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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900), enligt 

beslut om uppdrag i stadsbyggnadsnämnden 20 juni 2012. Lagstödet för planbestämmelserna, 

utifrån 4 kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 

Planändringens syfte är att pröva omfattning, utformning och placering av bostadsbebyggelse 

samt övergripande gatunät inom planområdet. Planens syfte är också att säkerställa och för-

bättra möjligheten till och tillgängligheten till gröna och rekreativa områden kopplade till dag-

vattenhantering. 

1.2 Sammanfattning 

Planförslaget innebär uppförande av bostäder på åkermarken belägen söder om Mörarpsvägen. 

Huvudidén är att markeffektivt planlägga bostäder på åkermark i kollektivtrafik nära läge i di-

rekt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.  

Planområdet omfattar totalt cirka 7,4 hektar. Utbyggnadsområdet för bostäder omfattar cirka 

3,4 hektar och resterande andel rymmer ytor för dagvattenhantering i kombination med rekrea-

tiva ytor. Strukturen bygger på bostadskvarter kopplade till omgivande grönytor och bostads-

områden med stråk och parkytor.  

Planförslaget medger cirka 95 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. 

Bostäderna tillåts i totalhöjder som motsvarar två våningar. 

Dispositionen innebär två infarter från Mörarpsvägen i norr, varav den ena är befintlig. Gatu-

strukturen bygger på att sila trafiken genom området. En ny allmän gång- och cykelväg föreslås 

längs Mörarpsvägen. 

 

Förslag 

Detaljplanen möjliggör:  

 Cirka 90 radhus/kedjehus/parhus 

 Cirka 15 friliggande villor 

 Allmänna platser och grönstruktur 

 Cykelväg 
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Illustration av utbyggnadsområdet i planområdets nordöstra del. Arkitektlaget 14 oktober 2016. 

Förslaget visas med 97 radhus och 15 friliggande villor. 

Konsekvenser 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planens genomförande 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 

kap 11 § miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 

därmed inte genomföras.  

Riksintresset för Skånebanan, norr om planområdet, bedöms inte påverkas negativt av detalj-

planens genomförande. 

Med stöd i framtagna trafikprognosen för området bedöms planförslaget inte innebära någon 

försämring av luftkvaliteten och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer den tillkommande trafi-
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ken som förväntas alstras från de nya bostäderna som rimlig då trafiken på Mörarpsvägen är 

förhållandevis låg.   

Bullerutredningar har genomförts av Ramböll den 2 april 2014 samt den 6 oktober 2016. Upp-

draget omfattar beräkning och beskrivning av väg- och järnvägstrafikbuller för det planerade 

bostadsområdet och har beräknats på ett framtida scenario år 2030. Utredningarna visar att 

gällande bullerriktvärden kan innehållas. 

 

Helsingborgs stad har låtit ta fram en riskrapport som omfattar Skånebanan, Strategi för bebyg-

gelseplanering intill transportleder för farligt gods, rev 7, WUZ  Risk Consultancy AB (2012-12-07).  

I rapporten anges riskavstånd från järnvägen till olika funktioner och markanvändningar. Risk-

avståndet från järnvägen till närmaste planerad ny bostad innehålls i planförslaget. 

Avseende elektromagnetiska strålning från järnvägen bedöms avståndet till närmaste bostäder 

som tillräckligt för att gällande riktvärde där människor vistas långvarigt ska innehållas. 

I avvägning mellan intresset för åkerbruk och intresset för nya bostäder i ett stationsnära läge, 

anger stadsbyggnadsförvaltningen bostäder vara av större prioritet för området. De värden som 

förloras vid exploateringen av odlingsarealerna kompenseras genom etablering av allmänna 

tillgängliga natur- och parkområden samt den tidigare etableringen av den öppna dagvattenan-

läggningen i sydväst. 

Växthusverksamheten väster om planområdet bedöms inte påverka de planerade bostäderna 

negativt. 

Utformningen av detaljplanen har tagit hänsyn till förändringen av landskapsbilden genom att 

anpassa bebyggelse och struktur efter befintliga förhållanden.  

Planeringsförutsättningar 

Planområdet ligger i samhället Påarp, cirka 7 km öster om Helsingborgs centrum. Området bru-

kas idag övervägande som åkermark. Planområdet ligger söder om Skånebanan och Mörarpsvä-

gen, cirka 250 meter öster om Påarps station. I söder gränsar området mot åkermark. Befintlig 

och planerad villabebyggelse ligger öster och väster om området. Fastigheterna Påarp 11:6  och 

Stenmåran 1 är i privat ägo, fastigheten Påarp 1:186 ägs av Helsingborgs stad. Det finns offentlig 

och kommersiell service i närområdet. Området påverkas av trafikbuller från järnvägstrafiken 

på Skånebanan vilket påverkat utformningen och placeringen av de tillkommande bostäderna.  

 

 

Planstatistik  

Planområdets area: Cirka 7,4 hektar  

Antal bostäder: Sammanlagt cirka 95 stycken. 

Cirka 15 friliggande villor och  

cirka 90 radhus/kedjehus eller parhus. 

 

Parkmark: Cirka 3,4 hektar  

varav dagvattenanläggningen omfattar cirka 2,2 hektar 

Naturmark:  3000 m2 

Åkermark som tas i anspråk: Cirka 4,9 hektar. 2,2 hektar av planområdet är redan ian-

språkstagna för dagvattenhantering. 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Huvudidén med planeringen av området innebär att markeffektivt planlägga bostäder på åker-

mark i kollektivtrafik nära läge i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.  

Planområdet regleras i huvudsak för bostadsändamål.  Den västra delen planläggs för park och 

område för dagvattenanläggning. I sydöst planläggs ett område med en uppväxt trädallé som 

naturområde. 

Strukturen bygger på bostadskvarter kopplade till omgivande grönytor och bostadsområden 

med stråk och parkytor. Målsättningen med kopplingarna mellan tillkommande och befintliga 

rekreativa ytor är att skapa mervärden för både de som bor i Påarp idag och nya invånare. Om-

rådet har ett tydligt avslut mot jordbruksmarken i söder.  

Dispositionen innebär två infarter från Mörarpsvägen i norr, varav den ena är befintlig. Gatu-

strukturen bygger på att sila trafiken genom området och undvika vändplatser. 

2.2 Bebyggelse 

Den nya bostadsbebyggelsen föreslås i totalhöjder som motsvarar cirka två våningar och består 

av en blandning av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor.  I den södra delen där bo-

stadsbebyggelsen möter landskapet medges endast friliggande villor. De nya byggnaderna bör 

utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade metoder, låg energiförbrukning och sunda 

material. 

Bostäder 

Inom planområdet medges cirka 95 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och friliggande 

villor 
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 
kap 
 

B Bostäder  5 § 3 

 

 
Marken får inte förses med byggnad 
 

 
16 § 1 

f1 Endast radhus, parhus eller kedjehus får uppföras, 
 

16 § 1 

f2 Komplementbyggnad tillåts till en högsta byggnadshöjd av 
3,0 meter 
 

16 § 1 

e1 00 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea 
 

1 1 § 1 

e2 00 Största byggnadsarea i kvadratmeter 
 

1 1 § 1 

 

 
Högsta totalhöjd i meter 
 

 
1 1 § 1 

p1 Komplementbyggnad och garage ska placeras minst 1,0 
meter från tomtgräns mot kvartersmark. Garage får sam-
manbyggas med huvudbyggnad. Fristående garage får 
sammanbyggas med granngarage och ska då ha en samord-
nad utformning. 
 

1 1 § 1 

p2 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns 
 

1 1 § 1 

b1 Endast källarlösa hus 16 § 1 
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2.3 Grönstruktur och allmänna platser 

Grönområden, parker och natur 

Väster om planområdet och i planområdets sydvästra del finns ett parkområde och en befintlig 

dagvattenanläggning med rekreativa värden. En ny allmän park kopplas norr om detta område. 

De planerade bostadskvarteren integreras med Påarp och omgivande bostadskvarter genom 

park- och cykelstråk.  

Inom det nya bostadsområdet ska mindre allmänna grönytor och platser finnas, främst längs 

med den genomgående vägen i väst – östlig riktning.  Människor ska kunna mötas och ingå i ett 

större sammanhang vilket i förlängningen bidrar till en större social gemenskap.  

Den befintliga trädallén i öster skyddas i detaljplanen med en bestämmelse och grönområdet 

bevaras genom att planläggas som allmänt naturområde.  

 

 

Utformning av gator 

I planområdets norra del föreslås Mörarpsvägen en bredd om 7,0 meter körbana. Söder om 

densamma planläggs allmän platsmark för att möjliggöra för en 3,0 meter bred gång- och cykel-

väg längs vägsträckningen. Bostadskvarteren i norr förses med utfartsförbud mot Mörarpsvä-

gen. 

Målaregatan i öster samt de tillkommande allmänna gatorna inom bostadsområdet föreslås en 

körbanebredd på 6,5 meter och utformas utan trottoarer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen PBL 4 kap 

 
PARK 

 
Anlagd park. 

  
5 § 2 

 
NATUR 

 

 
Natur 
 

 5 § 2 

lek Lekplats ska finnas.  5 § 2 

 
q1 

 
Träd skall bibehållas och vid behov ersättas 

 
16 § 3 
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2.4 Trafik 

Dispositionen innebär två infarter från Mörarpsvägen i norr, varav den ena, via Målaregatan, är 

befintlig.  

 

 

Gång- och cykeltrafik 

Ny allmän gång- och cykelväg längs Mörarpsvägen och genom parkområdet i östvästlig riktning 

föreslås. 

Kollektivtrafik 

Planförslaget ger förutsättningar att trafiksäkert ta sig till pågatågstationen väster om planom-

rådet. 

Biltrafik 

Gatustrukturen bygger på att sila trafiken genom området och undvika vändplatser. Strukturen 

är hierarkiskt uppbyggd med en huvudgata i norr, lokala gator mellan bostadskvarteren och 

möjlighet för gårdsgator och angöringar inom kvarteren.  

Parkering 

Bil och cykelparkering löses enligt stadens parkeringsnorm från 2016.   

2.5 Teknisk försörjning 

Energiförsörjning och telekommunikation 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintlig infrastruktur för el, uppvärmning, tele, opto, bredband 

etc.  Det nya området erbjuder naturgas. 

Vatten och spillvatten 

Huvudvattenledningen mot Mörarp som korsar planområdet har tillräcklig kapacitet för att 

ansluta den nya bebyggelsen. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) önskar så få 

anslutningar som möjligt mot huvudvattenledningen. Fastigheterna inom det nya området an-

sluts till befintliga spill- och vattenledningarna i området. Ledningsstick sätts av från huvudled-

ningarna för att ansluta i lokalgatorna. Fastigheterna i områdets nordöstra hörn ansluts till be-

fintliga ledningar i Mörarpsvägen.  

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor                PBL 4 kap 

  

VÄG 
 
Genomfartstrafik 
 

5 § 2 

GATA Lokaltrafik. 
5 § 2 
 

 
gcväg 

 
Gång- och cykelväg ska finnas 

 
5 § 2 

 
Körbar förbindelse får inte anordnas 5 § 2 
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Kapaciteten i det befintliga spillvattennätet är enligt NSVA tillräckligt för att ansluta de tillkom-

mande fastigheterna. 

Brandvattenförsörjning  

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släck-

as med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska di-

mensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avlopp-verksföreningens råd, VA V PS3 och 

VA V P76 (ska framgå i detaljplanen).  

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 

och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Fram-komlighet och uppställnings-

platser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar.  

Om avsteg görs från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsvaret. 

Dagvattenhantering 

En översiktlig VA-utredning med tonvikt på dagvattenhantering har tagits fram för området av 

Aqua P, den 13 mars 2012 och uppdaterats den 23 september 2016. 

Dagvattnet leds till områdets sydvästra hörn och släpps ut i det befintliga dagvattenmagasinet 

som anlagts bland annat för att kunna hantera dagvatten från fastigheten Välluv 11:6.   

Vid dimensionering av nya dagvattensystem i tätortsbebyggelse är minsta rekommenderade 

återkomsttid för regn för fylld ledning 5 år (Svenskt Vatten P110) För minsta återkomsttid för 

vattenyta i marknivå med marköversvämning som följd, rekommenderas 20 år i tätortsbebyg-

gelse. Utöver detta ska områden planeras så att bebyggelsen skyddas mot översvämningar vid 

extrema situationer.   

Den befintliga dagvattenledningen som korsar området har för liten dimension för att kunna 

hantera vattnet från den tillkommande exploateringen. En ny ledning och ett nytt utlopp i maga-

sinet krävs för att kunna hantera det ökade flödet. Vattnet som kommer österifrån är till stor del 

utjämnat i det östra magasinet.  Anslutningen mellan den befintliga ledningen och dagvattennä-

tet västerut bevaras därför. Vid låga flöden tillåts vattnet rinna västerut i systemet men när ni-

vån stiger i ledningen leds dagvattnet ut via det nya utloppet i dammen.   

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde från Välluv 11:6  till dagvattenmagasinet har 

utförts enligt Svenskt Vattens publikation P110. Beräkningarna avser ett regn med 10 minuters 

varighet samt avrinningskoefficienterna 0,45 för exploateringen. En klimatfaktor på 20 % har 

används. 

Den nordöstra delen av området som gränsar mot Mörarpsvägen och Målaregatan går inte att 

leda till magasinet i sydväst på grund av områdets topografi. Fastigheterna i denna del av områ-

det ansluts till de befintliga ledningssystemen i någon av gatorna. Eventuellt krävs det fördröj-

ning av dagvattnet innan det ansluts till ledningsnätet. Så stor del som möjligt av området ska 

därför ledas söderut mot magasinet.   
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VA-plan, principskiss, Aqua P, 23 September 2016.  

 

 

Avfallshantering 

Sophantering kan lösas med gemensamma miljöhus eller genom hämtning vid 

tomtgräns. 

 

 

 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 

Teknisk  
anläggning 

Transformatorstation får finnas till en högsta byggnadsarea 
om 50 kvm 

5 § 2 

   

Dagvatten-
anläggning 

Dagvattenanläggning ska finnas. 5 § 2 
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2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Fastighetsindelning 

Nya fastigheter för bostadsändamål kommer att skapas inom området. Indelningen av fastighet-

er i enligt med illustrationen i planförslaget skall vara vägledande. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Helsingborgs stad är huvudman för allmänna gator samt park- och naturområden inom planom-

rådet. 

 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 

 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 21 § 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-

skrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåver-

kan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbe-

dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. Be-

dömningen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Konsekvenserna av planförslaget utreds och 

beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen innebär uppförande av bostäder på åkermark. Marken pekas ut i gällande över-

siktsplan som mark för utveckling av befintligt stationssamhälle. I den avvägning som gjorts av 

Helsingborgsstad, mellan intresset för åkerbruk och intresset för nya bostäder i ett stationsnära 

läge, anses bostäder vara av större prioritet för området. 

Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten eller ha någon negativ 

påverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster eller negativ inverkan på grundvat-

ten och vattendrag. 

Utifrån framtagen bullerutredning från väg- och järnvägstrafik är bedömningen att gällande 

riktvärden för buller kan innehållas för de nya bostäderna. Järnvägen är belägen på sådant av-

stånd från de planerade bostäderna så att inga risker föreligger Väster om planområdet ligger 

en växthusverksamhet som inte heller bedöms utgöra störning för bostäderna.  

Planens påverkan på omgivningen kommer att innebära en förändring av landskapsbilden då 

bebyggelse uppförs på öppen odlingsmark. Planförslaget är utformat så att det anpassas till 

omgivande strukturer och bebyggelse. Riksintresset för Skånebanan påverkas inte negativt av 

detaljplanens genomförande. 

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

3.2 Påverkan på riksintressen 

Skånebanan norr om planområdet omfattas av riksintresse för järnvägen.  Riksintresset bedöms 

inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Gäl-

lande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser halterna i 

utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), kväveoxid, svaveldioxid (SOB2B), bly, partiklar (PM10 

och OM 2,5), kolmonoxid (CO), ben-sen, arsenik, kadmium, nickel, benspyren och ozon (OB3B). 

Enligt Helsingborgs nya översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäktige den 18 

maj 2010 föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten 

av planområdet. Med hänsyn till den framtagna trafikprognosen för området bedöms planför-

slaget inte innebära någon försämring av luftkvaliteten 
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Vattenkvalitet 

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 

områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en be-

stämd miljökvalitet.  

Grundvattenförekomst 

Aktuellt planområde hör till grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen, vilket är ett 

grundvattenmagasin i sedimentär berggrund. Huvudavrinningsområde är Råån. Vid mätningar 

utförda år 2009 visade sig vattenförekomsten ha god kvantitativ och kvalitativ status. Dock har 

Vattenmyndigheten bedömt att det finns risk att god kemisk status inte uppnås 2015 eftersom 

det finns flera större tätorter, industrier och jordbruksmark inom förekomsten.  

 

Ytvattenförekomsten 

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 

områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en be-

stämd miljökvalitet. 

 

Påverkan på vattenkvaliteten  

Förslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster negativt, då om-

rådet redan är bebyggt. Planförslaget medger inte heller någon miljöfarlig verksamhet som kan 

göra negativ inverkan på grundvatten och vattendrag. 

Trafikflöden 

Stadsbyggnadsförvaltningen genomförde en trafikmätning av Mörarpsvägen under hösten 

2010. Mätningen visade att vägen trafikerades av 1000 fordon/dygn varav 6 % utgjordes av 

tung trafik. 

Beräkningar visar att exploateringen med cirka 100 bostäder bestående av villor, radhus och 

kedjehus genererar cirka 540 bilresor/dygn. Antagandet bygger på att 3 personer bor i varje 

bostad och att varje person gör 1,8 bilresor/dag.  

Bedömningen är att den största delen av den tillkommande trafiken kommer att belasta Mö-

rarpsvägen västerut.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer den tillkommande trafiken som rimlig då trafiken på 

Mörarpsvägen är förhållandevis låg.  Emellertid är Mörarpsvägen smal och gatubredden är svår 

att utöka på delar av sträckan då befintlig bebyggelse är belägen på båda sidor av vägen.  

För att öka trafiksäkerheten kommer vägen att förses med en gång- och cykelväg längs Mö-

rarpsvägens södra sida där det är möjligt.  Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås vid den nya 

och den befintliga infarten söderut från Mörarpsvägen.  

Buller från vägar och järnvägar 

Bullerförhållandena har beräknats utifrån den prognostiserade trafiken inom och i anslutning 

till området.  

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av bo-

stadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 55 dBA ekvivalent nivå vid 

fasad, placeras mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 m2 bör den ekviva-

lenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 60 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör ljud-
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nivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå. Utveckla vid 

specialfall som ändrad användning i befintlig byggnad, överskridande av maxnivåer etc.… 

Ljudnivåer inomhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), 

och följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen. Planen säkerställer att be-

byggelsen kan utformas så att kraven i BBR uppfylls. 

Bullerutredning Påarp 11:6, Ramböll 2016-10-06 

En bullerutredning har genomförts av Ramböll den 2 april 2014 vilken uppdaterats den 6 okto-

ber 2016. Uppdraget omfattar beräkning och beskrivning av vägtrafikbuller och järnvägstrafik-

buller för det planerade bostadsområdet och har beräknats på ett framtida scenario år 2030.  

 

Utredningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad beräknas uppgå till mellan 55 och 

57 dB(A) för bostadshusen närmast Mörarpsvägen. Även om ekvivalent ljudnivå vid fasad be-

räknats till över 55 dB(A) för vissa bostadshus bedöms utifrån planförslaget att minst hälften av 

bostadsrummen kommer att vara orienterade mot en ljuddämpad sida.  

 
Ekvivalent ljudnivå. Ljudutbredning 2 meter ovan mark samt fasadberäkning.  

Vägtrafik. Prognosår 2030. 
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Ekvivalent ljudnivå. Ljudutbredning 2 meter ovan mark samt fasadberäkning.  

Järnvägstrafik. Prognosår 2030. 

 

De maximala ljudnivåerna vid fasad från tågtrafiken har beräknats upp till 80 dB(A). Emellertid 

finns inget riktvärde för maximal ljudnivå vid fasad. Däremot finns riktvärde för både ekviva-

lenta och maximala ljudnivåer inomhus. Ljudet från järnvägen kan i detta fall anses vara di-

mensionerande, därför bör fönster och fasader anpassas så att dessa riktvärden inomhus i en-

lighet med BBR uppfylls.  

Uteplatserna är i huvudsak placerade i skyddat läge och de ekvivalenta ljudnivåerna vid dessa 

beräknas i huvudsak bli lägre än 50 dB(A) med undantag för de planerade radhusen i den nord-

västra delen av utbyggnadsområdet. För uteplatser finns krav gällande maximalnivå. Det är i 

detta fall tågbullret som är dimensionerande. Uteplatsernas läge bör därför väljas med hänsyn 

till dessa bullernivåer. För att kunna innehålla gällande riktvärden i denna del möjliggör detalj-

planen att bullerskydd i form av plank eller mur får uppföras till högsta höjd 1,2 meter. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att gällande riktvärden för buller kan innehållas inom 

planområdet.  

Industribuller och ljusspridning 

Industribuller 

Sydväst om planområdet, i höjd med dagvattendammen är en trafikalstrande verksamhet med 

växthus belägen. Verksamheten odlar och marknadsför färska örter och sallater.  

Verksamheten alstrar störningar från transporter och ljus inom ett skyddsavstånd på 300 me-

ter. Bostäderna inom det aktuella planområdet planeras utanför skyddsavståndet.  Norr om 

växthusfastigheten ligger en bullervall för att minimera risken för bullerstörning för de boende i 

närliggande bostadsområden. En bullervall finns även i södra delen av växthusfastigheten.  
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Verksamheten angörs med fordon från väster och bedöms inte påverka de planerade bostäder-

na. 

Ljusspridning  

Bullervallarna norr och söder om växthuset fungerar även som skydd för ljusspridning. Ett 

skyddsområde på 50 m till den nya bebyggelsen norr om växthusfastigheten har säkerställts 

genom ett naturområde.   

 

Växthusverksamheten bedöms inte ha någon negativ påverkan på de tillkommande bostäderna. 

 

 

Risker från närliggande industri. Planområdet i röd ram.  

Risker  

Järnvägstrafik 

Planområdet är beläget längs Skånebanan som trafikerar sträckan Helsingborg–Kristianstad. På 

Skånebanan går det både person- och godståg. I Trafikverkets Utredning i förstudieskedet av 

Skånebanan (2008-04-18) anges att man planerar en upprustning av hela Skånebanan med start 

på sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm. Upprustningen av sträckan Åstorp-Hässleholm 

planeras påbörjas år 2017. 

 

Upprustningen möjliggör en anpassning för att kunna framföra tågen i högst 160 km/tim 

(idag130 km/tim). Planerna innebär att bygga om eller ta bort plankorsningar, åtgärda banan 

samt justera spåret. Den planerade utbyggnaden medför kortare restider, ökad punktlighet samt 

tryggare trafikmiljö. Trafikverket har på-börjat projekteringen av utbyggnaden på sträckan 

Hässleholm – Helsingborg, förbi Påarp. Tid för byggstart är oklart. 

 

För plankorsningarna vid Lokföraregatan, i planområdets direkta närhet, består anpassningen 

av signaltekniska åtgärder vid bomfällningar och dylikt samt innebär ingen fysisk påverkan på 

platsen. 
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Föreslagna plankorsningsåtgärder i Påarp. Karta från Trafikverkets Utredning i förstudieskedet av 

Skånebanan (2008-04-18). Planområdet markerat (av SBF) i svart i bildens nedre vänstra hörn.  

 

Farligt gods 

Helsingborgs stad har tagit fram en riskrapport som omfattar Skånebanan, Strategi för bebyggel-

seplanering intill transportleder för farligt gods, rev 7, WUZ  Risk Consultancy AB (2012-12-07). 

Rapporten ligger till grund för en strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färd-

vägar för transport av farligt gods till och från Helsingborgs hamn. 

Åtgärder som anges riskreducerande är huvudsakligen en kombination av skyddsavstånd, has-

tighetsbegränsning och hur vägen utformas. I rapporten anges att Skånebanan trafikeras av 17 

godståg per dygn, varav en del medför farligt gods.  

Rapporten anger följande rekommenderade avstånd (från spårkant) till viss markanvändning 

utmed Skånebanan: 

Zon  Exempel på ändamål Avstånd 
i meter 

A - okänslig Parkering, trafik, odling, friluftsområde, tekniska 
anläggningar 

0 

B – mindre känslig Handel, industri, bilservice, lager  0 
C – normal känslighet Bostäder(småhus), handel, kontor, lager, idrott, 

centrum, kultur 
10 

D - känslig Bostäder(i flera plan), vård, skola  10 
 

Avståndet från järnvägen till närmaste planerad ny bostad är cirka 70 meter på det kortaste 

stället.  

Elektromagnetiska fält 

Avståndet till närmaste ny planerad bostad är cirka 70 meter, vilket bedöms vara tillräckligt för 

att den elektromagnetiska strålningen ska vara lägre än gällande riktvärde för markanvändning 

som medger att människor vistas där långvarigt.  
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3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Dagvattenflödet från planområdet begränsas så det efterliknar avrinning från naturmark. En 

biotopskyddad trädallé i områdets östra del ingår i planområdet och säkerställs i detaljplanen.  

Konsekvenserna för ianspråktagandet av jordbruksmarken beskrivs under rubriken: Hushåll-

ning mad naturresurser nedan: 

Hushållning med naturresurser 

De ekologiska värden som förloras vid exploateringen av odlingsarealerna kompenseras genom 

etablering av allmänna tillgängliga natur- och parkområden samt den tidigare etableringen av 

den öppna dagvattenanläggningen i sydväst. 

Marken inom planområdet består av åkermark men pekas ut i gällande översiktsplan som mark 

för utveckling av det befintliga stationssamhället. I den avvägning som gjorts av Helsingborgs-

stad, mellan intresset för åkerbruk och intresset för nya bostäder i ett stationsnära läge, anses 

bostäder vara av större prioritet för området. 

Kulturmiljö och landskapsbild  

Planens påverkan på omgivningen kommer att innebära en förändring av landskapsbilden då 

bebyggelse uppförs på öppen odlingsmark. För att påverkan på omgivningen ska bli positiv ska 

den tillkommande bebyggelsen ta hänsyn till omgivningen och dess funktioner. Utformningen 

av området länkar samman bostadsområdena väster och öster om planområdet och skapar en 

tydlig avgränsning mot landskapet i söder.  

Balansering 

Helsingborgs stad tillämpar balanseringsprincipen vid exploatering av mark (Kommunfullmäk-

tige 23 maj 2007). Grundtanken är att med stöd av balanseringsprincipen styra exploatering till 

platser där man inte tar ekologiska eller rekreativa värden i anspråk. Om exploateringen ändå 

ska genomföras på en sådan plats ska principen bidra till att förlorade värden kompenseras. 

Detta görs i fyra steg i ordningen: undvika, minimera, utjämna och ersätta. Balanseringsprinci-

pen tillämpas på mark som är park, natur eller jordbruksmark. 

Efter inventering av planområdet är bedömningen att marken som kommer att tas i anspråk har 

ringa eller inga natur- eller rekreativa värden. Balanseringsprincipen är därför inte tillämpbar. 

Detaljplanens genomförande innebär däremot att natur- och rekreativa värden ökar. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Detaljplanens genomförande medför en uppskattad befolkningsökning på ungefär 300 personer. 

Av dessa kan omkring 50 personer antas vara barn upp till 15 år. Förslaget ger ökat underlag för 

befintlig offentlig och kommersiell service. Offentlig service såsom skola och vårdcentral finns 

på ett promenadavstånd om ca 500 – 600 meter från planområdet. Kommersiella servicefunkt-

ioner såsom livsmedelshandel finns på ungefär samma avstånd 

 

Planområdet innehåller allmänna ytor anpassade för lek och rekreation. En ny central park 

kopplad till ett rekreationsområde med dagvattenanläggning föreslås i planområdets västra del. 

För mindre barn föreslås kvartersgårdar för lek och utevistelse.  
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Nya gator och gång- och cykelstråk sammanlänkas med befintliga i syfte att möjliggöra för en 

sammanhållen ort och en så trafiksäker miljö som möjligt. Trafiksäkra passager över gatorna 

och en gång- och cykelväg längs Mörarpsvägen föreskrivs i detaljplanen. 

Konsekvenser för barn 

För att säkerställa en så trafiksäker miljö som möjligt för barnen kopplas nya kopplingar till 

befintliga omgivande gång- och cykelstråk. Dock föreslås även gator med blandtrafik inom bo-

stadsområdet.  Inom och väster om utbyggnadsområdet föreslås grönstråk och en park med en 

lekplats.  

Tillgång till parker 

Väster om utbyggnadsområdet finns en dagvattendam med rekreativa värden. Planförslaget 

bygger på att med hjälp av sammanhängande grönstråk, mindre parker och naturområden 

skapa en sammanhängande grön struktur som kan användas av alla Påarpsbor. Sammantaget 

ökar tillgängligheten till och omfattningen av allmäntillgängliga gröna ytor och stråk.  

Tillgänglighet 

Allmänna platser inom planområdet kommer att utformas så att området är tillgängligt för alla. 

Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 (31) 

Samrådshandling 

Dnr:972/16  

Upprättad den 20 september 2016 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 
Fastighetsbilning 

Nya fastigheter för bostäder kommer att skapas genom avstyckning av fastigheten Påarp 11:6 
 
Ny fastighet för allmänna ändamål såsom park-, natur- och gatumark kommer att skapas genom 
fastighetsreglering av fastigheterna Påarp 11:6, Välluv 4 :22 samt Påarp 1:186. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetskonsekvenskarta. Kvarter för bostadsändamål, markerade i gult, avstyckas från Fastig-

heten Påarp 11:6. Fastigheter för allmänna ändamål såsom park-, natur- och gatumark, markerat 

i grönt och grått, överförs genom fastighetsreglering från fastigheterna Påarp 11:6, Påarp 1:186, 

samt S:11 till kommunal fastighet Välluv 4:22. 

 

Planändringen innebär att staden blir huvudman och ansvarar för driften av ytor vilka planläggs 
som allmän plats.  
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Avtal 

Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat. 

Exploateringsavtal 

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

Inom planområdet finns flera servitut och ledningsrätter och har i huvudsak som syfte att säkra 
för ledningar i området.  Ändamålet för några av servituten påverkas av planförslaget. 

  
Den samfällda fastigheten för Målarevägen planläggs som allmän plats/gata. Staden löser in 

fastigheten samt fastighetsreglerar densamma till kommunal fastighet. 

Arrende 

Avtal om arrende finns avseende fastigheten Påarp 1:186. GPlanens genomförande innebär 

justering av arrendeområdet. 

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. Staden blir huvudman för all-

männa ytor vilket innebär investeringar i utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt park 

och naturmark samt långsiktiga kostnader för drift och underhåll.  

I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterli-

gare oförutsedda utgifter kan tillkomma. 

 
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten. 

 

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 

Utbyggnad av gator och gång- och cykelväg MEX 
Utbyggnad av park- och naturområde MEX // SBF 
Utbyggnad av  SBF 
Fastighetsbildning MEX 
 

Genomförandekostnader för staden – utanför planområdet Ansvar* 

Förlängning av gång- och cykelbana utanför planområdet SBF 
 

Driftskostnader för staden Ansvar* 

Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark SBF 
 

Kostnader för privata fastigheter Ansvar 

Fastighetsreglering Exploatören 
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Övriga upplysningar 

Ledningar 

Den befintliga dagvattenledningen som korsar området har för liten dimension, 225 mm, för att 

kunna hantera vattnet från den tillkommande exploateringen. En ny ledning och ett nytt utlopp i 

magasinet krävs för att kunna hantera det ökade flödet. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) kräver även ett skyddsavstånd på 4,5 meter 

för vattenledningar med dimension 200, inom detta område får det inte uppföras byggnader 

eller andra konstruktioner som exempelvis murar.  

Brandvattenförsörjning  

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släck-

as med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska di-

mensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avlopp-verksföreningens råd, VA V PS3 och 

VA V P76 (ska framgå i detaljplanen).  

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 

och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Fram-komlighet och uppställnings-

platser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar.  

Om avsteg görs från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsvaret.  

Fornlämningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 

och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Veidekke Bostad AB inkom den 1 november 2011 med en förfrågan avseende upprättande av ny 

detaljplan för fastigheten Påarp 11:6 

Beslut i ärendet 

Beslut om uppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2012. Godkännande av program 

togs i stadsbyggnadsnämnden den 9 februari 2007. 

4.2 Planområdet 

Planområdet är belägget i stationssamhället Påarp, ca 7 km öster om Helsingborgs centrum. 

Området ligger söder om Skånebanan och Mörarpsvägen, ca 250 meter från Påarps station och i 

de södra delarna angränsar planområdet mot åkermark och ytterligare söderut finns Tjuvamos-

sen. I norr löper Mörarpsvägen och öster samt väster angränsar befintlig villabebyggelse. Områ-

det väster om planområdet är nyligen planlagt för bostäder i form av ca 20 villor, vilka ännu inte 

uppförts. 

Området omfattar fastigheten Påarp 11:6 samt del av fastigheten Påarp 1:186. Planområdet om-

fattar cirka 7,4 hektar.  

 

Planområdets placering i förhållande till Helsingborgs centrum. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna Påarp 11:6  är i privat ägo, fastigheten Påarp 1:186 ägs av Helsingborgs stad. De-

lar av fastigheten Påarp 1:186 arrenderas ut av Helsingborgs stad.   

 

Fastigheter som ingår i planområdet. Planområdet inom röd ram.  

Servitut  
1 servitut Akt 12-IM7-71/807.1 Ledning 
2 servitut Akt 12-IM7-77/594.1 Ledning 
3 servitut Akt 12-IM7-83/9791.1 Vattenledning 
4 servitut Akt 12-IM7-99/9835.1 Gasledning 
5 servitut Akt 1283IM-13/27038.1 Dagvattenanläggning, vattenledning 
6 officialservitut 1283K-17244.1 väg 
Gemensamhetsanläggning 
g:a 1 Utrymme Akt 1283K-16298 vattenförsörjning 
Arrende 
arrende Påarp 1:186 Jordbruk 
Dikningsföretag 
Dikningsföretaget Tjuva-
mossen av år 1930 

Nr 270, Akt 12-LN-322 
 

Samfälligheter 
S:11 Väg (inkl Mörarpsvägen) 
Målarevägen Outredd samfällighet 
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Markanvändning 

Området brukas idag övervägande som åkermark. Fastigheten Stenmåran 1 ingår inte i planom-

rådet och används för bostadsändamål. 

 

Markanvändning i området idag. Fastigheten Stenmåran 1 ingår inte i planområdet. I den västra 

delen är en dagvattenanläggning genomförd. Planområdet i röd ram. 

Historik 

Påarp är känt för sin odling. Mellan år 1930-1940 hade Påarp och Välluvs socken en storhetstid 

inom odling med omkring 15 trädgårdsmästerier. Påarp blev omtalat som ett av Sveriges största 

områden för jordgubbsodlingar respektive landets mest glastäckta distrikt 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns ingen bebyggelse, den bebyggelse som angränsar till planområdet är 

fristående villor i en och två våningar uppförda under olika tidsperioder.   

Grönområden  

Tjuvamossen 
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Söder om planområdet ligger Tjuvamossen som består av sju lövdungar samt björkhagar. Mos-

sen är uppdelad i ”tegar” med gammal ägoslagsstruktur. Området är kategoriserat som ett klass 

II-område, som betyder att området har ett mycket högt naturvärde.  

 

Trädallé 

I planområdets östra del finns en befintlig trädallé. 

 

Dagvattenanläggning 

En nyanlagd dagvattenanläggning är belägen i planområdets sydvästra del. 

Trafik 

Området nås från Mörarpsvägen i norr och från Målaregatan öster om planområdet. Helsing-

borgs stad är väghållare för båda vägarna. 

Påarp har goda kollektivtrafikförbindelser med pågatågen. Skånebanan mellan Helsingborg och 

Hässleholm passerar med uppehåll vid stationen cirka 250 meter väster om planområdet. Tågen 

stannar vid stationen två gånger i timmen i vardera riktningen under högtrafik och en gång i 

timmen i lågtrafik. 

Mörarpsvägen går i östvästlig riktning tvärs igenom Påarps samhälle. Förbi planområdet är 

vägen förhållandevis smal, cirka 7,0 meter.  Vägen saknar mittlinje. Ett cirka 1,0 meter brett fält 

för gående och cyklister är målat längs vägens södra kant. Bostadsbebyggelsen norr om Mö-

rarpsvägen utgörs av 6 stycken friliggande villor som samtliga har utfarter mot vägen i söder. 

Fastigheten Stenmåran 1 söder om vägen har också utfar mot Mörarpsvägen. 

 

Målaregatan är en återvändsgata med infart från Mörarpsvägen.  Gatan är en intern lokalgata 

som servar villabebyggelsen öster om planområdet. 

 

Fordonsmängder och hastigheter 

Stadsbyggnadsförvaltningen genomförde en trafikmätning av Mörarpsvägen på hösten 2010. 

Mätningen visade att vägen trafikerades av 1000 fordon/dygn varav 6 % utgjordes av tung tra-

fik.  

 

Hastighetsgränsen för trafiken på Mörarpsvägen är 40 km/h. 

Påverkan från omgivningen 

Sydväst om planområdet ligger en verksamhet med växthus. Verksamheten klassas som u-

verksamhet vilket innebär miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan och är 

belagd med ett skyddsavstånd om 300 meter för att skydda mot transportbuller och ljussprid-

ning. Det nya planområdet ligger ungefär 300 meter från verksamheten strax nordöst om 

skyddsområdet. 

Teknisk försörjning 

Området korsas i öst-västlig riktning av ett större ledningstråk. Stråket innehåller huvudvatten-

ledningen till Mörarp, en spillvattenledning från Mörarp och en dagvattenledning som avvattnar 

bostadsområdena öster om planområdet. 

I områdets västra del ligger en spill- och en dagvattenledning som leder bort avloppsvattnet från 

centrala Påarp. I sydöstra delen ligger privat vattenledning med sträckning söderut.   

 



 

Samrådshandling 

Dnr:972/16  

Upprättad den 20 september 2016 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 

 

Befintligt va-system, bild från Va-utredning. Spillvatten(S), Dagvatten(D), Dricksvatten(V) 

Öster om den berörda marken finns idag ett torrt dagvattenmagasin som vattenfylls vid stora 

nederbördshändelser. Detta måste man ta hänsyn till vid planeringen av det nya bostadsområ-

det så inte närliggande byggnader skadas om magasinet skulle svämmas över.  

I planområdets norra del längs Mörarpsvägen ligger en gasledning. 

Öster om planområdet finns ett torrt dagvattenmagasin på stadens mark som vattenfylls vid 

stora nederbördsmängder.  

Området har drabbats av översvämningar vid kraftiga regn. 

Arkeologi 

Efter dialog med planförfattaren den 2 april 2014 meddelade länsstyrelsen att man sett över 

planområdet noggrant och beslutat att planläggning och exploatering av området inte kommer 

att föranleda några arkeologiska åtgärder. 

Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Skulle fornlämningar ändå påträffas i 

samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med 

mera, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härd-

rester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.  

Geotekniska förhållanden och topografi 

Marken består i huvudsak av lerhaltiga jordar med inslag av morän.  
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Området innehåller låga eller normala nivåer av radon.  

Området som planeras för bostäder lutar i stort från öst till väst. I den nordöstra delen finns 

dock en höjdrygg i östvästlig riktning. Markhöjden varierar från + 58 meter i nordost till + 52 

meter i sydväst. 

4.3 Service 

Offentlig service 

Vårdcentralen ligger cirka 650 meter nordväst om planområdet nära skolan och biblioteket som 

delar lokaler. Pågatågstationen ligger 250 meter nordväst om planområdet.  

Skola och förskola 

Påarps skola ligger cirka 650 meter norr om planområdet. Skolan har elever från förskolan till 

nionde klass. En förskola finns cirka 450 meter norr om planområdet.  

Kommersiell service 

Norr om planområdet och järnvägen ligger Påarps centrum med bland annat en livsmedelsbu-

tik. 

4.4 Riksintressen och förordningar 

Riksintresse för järnvägar 

Norr om planområdet finns ett riksintresse för järnväg, som regleras enligt miljöbalken 3 kap 

8§.  

4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 

aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som ett område för utveckl-

ing av befintligt stationssamhälle.  

Planområdet ligger inom ett större område för utveckling av landskapskaraktärer. Landskapet 

beskrivs som ett mjukt böljande jordbrukslandskap med inslag av mindre industrier, större 

jordbruksbyggnader samt stor andel spridd bebyggelse. ÖP 2010 anger att nya inslag i land-

skapet bör följa befintliga landskapselement och jordbruksmarkens struktur. 

Avseende avvägningar mellan motstående intressen anges att jordbruksmarken runt Påarp är 

klassad till nivå 9 (av 10), men att det stationsnära läget medför att framtida bebyggelse priori-

teras högre än bevarandet av jordbruksmarken. 

Vidare anges följande punkter som berör planområdet: 

 utbyggnad av Påarp förutsätter upprustning och investering i avloppsledningssystemet 

och att möjligheten att anlägga utjämningsmagasin för dagvatten ska beaktas. 

 Risker från järnvägen (Skånebanan), vilken utgör transportled för farligt gods, ska be-

aktas. 

 Påverkan på riksintresse för järnväg ska beaktas. 
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Detaljplaner 

För den norra delen av planområdet gäller förslag till Byggnadsplan för del av PÅARP, i Mörarps 

kommun, Malmöhus län (BPL 9611), tillsammans med Ändring av detaljplaner för del av Påarps 

samhälle (dpl13819). För södra delen av planområdet finns inte detaljplan upprättad. Genomfö-

randetiderna har löpt ut. 

Program till detaljplan 

Planprogrammet för Påarp godkändes den 9 februari 2007. Området beskrivs som ett utvidg-

ningsområde lämpat för både tätare och glesare bebyggelse som kan byggas ut etappvis. Det 

finns ett viktigt möte mellan stad och land och entréerna är viktiga. I programmet finns princip-

lösningar för den lokala trafiken och för gröna stråk. 

Grönstrukturprogram 

Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014. Tjuva-

mossen är ett grönområde som ligger cirka 700 meter söder om planområdet. I grönstruktur-

programmet anges behovet av att skapa ett grönstråk i anslutning till mossen. 

Ortsanalys 

Planområdet ingår i ortsanalys för Påarp, april 2004. Analysen beskriver Påarp och dess karak-

tär samt anger rekommendationer för framtida utveckling. Ortsanalysen anger bland annat 

vikten av att stärka centrums attraktivitet och kopplingar till det omgivande landskapet. 

Parkeringsnorm 

Bil och cykelparkering löses enligt stadens parkeringsnorm från 2016.   

I parkeringsnormen delas staden in i fyra olika zoner. Planområdet ligger i zon 4 utanför 

Helsingborgs tätort, men då det är att betrakta som ett kollektivtrafiknära läge anges att områ-

det ska räknas tillhöra zon 3 i parkeringsnormen.   

PARKERINGSNORM  
FÖR BIL 
 
BOSTÄDER 

Antal parkeringsplatser/bostadsenhet 
zon 3 
 

Boende Besökande 

Enbostadshus 2 - 

Två-och flerbostadshus   

max 35 kvm 0,2 - 

max 65 kvm 0,45 0,1 

max 120 kvm  0,85 0,1 

mer än 120kvm 1,05 0,1 

Gruppbygg 1-4 rok 1,3 - 

Gruppbygg 5 rok 1,5 - 
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PARKERINGSNORM  
FÖR CYKEL 
 
BOSTÄDER 

Antal cykelplat-
ser/bostadsenhet 
zon 3 

Boende 

Två-och flerbostadshus  

max 35 kvm 1 

max 65 kvm 1,5 

max 120 kvm  2 

mer än  120kvm 2,5 

 

Övrigt 

Helsingborgs stads energistrategi för år 2035 blev antagen av kommunfullmäktige den 28 jan 

2009. Syftet med energistrategin är att skapa en samlad bild av energiförsörjning och energian-

vändning inom kommunen som geografiskt område. Enligt visionen i energistrategin ska den 

energi som används i Helsingborg komma från uthålliga förnybara energikällor, staden ska vara 

energineutral i den meningen att tillförsel av förnybar energi från anläggningar inom staden 

motsvarar den mängd energi som staden använder, energianvändningen ska vara effektiv och 

resurssnål samt samverkan i energifrågorna inom kommunen ska vara god. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

 

 

 

Björn Bensdorp Redestam                   Helena Taps 

planchef                  planarkitekt 

 


