anser att kommunen 
i det fortsatta arbetet ska ta fram en fördjupad utredning kring trafiksäkerheten 
och kring hur korsningarna norr om bomanläggningarna kan anpassas. Minsta till-
låtna avstånd mellan vägkorsning och plankorsningens kryssmärken är 30 meter 
enligt VGU. Trafikverket anser att kommunen i samband med planläggningen ska 
se över om det är möjligt att justera placeringen av Helsingborgsvägens anslut-
ningar till Ekebergavägen för att uppnå detta. Ny utformning/trafikreglering i 
korsningarna kan också behövas för att säkerställa att fara inte uppstår i samband 
med bomfällning. Till utredningen bör kommunen använda sig av ny trafikräk-
ning för Helsingborgsvägen, då de trafikflöden som redovisas i planbeskrivningen 
är 17 år gamla. Utredningen ska också ta hänsyn till prognos för ökade trafikflö-
den.  
 
Stängsel ska uppföras så att obehörigt spårbeträdande undviks. För samtliga 
stängsel gäller att de kan behöva skyddsjordas beroende på placering i förhållande 
till kontaktledning. Placering och utformning av stängsel ska göras i samråd med 
Trafikverket. Trafikverket förutsätter att kommunen bekostar uppförande av 
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stängsel. Ansvar för drift och underhåll av stängsel regleras när placering och ut-
formning är bestämd. 
 
Bullervall 
Ingen bebyggelse planeras mellan järnvägen och Helsingborgsvägen. Området 
planeras som naturområde utformat med bullervall. Om en vall byggs måste dag-
vattnet ledas bort från järnvägen.  
 
Bullerskydd bestående av vall och plank går inte att placera enligt detaljplanen. 
Trafikverkets fastighetsgräns från spårmitt är ca 6 meter i öster och ca 7 meter i 
väster. Kontaktledningsstolpar är placerade 3,5 meter norr om spårmitt vilket 
innebär att vissa elsäkerhetsavstånd gäller (Elsäkerhetsverkets föreskrifter EL-
SÄK-FS 2008:1). Avståndet mellan bullervall och kontaktledning eller spännings-
förande anläggningsdel måste vara minst 5 meter. 
 
Eftersom järnvägen går i bank i den västra delen är det lämpligast att placera bul-
lerskyddet i höjdled relativt räls överkant och inte i marknivå som planförslaget 
anger. Bullerplankets krön ska ha en form som förhindrar att man kan stå eller gå 
på plankkrönet. 
 
Bullerpåverkan 
Bullerpåverkan av området har utretts av stadsbyggnadsförvaltningen och WSP. 
Trafikverket har tagit del av Bullerutredning (PM 10168123.02) där det konsta-
teras att riktvärden för ekvivalenta bullernivåer överskrids vid flera fasader, upp 
till 62 dBA (utom på markplan). I utredningen anges att detta kan accepteras om 
riktvärden för värden inomhus, med rätt utformning av fasaden, kan innehållas. 
Resonemanget förutsätter att det finns skäl för avsteg från bullerriktvärdena, vil-
ket endast, enligt Trafikverket, bör godtas i större tätorters centrala delar 
(>20 000 invånare) där Påarp inte bedöms komma i fråga. Om det ändå finns skäl 
för avsteg ska det säkerställas att varje lägenhet får tillgång till en ljuddämpad 
eller tyst sida vilket ej omnämnts i bullerutredning eller planbeskrivningen. Även 
vägtrafiken ger höga maxnivåer vilket kan påverka om en ljuddämpad/tyst sida 
kan innehållas. Vid bullerberäkningar ska prognos för 2030 användas om den är 
högre än den för 2020. Hastigheten 160 km/h ska användas i en framtidsprognos. 
Trafikverket ifrågasätter rimligheten i att alla persontåg på sträckan kommer att 
vara av typ X60. Andra persontåg ger avsevärt högre bullernivåer vilket bullerut-
redningen bör ta hänsyn till. I planförslaget utgår man från att järnvägen vid 
Påarp dagligen trafikeras av 24 godståg och 60 persontåg. Anläggningen ska di-
mensioneras för 24 godståg och 82 persontåg/ dygn, en ökning av persontåg som 
utredningen måste ta hänsyn till.  
 
På plankartan anges planbestämmelse om att bostadsbebyggelse skall uppföras 
med beaktande av riktvärden för vägtrafikbuller, även buller från järnvägen måste 
inbegripas i denna bestämmelse. Trafikverket anser att de bullerutredningar som 
har gjorts i samband med detaljplanen inte är tillräckliga och att ovanstående 
synpunkter måste behandlas innan planen tas till utställning. 
 
Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de 
av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas ska bekostas av kommunen eller exploatören. Innan de-
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taljplanen förs till antagande måste ett avtal, som reglerar ansvara och kostnader 
för nödvändiga bullerreducerande åtgärder träffas mellan Trafikverket och kom-
munen.  
 
Kommentar: 
Skånebanan: Planbeskrivningen har reviderats i enlighet med Trafikverkets syn-
punkter. 
 
Trafiksäkerhet: Helsingborgs stad är huvudman för Helsingborgsvägen genom Påarp.  
Planbestämmelsen ”Trafiksäkerhetshöjande åtgärd” införts på plankartan för att sä-
kerställa trygga korsningar inom planområdet.   
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd kan ej regleras i detaljplanen för korsningen Ekeberga-
vägen/Helsingborgsvägen då korsningen är belägen utanför planområdet. Staden an-
ser inte att det är nödvändigt att, inom ramen för detaljplanearbetet, utföra en fördju-
pad utredning kring trafiksäkerheten i planområdet eller att överväga möjligheterna 
att justera Helsingborgsvägens placering i anslutning till Ekebergavägen. Helsing-
borgsvägens östra del inom planområdet omges, i förslaget, av allmän platsmark, vil-
ket inte skulle hindra en eventuell framtida justering av vägen.   
 
Trafikberäkningarna för Helsingborgsvägen har uppdaterats 2013-11-08 och införts i 
planhandlingarna och i bullerutredningen. 
 
Det finns inget stängsel längs spåret idag. Bullervallen kommer att bestå av vall och 
plank. Ev. stängsel kommer att diskuteras med Trafikverket i samband med uppfö-
rande av störningsskydd. 
 
Bullervall 
Vid utformning och projektering av bullervallen kommer hänsyn att tas till att dagvat-
ten måste kunna ledas bort.  
 
För bästa effekt är bullerskyddet tänkt att delvis uppföras på mark som tillhör Trafik-
verket. Skyddet kommer att placeras så nära spårmitt som möjligt. Om bullervallen 
ska anläggas så som planbeskrivningen anger måste anläggnings- och fyllnadsarbeten 
utföras på Trafikverkets fastighet. 
 
Principskissen uppdateras i enlighet med Trafikverkets påpekanden. 
 
Dialog har skett med Trafikverket avseende att störningsskydd delvis hamnar på Tra-
fikverkets mark och kommer ytterligare att diskuteras i samband med projektering och 
uppförande av störningsskyddet. 
 
Bullerpåverkan  
Under planbestämmelsen som anger riktvärden för vägtrafikbuller har även buller 
från järnvägen införts.  
 
Dialog har skett med Trafikverket avseende korrekt indata i bullerutredningen, då 
olika uppgifter figurerat. Bullerutredningen har därefter uppdaterats. 
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Genomförandebeskrivningen har kompletterats med text angående avtal mellan Tra-
fikverket och staden som reglerar ansvar och kostnader för bullerreducerande åtgär-
der. 
 
Kulturförvaltningen anger i sitt yttrande inkommet den 22 augusti 2013, att 
Landsbergs Perenner AB varit specialister på perenner i mer än 100 år. Företaget 
är en del av den trädgårdsnäring som varit utmärkande för Påarp med omgivning-
ar. Handelsträdgårdar har bidragit till Påarps blomstring och är en viktig del av 
traktens kulturhistoria. I Kulturminnesvårdsprogram från 1991 står att: ”de 
många och för socken så signifikativa växthusen (har) ett stort odlingshistoriskt 
värde.” (sid.192). 
 
Enligt planprogramförslaget som tog fram år 2006 angavs att de kvarvarande de-
larna av Landsbergs plantskola beaktas. Delar av den gamla plantskolan planläggs 
i aktuellt planförslag som parkmark, det vore en fördel om även delar av bebyg-
gelsen kan inkorporeras i parken. Det är mycket positivt att de kvarvarande gröna 
kvaliteterna kan användas i rekreativt syfte och ge resterna av ett lokalt kulturarv 
ny användning. 
 
Parkens gestaltning måste ta avstamp i den gamla plantskolans utformning för att 
den historiska kopplingen ska bli läsbar, exempelvis genom en tydlig kvartersin-
delning tillsammans med ett brett utbud av perenna växter. Utformning av dag-
vattenmagasin bör även anpassas till den gamla handelsträdgårdens struktur.  
Kommentar: Planen hindrar inte att byggnaderna inkorporeras i parken. Emellertid 
uppvisar de inte sådana kvaliteter och bevarandevärden att de motiverar att skyddas 
genom varsamhetsbestämmelse. Den tidigare användningen innebär att om byggna-
derna ska användas krävs sanering. I planbeskrivningen har text, under rubriken; 
PLANENS UTFORMNING/Grönstruktur, införts som anger historisk koppling till 
den tidigare användningen både vad avser parken och dagvattenmagasinets utform-
ning. 
 
Skol- och fritidsförvaltningen framför i sitt yttrande inkommet den 21 augusti 
2013, att man ställer sig positiv till planförslaget och att man i övrigt inte har 
några synpunkter. 
 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) inkom den 21 augusti 2013, 
med yttrande där man anger att VA-försörjningen är en viktig fråga i planarbetet 
och att NSVA tidigt varit delaktiga i planprocessen för att kunna bidra med bra 
lösningar i området. De lösningar för dagvatten i planförslaget samt utförligare i 
PM ”Landsberg - Utredning av VA och höjdsättning” kommer att resultera i en god 
dagvattenförsörjning samt innebära en förbättring av hanteringen av dagvattenka-
paciteten i sydöstra Påarp.  
 
Med föreslagna lösningar som svackdike söder om Helsingborgsvägen samt ytliga 
system för omhändertagande av gatuvatten från området skapas även förbättring-
ar av kvaliteten på det dagvatten som släpps vidare i systemet. Andra viktiga delar 
som tas upp i planförslaget är åtgärderna som behövs på fastigheten Välluv 6:4. 
Dessa åtgärder är viktiga för kapaciteten i dagvattensystemet och för vikten av att 
kartlägga konsekvenserna av ett 100-års regn för planområdet med omgivningar.  
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Region Skåne framför i sitt yttrande inkommet den 23 augusti 2013, att man ser 
positivt på att Helsingborgs stad planerar för ett ökat bostadsbyggande genom 
förtätning i centralt läge i Påarp. Planområdet ligger nära Påarps station och reg-
ionbusslinjer och har därigenom god tillgång till kollektivtrafik. I yttrandet anges 
att Skånetrafiken och Region Skånes enhet för planeringsstrategier deltagit i ytt-
randet.  

 

INKOMNA SKRIVELSER 

Inga skrivelser har inkommit. 
 

SAMMANFATTNING 

Under samrådsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 
• Dagvattenhantering 
• Bullerpåverkan och utformning av bullerskydd 
• Riskavstånd till Skånebanan 
• Förorenad mark 
• Trafiksäkerhet 

 

ÄNDRINGAR INFÖR REMISS OCH UTSTÄLLNING 

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

På plankartan  
• Det centrala grönstråket har omlokaliserats till planområdets norra del.  
• Avgränsningen mot Jordgubbsgatan har korrigerats och stämmer överens i 

plan- resp. illustrationskartor. 
• Områden för trafiksäkerhetshöjande åtgärd har införts. 
• Området för centrumverksamhet i planområdets östra del har utökats.  

 
Planbestämmelser  

• Planbestämmelsen om utökat marklov för borttagande av träd har tagits 
bort.  

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärd har införts som bestämmelse 
• Planbestämmelse som anger riktvärden för vägtrafikbuller har komplette-

rats att gälla även buller från järnvägen.  
• Planbestämmelse om utnyttjandegrad har reviderats. 

 
• Illustrationsplanen har uppdaterats. 

 
Planbeskrivningen 

• Redaktionella ändringar, förtydliganden och uppdateringar av kartmaterial 
har införts. 

• Handlingen har förtydligats med vilken lag som reglerar riksintresset för 
järnvägen/kommunikation (3 kap 8§ miljöbalken). 

• Remisshandlingen för Helsingborgs stads Grönplan är beaktad under ru-
briken; Tidigare ställningstaganden.  

• Samfälligheten Påarp s:11har förts in under rubriken; Markägare.  
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• Text och innehåll under rubriken; PLANENS UTFORMNING/ Grön-
struktur har bearbetats. 

• Handlingen har reviderats avseende Skånebanans utbyggnad under rubri-
ken KONSEKVENSER/Hälsa och säkerhet/Järnvägstrafik. 

 
 

• Stadens dokument ”Strategi för bebyggelseplanering intill transportleder för 
farligt gods”, rev 7, WUZ Risk Consultancy AB, daterad 2012-12-07,har 
förts in i planbeskrivningen som ett beslutsunderlag under rubriken; 
KONSEKVENSER/Hälsa och säkerhet/Farligt gods. 

• Text avseende trafikbuller och utökade bullerstudier har införts under ru-
briken; KONSEKVENSER/Trafikbuller/Bullerutredningar. 

• Text avseende avsteg från bullerriktvärden trafikbuller har införts under ny 
rubrik; KONSEKVENSER/Trafikbuller/ Skäl för avsteg från bullerriktvär-
dena. 

• Text avseende hälsofarliga ämnen i befintliga byggnader har införts under 
rubriken; KONSEKVENSER/Mark, luft och vatten/Geoteknik och markför-
oreningar. 

• Information avseende länsstyrelsens dispens från biotopskyddsbestäm-
melse har införts under rubriken; KONSEKVENSER/Natur- och kultur-
miljö/Biotopskydd. 

• Text avseende Lussebäcken samt beskrivning av markanvändningens påver-
kan på grund- och ytvattnet har införts i planbeskrivningen under rubri-
ken: KONSEKVENSER/ Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i enlighet 
med miljöförvaltningens yttrande.  
 
Genomförandebeskrivningen  

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats med text angående avtal 
mellan Trafikverket och staden som reglerar ansvar och kostnader för bul-
lerreducerande åtgärder. 

• Text avseende känslig markanvändning och hälsofarliga ämnen i befintliga 
byggnader har införts under rubriken; TEKNISKA UTRDENING-
AR/markföroreningar. 
 
 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
 
 
 
Björn Bensdorp-Redestam Helena Taps 
Planchef Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR 
FASTIGHETEN PÅARP 1:12  M FL 
PÅARP, HELSINGBORGS STAD 
 

 
UTLÅTANDE  I 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva omfattning, utformning och 
placering av bostadsbebyggelse och verksamheter samt övergripande ga-
tunät inom området. Planens syfte är också att stärka Påarps centrum 
samt att säkerställa och förbättra tillgängligheten till gröna och rekreativa 
områden för befintlig och ny bebyggelse. 
  
Utställningsförslaget innebar en utbyggnad av ca 150 -200 nya bostäder 
samt ytor för centrumverksamhet, skola-/förskola- samt vårdändamål.  
Planområdet omfattar ett ca 5 hektar stort område bestående av tidigare 
handelsträdgård. Förslaget innehåller utformning av gaturum, grönstruk-
tur och publika platser. Den nya infrastrukturen är kopplad till den be-
fintliga. Ett parkområde på Landsbergs tidigare handelsträdgård och 
plantskola föreslås. Den södra delen av planområdet som gränsar mot 
spårområde föreslås få funktion som naturområde samt som buffertzon 
mot bland annat järnvägen.  
 
Utställningsförslaget skiljde sig i huvudsak från samrådsförslaget genom 
att bostadsbebyggelsen i den sydvästra delen anapassades för att kunna 
skapa bättre boendemiljöer avseende buller från järnvägen. Det inre 
grönstråket flyttades också ut i fastighetsgränsen norrut.     
 

REMISS OCH UTSTÄLLNING 

Planförslaget har, efter stadsbyggnadsnämndens beslut den 28 januari 
2014, remitterats till barn- och utbildningsnämnden, idrotts- och fritids-
nämnden, kommunstyrelsen i egenskap av markägare, kulturnämnden, 
kärnfastigheter, lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, miljönämnden, 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA), räddningsnämnden, TeliaSonera, Trafikverket, 
vård- och omsorgsnämnden och Öresundskraft AB. 
 
Samtliga utom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) har inkommit 
med yttrande.  
 
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadsförvaltningen fr o m den 10 
februari 2014 t o m. den 15 mars 2014. Förslaget har, innan utställningen 
påbörjats, tillsänts Länsstyrelsen, vilka den 27 februari 2014 meddelat att 
förslaget inte strider mot de intressen man har att bevaka enligt 
12 kap 1 § PBL.  
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Kända sakägare och hyresgästorganisationen har i brev underrättats om 
utställningen. Kungörelse om utställningen har varit infört i ortstidningen 
den 8 februari 2014.  
 

INKOMNA YTTRANDEN 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 27 februari 2014 medde-
lat att man inte har något att erinra på förslaget. 
 
Lantmäterimyndigheten  anger i sitt yttrande inkommet den 13 mars 
2014 att plankartan och genomförandebeskrivningen har ändrats sedan 
samrådet vad gäller gc-väg genom bostadsområdet. Muntlig diskussion 
har skett med planförfattaren avseende allmän 
plats/egenskapsbestämmelsen: x – markreservat/passage.  
 
Kommentar: Syftet med att ändra den allmänna platsmarken till passage på 
kvartersmark är att inte låsa fast placeringen av stråket utan att skapa en 
flexibilitet för exploatören vid utbyggnaden. Förklaringen till planbestämmel-
sen passage har reviderats så att det överensstämmer med texten i genomfö-
randebeskrivningen. Under rubriken: Fastighetsrätt/fastighetsbildning har 
texten kompletterats avseende avtal. 

 
Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
TeliaSonera Skanova Acess enligt yttrande den 6 februari 2014 
Brandförsvaret  enligt yttrande den 21 februari 2014 
Kommunstyrelsen såsom markägare enligt yttrande den 7 mars 2014 

 
Kulturnämnden anger i sitt yttrande inkommet den 28 februari 2014 att 
Landsbergs perenner AB har varit specialister på perenner i över 100 år 
och är en del av den trädgårdsnäring som varit utmärkande för Påarp med 
omgivningar. Handelsträdgårdar har bidragit till Påarps blomstring och är 
en viktig del av traktens kulturhistoria. I kulturminnesvårdsprogram från 
1991 står att ” de många och för socken så signifikativa växthusen [har] 
ett stort odlingshistoriskt värde” (s 192). 
 
Enligt det förslag till planprogram som togs fram 2006 ska de kvarva-
rande delarna av Landsbergs plantskola beaktas. Delar av den gamla 
plantskolan planläggs nu som parkmark. Kulturnämnden anser att det 
vore en fördel om delar av bebyggelsen kan inkorporeras i parken och att 
parken tar avstamp i den gamla plantskolans utformning. Dessa intent-
ioner finns i planbeskrivningen men ges inga bindande planbestämmelser. 
Det hade varit önskvärt med en tydligare reglering men det upplevs trots 
allt mycket positivt att de kvarvarande gröna kvaliteterna kan användas i 
rekreativt syfte och resterna av ett lokalt kulturarv ges ny användning.  
 
Kommentar: Delar av den befintliga bebyggelsen med bland annat växthus, 
ligger i området som föreslås som parkområde. Byggnaderna är dock i dåligt 
skick, kräver sanering och är kostsamma att renovera. Av denna anledning 
samt då parkfunktionen prioriteras, säkerställs inte dessa byggrätter med 
planbestämmelse. Arbetarbostaden som är lokaliserad i planområdets nord-
östra del planläggs för centrumverksamhet, vilket skapar möjligheter för att 
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byggnaden kan behållas och tas i bruk. Detaljplanens intention är, som kul-
turnämnden påpekar, att parkens utformning tar avstamp i plantskolans ti-
digare användning. Planbestämmelsen n1 (Befintliga träd och häckar ska i 
huvudsak bevaras) innebär att den bärande strukturen i den nya parken ut-
görs av den befintliga vegetationen.   

 
Trafikverket  har inkommit med yttrande den 13 mars 2014 där man 
anger följande: 
 
Trafiksäkerhet 
Trafikverket ser positivt på att kommunen lagt till planbestämmelsen  
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att säkerställa trygga korsningar inom 
planområdet, men anser att kommunen är skyldig att ta hänsyn till hur 
exploateringen påverkar trafiksäkerheten även utanför det avgränsade 
planområdet.  
 
Planområdet möjliggör omfattande exploatering med ökade trafikmäng-
der som följd. Berörda plankorsningar ligger utanför planområdet, men 
kommer sannolikt att påverkas av exploateringen. 
 
Trafikverket verkar för att ta bort plankorsningar och öka säkerheten för 
de kvarvarande och kan inte ställa sig bakom åtgärder som kan leda till 
försämrad säkerhet vid en plankorsning. Försämrad säkerhet i en befintlig 
plankorsning kan leda till att Trafikverket blir tvungen att stänga kors-
ningen. Av detta skäl är det av stor vikt att i ett tidigt skede utreda ex-
ploateringens effekter på omliggande vägar och järnväg. 
 
Trafikverket står fast vid att kommunen ska utreda hur trafiksäkerheten 
påverkas av exploateringen, både inom och utanför planområdet. Gator 
norr om plankorsningen kan behöva anpassas fysiskt eller genom regle-
ring, vilket ska utredas i ett tidigt skede. 
 
Skyddsåtgärder 
Trafikverket anger att bullerplank kan räcka som skydd mot ”spårspring”. 
Ska plank ersätta stängsel måste det vara minst 2, 0 meter högt och ut-
formas så att det inte är möjligt att klättra över. Det ska finnas fullstän-
digt skydd mot ”spårspring” utmed järnvägen. I det fall bullerplanket inte 
placeras utmed hela den södra plangränsen krävs att stängsel uppförs på 
resterande sträckor. 
 
Utformning av bullervall med plank/stängsel ska ske i samråd med Tra-
fikverket för att säkerställa att det ger tillräckligt intrångsskydd. 
 
Själva uppförandet av plank/stängsel får bara göras av Trafikverket. Plank 
och/eller stängsel utmed järnvägen ska bekostas av kommunen. Ansvar 
för drift och underhåll regleras när placering och utformning är beslutad. 
 
Trafikverket kan godkänna att bullervallen delvis placeras på Trafikver-
kets fastighet om kommunen tecknar servitutsavtal. Vall som placeras på 
Trafikverkets fastighet ska vara försedd med ett makadamtäckt dike med 
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dräneringsledning som tar hand om vattenmassorna mot järnvägen och 
rinner ut till närmaste dagvattenledning. 
 
Det finns en säkerhetszon om 2,20 meter från järnvägens närmaste räl 
(BVF 923) där kontaktledningsstolparna är placerade. Från dessa finns ett 
säkerhetsavstånd på 4, 0 meter inom vilket inga föremål får placeras. Bul-
lervallens släntfot, samt plank och/eller stängsel, måste därför placeras 
minst 6,20 meter från närmaste räl. 
 
Ansvar för underhåll av bullervallen regleras i servitutsavtal. Eftersom an-
läggningsarbetet kommer att ske på järnvägsmark nära spår och högspän-
ningsanläggning, ska trafikverket vara byggherre. 
 
Det krävs ett genomförande- och finansieringsavtal för att reglera ansvar 
och kostnader. Avtalet måste undertecknas innan planen förs till anta-
gande. Eftersom Trafikverket ska utföra anläggandet av bullervallen och 
uppförande av plank/stängsel krävs det att kommunen har god framför-
hållning. 

 
Buller 
Trafikverket står fast vid att Påarp inte kan bedömas som en sådan ort där 
avsteg från riksdagens riktvärden om trafikbuller kan accepteras. Vi stäl-
ler oss bakom den formulering som återfinns i planbestämmelse på 
plankartan om att riktvärden för trafikbuller ska innehållas. Denna skri-
velse inbegriper all bostadsbebyggelse inom området samt uteplatser och 
medger inte avsteg från riktvärdena.  Vi anser dock att det inte är möjligt 
att åstadkomma med den placering/utformning av bostadsbebyggelse 
som planförslaget medger.  
 
Kommunen har i sin bullerberäkning utgått från att bullerskärm/vall pla-
ceras 4,5 meter från järnvägens spårmitt. Om ett bullerskydd (med 
samma höjd) placeras längre bort från källan än man räknat med så 
kommer skyddet att få sämre effekt och bullernivåerna från järnvägen 
blir högre. Då Trafikverket inte godkänner placering av vall/plank när-
mare än 6,20 meter från närmaste räl måste bullerberäkningen revideras i 
detta avseende. 
 
Inom planområdet ges också möjlighet till skola/förskola. För sådan verk-
samhet ska det säkerställas att de riktvärden som gäller för uteplats (55 
dBA ekvivalent ljudnivå, 70 dBA maximal ljudnivå) innehålls för hela det 
område som används för barnens/elevernas utevistelse. 
 
De beräkningar som gjorts med sänkta hastigheter (90 km/h norrut och 
40 km/h söderut) kan inte accepteras som underlag för bedömningar av 
erforderliga bullerskydd. I beräkningarna med lägre hastigheter är tillsy-
nes hastigheten sänkt för alla tågslag. Genomgående tågs hastighet ska 
vara den högst tillåtna. Det gäller t. ex godstågen, som har en dominant 
inverkan på såväl ekvivalent som maximal ljudnivå. För tåg som stannar 
vid station kan möjligen en lägre hastighet användas, men det saknas re-
dovisning av vilket underlag som använts för att bedöma relevansen i 
dessa hastigheter. En hastighetssimulering bör i så fall utföras. 
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Trafikverket ser positivt på att kompletterande beräkningar utförts av 
maximala ljudnivåer, men det saknas information om att en förutsättning 
för tyst eller ljuddämpad sida är att även maxnivån 70 dBA innehålls, en-
ligt Boverkets allmänna Råd.  
 
Trafikverket förutsätter att inflyttning till bostäder i det nya området inte 
tillåts förrän bullervallen/störningsskyddet är på plats. 
 
Kommentar: 
Trafiksäkerhet; Staden anser inte att det är nödvändigt att utföra en fördju-
pad utredning kring trafiksäkerheten inom och utom planområdet då det an-
ses tillräckligt utrett inom ramen för detaljplanen.  Den tillkommande trafi-
ken bedöms inte försämra trafiksäkerheten i det anslutande trafiknätet. 

 
Buller 
Detaljplanen innebär komplettering av bostäder i ett centralt kollektivtrafik-
nära läge. Kompletteringen skulle medverka positivt i Påarps utveckling. 
Området är strategiskt beläget nära tågstationen och förutsättningarna för 
att skapa bra boendemiljöer är mycket goda. Stadsbyggnadsförvaltningen an-
ser att avsteg från riksdagens riktvärden om trafikbuller kan tillämpas i om-
rådet.  
 
I övervägande del av området innehålls bullerriktvärden oavhängigt om Re-
geringens proposition 1996/97:53 med Boverkets allmänna råd eller den nya 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) tillämpas. Där 
riktvärdena inte kan innehållas finns möjligheter för att skapa goda förhål-
landen avseende buller med hjälp av hur man placerar och disponerar bo-
städerna och skapar bra uteplatser.  
 
Riktvärden för buller gäller även för vårdboenden och undervisningslokaler. 
På skolgårdar gäller dessutom riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent nivå för alla 
utomhusytor där skolbarn vistas. Bullerutredningen visar att riktvärdet kan 
innehållas. Information om bullerriktvärden på skolgårdar har införts i plan-
beskrivningen under rubriken; Konsekvenser/Hälsa och säker-
het/Trafikbuller. 

 
Efter överväganden kring Trafikverkets uppgifter om vilka hastigheter tågen 
kan framföras på Skånebanan genom Påarp bedömer stadsbyggnadsförvalt-
ningen det inte som rimligt att utgå från de högre hastigheterna som Trafik-
verket anger. Idag är högsta tillåtna hastighet 130 km/ och trafiken framförs 
i betydligt lägre hastighet. De has-tigheter som initialt angavs av Trafikverket 
som de reella hastigheterna bedöms som de hastigheter som är möjliga att 
framföra trafik på genom Påarps by utan väsentlig ombyggnad av järnvägen.  
 
Ytterligare bullerstudier, som redovisas i planbeskrivningen, avseende väg- 
respektive järnvägsbuller har gett att detaljplanen inte reglerar störningsskyd-
dens detaljutformning.  
Detaljplanen medger störningsskydd längs banvallen. Planbeskrivningen vi-
sar att man kan uppnå goda boendemiljöer avseende buller.  
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Länsstyrelsen som har att bevaka hänsyn till människors hälsa och säkerhet 
har inga synpunkter på detaljplanen i remiss- och utställningsskedet. 

 
Bullervall och störningsskydd 
Efter ytterligare bullerstudier, som redovisas i planbeskrivningen, avseende 
väg- respektive järnvägsbuller reglerar detaljplanen inte längre störningsskydd 
för buller i detaljutformning. I planbeskrivningen redovisas att man kan 
uppnå goda boendemiljöer avseende buller men förhindrar inte störnings-
skydd längs banvallen om det skulle bedömas som lämpligt på hela eller de-
lar av sträckningen.  

 
Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om stör-
ningsskydd i det fall staden önskar uppföra störningsskydd på mark som till-
hör Trafikverket samt vilka avtal som behöver upprättas mellan staden och 
Trafikverket. Genomförandebeskrivningen har även kompletterats med text 
om att utformning av eventuella buller- och intrångsskydd ska ske i samråd 
med Trafikverket.  Även text som anger att utformning av eventuell bullervall 
med plank/ stängsel ska ske i samråd med Trafikverket har tillförts. 

 
Öresundskraft har inkommit med yttrande den 13 mars 2014 där man 
anger att man avseende elnät inte har något att erinra och att området 
kan anslutas till Öresundskrafts naturgasnät. 
 
Styrelsen för Kärnfastigheter anger i sitt yttrande inkommet den 14 mars 
2014 att detaljplanen prövar förutsättningarna för att bygga bostäder, 
men också lokaler för olika typer av kommersiell och offentlig service. 
Genom detaljplanen skapas byggrätter i Påarp möjliga att använda för ut-
veckling av LSS- och äldrebostäder men också för skolverksamhet. Styrel-
sen för Kärnfastigheter tillstyrker den föreslagna detaljplanen. 
 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen ändring.  
 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har inkommit med 
yttrande den 18 mars 2014 där man anger följande synpunkter:  

 
Under rubriken Planområdets förutsättningar/Teknisk försörjning önskar 
NSVA komplettera med text avseende dagens kapacitet för avvattning av 
planområdet samt att ledningssystemet inte är dimensionerat för den 
ökade avrinningen som den föreslagna exploateringen innebär. 

 
Illustrationsplanen 
NSVA föreslår att illustrationsplanen kompletteras med information om 
att naturområde även ska användas för dagvattenavledning och som över-
svämningsyta. 
 
 

 
Övergripande markanvändningskartan 

• I kartan har natur och parkområde förväxlats i legenden. 
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• Markanvändningen bör preciseras som Park respektive natur med 
dagvattendamm samt Park respektive natur med avrinningsstråk för 
dagvatten och planerad dagvattenöversvämning.   

 
Karta för föreslagen grönstruktur 
NSVA föreslår att kartan samt text under rubriken Publika stråk kom-
pletteras med information om dagvattenhantering. 
 
Sektioner 
I sektionen genom den norra lokalgatan saknas det gröna stråket. Det 
gröna stråket ska även beakta dagvattenfördröjning och dagvattenrening. I 
sektionen genom Helsingborgsvägen bör beskrivningen svackdike ändras 
till svackdike för dagvattenavrinning. 
 
Trafik 

• Under rubriken; Parkering bör följande anges: ”Dagvatten från par-
keringar ska så långt som möjligt hanteras så att kvalitén förbättras 
med hjälp av filtrering genom svackdike till dränerat makadamstråk 
eller annan liknande lösning. Dagvattnet bör användas så att de 
kommer växtligheten till godo för att snabbt skapa en stor grönvolym.” 

• Under rubriken Gång- och cykelstråk bör följande anges: ”Gång och 
cykelstråk ska där det är möjligt höjdsättas så att de kan användas 
som översvämningsyta vid extrema situationer. 

 
Kommentar: 
Under rubriken; Planområdets förutsättningar/Teknisk försörjning i planbe-
skrivningen har texten kompletterats i enlighet med NSVA:s yttrande. 
 
Lösning för dagvattenhantering beskrivs ingående i planbeskrivningen under 
rubriken; Planens utformning/Teknisk försörjning/Dagvatten samt i genomfö-
randebeskrivningen under rubriken; Tekniska utredningar/vatten. För att 
skapa tydlighet att grönstrukturen ska utformas för att även hantera dagvat-
ten har information avseende detta införts under rubriken: Planens utform-
ning/Grönstruktur. Informationen om gång- och cykelvägar som översväm-
ningsytor har även kompletterats handlingen under rubriken: Planens ut-
formning/ Teknisk försörjning/Dagvatten. 
 
Markanvändningskartan har korrigerats avseende park/naturområde. Det 
gröna stråket motsvarar ”gångväg” i sektionen. Sektionen har ändrats för att 
bli tydligare. Svackdike har förtydligats i sektionen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 25 mars 
2014 angett att man anser det ytterst positivt att man i detaljplanen tagit 
hänsyn till att låta det nya området präglas av en grön småstadskaraktär, 
vilket överensstämmer väl med Helsingborgs stads strävan om en hållbar 
stadsplanering. Närhet finns till gångtunnel och pågatågsstation som för-
binder det nya området med kollektivtrafiken. Naturliga gång- och cykel-
vägar är planerade, vilket är positivt ur ett barn- och elevperspektiv. Om-
fattningen av en utbyggnad på 150 – 200 nya bostäder gör att man i pla-
neringen bör beakta möjligheten av en utbyggnad av förskola i området. 
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Kommentar: En del av kvartersmarken intill den planerade parken är plan-
lagd för skoländamål, vilket även omfattar förskola. 

 
Miljönämnden  har i sitt yttrande inkommet den 1 april  2014 angivit 
följande synpunkter: 
 
Syftet 
Miljönämnden stödjer syftet med planen då denna möjliggör för upp till 
200 nya bostäder på gångavstånd till pågatågsstationen. Exploateringen 
förtätar byn utan ianspråktagande av åkermark och tillför samtidigt park- 
och naturmark. 

 
Buller 
Konsultföretaget WSP utredning visar att gällande riktvärden för trafik-
buller kan komma att överskridas. I samrådsskedet gjordes bedömningen 
att gällande riktvärden skulle kunna klaras med endast 1- 2 dB överskri-
dande. Efter påpekande av Trafikverket om brister i trafikunderlaget har 
bullerutredningen reviderats med innebörden att bostäder nu endast kan 
byggas med relativt omfattande tillämpning av avsteg i enlighet med Bo-
verkets allmänna råd 2008:1, vilket stadsbyggnadsförvaltningen motiverar 
med bland annat det goda kollektivtrafikläget och besparing av åkermark. 

 
Boverket anger tre fall när avsteg från riktvärdena bör kunna tillämpas: 
 
1. i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stads-

karaktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. 
 

Avsteg kan också motiveras vid komplettering: 
 
2. av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer 
3. med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs 
kollektivtrafikstråk i större städer. 
 
Miljönämnden ställer sig, liksom Trafikverket, tveksam till om det går att 
göra avsteg ifrån bullerriktvärdena i Påarp, som närmast bör beskrivas 
som en tätort (stationsby) med huvudsakligen småhusbebyggelse i vilken 
bostäder bör kunna utformas utan att överskrida riktvärdena. Om så ändå 
måste ske behöver det vara tydligt utrett och beskrivet att det inte går att 
innehålla riktvärdena av utrymmesskäl, kostnader, påverkan på land-
skapsbild et cetera. Miljönämnden gör bedömningen att bullerfrågan be-
höver utredas vidare innan planen går till antagande, bland annat avse-
ende högre bullerskydd och ytterligare bullerskydd invid Helsingborgsvä-
gen. 
 
Miljönämnden anser även att erforderligt bullerskydd ska anges och höjd-
sättas på plankartan så att störningsskydd kan följas upp i bygglovsskedet. 
Planbestämmelse som säkerställer förbättrad fasadisolering bör införas. 

 
Förorenad mark 



 9(11) Dnr 446/2012 
  U 20 oktober 2016 

C:\Users\heta1001\Desktop\utlåtande 1.docx 

Bedömningen är att inga allmänna föroreningar finns inom fastigheten 
men med anledning av tidigare verksamhet kan det dock inte uteslutas 
att det lokalt kan finnas områden med förhöjda föroreningshalter. Vid 
schaktning inom området ska man därför vara uppmärksam på eventuella 
färgförändringar eller lukt. Fältanalyserna påvisade inga halter över rikt-
linjerna mindre känslig mark (MKM) enligt Naturvårdsverkets rapport 
4889. Halter över eller på gränsen för värdena för riktlinjerna för känslig 
mark (KM) uppmättes med avseende på arsenik respektive nickel i två 
punkter. I planhandlingen anges att mark för bostads- centrum- och par-
kändamål ska saneras till riktvärden för känslig markanvändning. 
 
Miljönämnden anser att marksanering ska säkerställas genom utökad lov-
plikt med innebörden att bygglov inte får beviljas förrän en efterbehand-
ling av området har utförts och godkänts av tillsynsmyndigheten. 
 
Dagvatten 
I planhandlingen anges att dagvatten avses hanteras enligt stadens dagvat-
tenpolicy med en dimensionering för 10-årsregn. Planbeskrivningen visar 
inte på en komplett lösning för att hantera ett 100-årsregn inom planom-
rådet utan klargör möjligheterna att avleda, fördröja och minimera ris-
kerna för dagvattenöversvämningar. Ett svackdike längs Helsingborgsvä-
gens södra sida samt en översvämningsyta inom naturområdet söder om 
vägen föreslås anläggas. Detaljplanen tar hänsyn till dessa ytor. Detaljpla-
nen begränsar även möjlighet att hårdgöra kvartersmark som en del av 
den totala dagvattenlösningen. En fastighet närmast söder om Påarp ut-
pekas som lämplig område för omhändertagande av för volymer översti-
gande 10-års regn. 
 
Miljönämnden godtar den föreslagna hanteringen av dagvatten och förut-
sätter att beskrivna åtgärder vidtas för att klara 100-års regn. 
 
Energieffektivitet 
Planbeskrivningen anger att ny bebyggelse bör planeras och utföras med 
miljöanpassade metoder och sunda material i former som medverkar till 
en lägre energiförbrukning, exempelvis passivhus. Miljönämnden anser 
att bebyggelse på stadens mark bör ha tydlig miljöprofil och att byggna-
dernas energieffektivitet bör säkerställas genom krav i avtal eller genom 
annan överenskommelse med byggherren i enlighet med SKL:s rekom-
mendation. 
Kommentarer:  
Buller: Detaljplanen innebär komplettering av bostäder i ett centralt kollek-
tivtrafiknära läge. Kompletteringen skulle medverka positivt i Påarps utveckl-
ing. Området är strategiskt beläget nära tågstationen och förutsättningarna 
för att skapa bra boendemiljöer är mycket goda. Stadsbyggnadsförvaltningen 
anser att avsteg från riksdagens riktvärden om trafikbuller kan tillämpas i 
området.  

 
Efter överväganden kring Trafikverkets uppgifter om vilka hastigheter tågen 
kan framföras på Skånebanan genom Påarp bedömer stadsbyggnadsförvalt-
ningen det inte som rimligt att utgå från de högre hastigheterna som Trafik-
verket anger. Idag är högsta tillåtna hastighet 130 km/ och trafiken framförs 
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i betydligt lägre hastighet. De has-tigheter som initialt angavs av Trafikverket 
som de reella hastigheterna bedöms som de hastigheter som är möjliga att 
framföra trafik på genom Påarps by utan väsentlig ombyggnad av järnvägen.  
 
Ytterligare bullerstudier, som redovisas i planbeskrivningen, avseende väg- 
respektive järnvägsbuller har gett att detaljplanen inte reglerar störningsskyd-
dens detaljutformning. Detaljplanen medger störningsskydd längs banvallen. 
Planbeskrivningen visar att man kan uppnå goda boendemiljöer avseende 
buller.  

 
Detaljplanen kan inte reglera fasadisolering.  

 
Förorenad mark 
Utökad lovplikt för att säkerställa marksanering har införts på plankartan 
samt i genomförandebeskrivningen. 
 
Energieffektivitet 
Stadsbyggnadsförvaltningen strävar liksom miljönämnden mot en hållbar 
stadsplanering, vilket också anges i planbeskrivningen. Utformningen av av-
talskrav hanteras dock inte inom detaljplanen. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden anger i sitt yttrande inkommet den 26 mars 
2014 att det utifrån detaljplanen och tidigare förvaltningsyttrande inte 
finns ytterligare synpunkter att tillägga. 
 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen ändring. 
 
 
INKOMNA SKRIVELSER 
Inga skrivelser har inkommit. 

  
 
SAMMANFATTNING 
Under utställningsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 
• Buller från järnvägen 
• Markföroreningar 
• Trafiksäkerhet 
 
REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR 
Följande redaktionella ändringar har gjorts:  
• Planbestämmelsen f1, Huvudbyggnad ska placeras i förgårdslinje mot 

gata, har tagits bort. Förklaringen till planbestämmelsen passage har 
förtydligats. Förklaringen till planbestämmelsen skydd under rubriken: 
Störningsskydd har förtydligats. Utökad lovplikt för att säkerställa 
marksanering har införts. Planbestämmelse kring att tillämpa avsteg 
från bullerriktlinjerna har tagits tas bort.Texten som beskriver planbe-
stämmelsen skydd har ändrats till Störningsskydd mot buller får finnas. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om bullerrikt-
värden på skolgårdar under rubriken; Konsekvenser/Hälsa och säker-
het/Trafikbuller. Information om dagvatten har kompletterats under 



 11(11) Dnr 446/2012 
  U 20 oktober 2016 

C:\Users\heta1001\Desktop\utlåtande 1.docx 

rubrikerna: Planområdets förutsättningar/Teknisk försörjning, Planens ut-
formning/Grönstruktur samt Planens utformning/ Teknisk försörj-
ning/Dagvatten. Rubriken Skäl för avsteg från bullerriktvärden under 
huvudrubriken: KONSEKVENSER/Hälsa och säkerhet/Trafikbuller har 
tagits bort från planbeskrivningen 

• Illustrationskartan har uppdaterats. 
• Genomförandebeskrivningen har kompletterats under rubriken: Tid-

plan avseende ny tid för förväntad laga kraft handling. Under rubriken 
Fastighetsrätt/fastighetsbildning har text avseende servitutsavtal revide-
rats. Under rubriken: Tekniska utredningar/ Buller och trafiksäkerhet har 
text om att bullerskydd ska finnas innan bostäderna tas i anspråk har 
tagits bort och text om att utformning av eventuell bullervall med 
plank/stängsel ska ske i samråd med Trafikverket och bekostas av mar-
kägaren eller exploatören har införts. Under rubriken: Planeko-
nomi/Riskreducerande vall för farligt gods finns ny rubrik avseende risk-
reducerande åtgärd från järnvägen. Texten under rubriken: Planeko-
nomi/ Störningsskydd har kompletterats 

 
 
KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Kvarstående erinringar från programsamrådet finns beträffande trafik-
framkomlighet och trafiksäkerhet.  

 
Kvarstående erinringar från samrådsskedet och remiss- och utställnings-
kedet finns beträffande trafiksäkerhet och buller från järnvägen.  

 
Ingen av dem som framfört erinringar, vilka kvarstår, finns listade som 
sakägare i fastighetsförteckningen.  

 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
 
 
 

Björn Bensdorp-Redestam  Helena Taps 
Planchef  Planarkitekt 
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