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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN  
RAMLÖSA 9:4 M FL 
RAUS SÖDRA, HELSINGBORGS STAD 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 

 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 
• genomförandebeskrivning 

 
Utredningar till grund för planförslaget (tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen). 

• Bullerutredning, upprättad av Tengbom den 30 maj 2016. 
 

SYFTE 

Syftet med planen är att permanenta den paviljonguppställning som finns etablerad idag 
med tidsbegränsat bygglov, samt att möjliggöra ändrad användning av befintlig stall-
byggnad till vårdboende. 

BAKGRUND 

Fastighetsförvaltningen ansökte den 5 september 2011 om detaljplan för att permanenta 
tillfälliga byggloven för paviljongbebyggelse, samt att möjliggöra ändrad användning av 
befintlig stallbyggnad till gruppboende. 
 
Stadsbyggnadsnämnden gav den 29 februari 2012 detaljplaneavdelningen i uppdrag att 
påbörja planprocess med enkelt förfarande.  
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas med-
föra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen 
respektive 6 kap 11-18 § miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets 
innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma för-
ordning. Miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför 
inte genomföras. 
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PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Platsen ligger inom Rååns dalgång. Det finns inget allmänt stråk genom planområdet. 
Planområdet har god tillgänglighet för biltrafik då det gränsar till Rausvägen i norr. I 
övriga väderstreck gränsar planområdet mot åkermark. På andra sidan om Rausvägen 
finns gång- och cykelväg. Planområdet föreslås innehålla hela fastigheten Ramlösa 9:4 
och delar av fastigheten Ramlösa 9:1. Planområdet omfattar cirka 6300 kvadratmeter. 
För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Markägare 
Fastigheterna Ramlösa 9:1 och Ramlösa 9:4 ägs av Helsingborgs stad. 
 

Orienteringskarta 

Planområde 
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Beskrivning av området   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen består av en nybyggd vinklad huvudbyggnad och en vinklad ekonomi-
byggnad som tillsammans skapar en inre gårdsmiljö. Vinkelställt mot Rausvägen finns 
två mindre byggnader vilka används som tillfälliga bostäder för den pågående verksamhet-
en. De båda byggnaderna har tillfälliga lov som är på väg att löpa ut. Ekonomibyggnaden 
avses rivas då den idag är i dåligt skick. 
 
 

Planområdet 

Österleden 

Planområde 

Huvudbyggnad 

Ekonomibyggnad 

Byggnader 
med tillfälliga 

lov 

Rausvägen 
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Ekonomibyggnaden sett från väster. 
 

 
Vy söderut från entrén till området med de tillfälliga bostäderna på höger sida i bild. 
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Grönområden 
Planområdet ligger inom Rååns dalgång som är naturreservat och riksintresse för natur-
vård. Inom planområdet finns, framför befintlig huvudbyggnad, en gräsmatta inramad 
av uppvuxna träd samt av en häck.  
 

 
Flygbild mot söder över befintlig gårdsbebyggelse. 
 
Trafik 
Angöring till planområdet sker idag via Rausvägen. Vägområde för Rausvägen sträcker 
sig 4,5 meter från vägkant och utgör den norra avgränsningen för planområdet.  
 
Ett cykelstråk mellan Bårslöv och Råå ligger längs norra sidan av Rausvägen.  
 
Närmsta busshållplats för lokaltrafik är busshållplats Micklagårdsgatan, 320 meter från 
planområdet, som trafikeras av linje 1 och 2.  
 
Parkering 
Parkering till befintlig verksamhet sker inom fastigheten, på ytor som finns invid bygg-
naderna. Parkeringsmöjligheterna finns även på gården mellan ekonomibyggnaden och 
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huvudbyggnaden. Det finns ingen ordnad eller aviserad parkering inom fastigheten idag. 
Pågående verksamheten har ett begränsat behov av parkeringsplatser. Ungefärligt behov 
är två till tre parkeringsplatser för personal och till besökare.  
 
Störningar 
En del av planområdet är utsatt för bullerstörning från Rausvägen och en bullerutred-
ning har upprättats den 30 maj 2016. De två befintliga byggnaderna med tillfälliga lov 
närmst Rausvägen klarar inte gällande ekvivalenta riktvärden vid fasad. Bullerutred-
ningen föreslår möjliga åtgärder för att byggnaderna ska klara gällande bullerriktvärden 
för bostäder. 
  
Historik och Kulturmiljö 
Planområdet ligger i en dalgångsbygd kring Råå-ån, ett svagt kuperat öppet odlings-
landskap där ett omfattande och landskapsdominerande fornlämningsbestånd vittnar om 
bosättningskontinuitet alltsedan stenåldern. Området präglas av stora bymiljöer, gårds- 
och säteribildningar som väl speglar traktens bosättningsmönster och byggnadsskick. 
Inom dalgången finns rika lerfyndigheter som är lämningar efter stenkols- och lerbryt-
ning samt efter betydande tillverkning av tegel och lergods fr.o.m. 1800- talets slut.  
 
Gårdsplaceringen är från slutet av 1700-talet och mangårdsbyggnaden är uppförd i bör-
jan av 1800-talet samt ombyggd flera gånger sedan dess. Ekonomibyggnaden är också 
ombyggd i början av 1900-talet. Kring år 1944 byggdes fem långa växthus direkt öster 
om planområdet. Växthusen var placerade i östvästlig riktning, längs den äldre sträck-
ningen av Rausvägen, med sin början vid dagens infart till gården. Växthusen revs på 
70-talet och den äldre vägsträckningen finns inte kvar. 
 
Pågående verksamhet har funnits sedan 2004 och är ett behandlingshem som bedriver 
rehabilitering och omsorgsverksamhet. 
 
Arkeologi 
Området kring planområdet är dalgångsbygd med fornlämningsmiljöer i form av brons-
åldershögar och järnåldersgravfält. 
 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar, men det finns gott om fornläm-
ningar i omkringliggande landskap. Påträffas fornlämningar i samband med markarbe-
ten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen m m, omedelbart av-
brytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, sten-
packningar eller mörka färgningar i jorden. 
 
Geoteknik 
Ytligt liggande berg och jord med låg eller normal radonhalt. 
 
Teknisk försörjning 
Teknisk försörjning är framdraget till fastigheten. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Marken inom planområdet är inte redovisad för något ändamål i Helsingborgs över-
siktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och aktualiserad 
den 26 februari 2014. I angränsande områden ska, enligt ÖP 2010, ske en utveckling och 
skydd av natur- och vattenområden samt parker. 
 
Riksintressen  
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård M:K10, Rååns dalgång mm, 
enligt Miljöbalken 3 kap 6§. Motiv för bevarande är att området åskådliggör en konti-
nuerlig utveckling av kulturlandskapet från yngre stenålder till nutid. Den agrara inrikt-
ningen har varit dominerande. Av särskild betydelse för området är de landskapspräg-
lade fornlämningarna från olika tid, det av de medeltida godsen präglade slottslandskap-
et, plattgårdarna från 1800-talet, Råås gatunät och bebyggelse, betesmarkerna och det 
öppna jordbrukslandskapet. Särskilt intresse är knutet till fornborgen samt även sliprän-
norna och järnåldersgravfältet. I Vallåkra finns även den gamla skjutsstationen som 
vittnar om det organiserade vägväsende som växt fram i landet från andra hälften av 
1600-talet och därutöver finns stenkärlsfabriken från 1800-talets mitt. Det obrutna syn-
fältet mellan skansarna och vattnet är viktigt. 
 
Vidare omfattas planområdet av riksintresse för naturvård, N 45, Råån med omgivning-
ar, enligt Miljöbalken 3 kap 6 §. Motivet är att Rååns dalgång utgör ett representativt 
odlingslandskap i slättbygd. Råån, från mynningen upp till sammanflödet i Sireköping, 
utgör reproduktions- och uppväxtområde för havsöring. Här finns också den sårbara 
grönlingen och under senaste åren har laxyngel påträffats. 
 
Planområdet omfattas även av riksintresse för kustzon/högexploaterad kust, enligt Mil-
jöbalken 4 kap 4§. Motivet är att det finns ett behov av att bevara oexploaterad kust och 
att vid planering visa stor restriktivitet för exploateringar som påtagligt skadar natur- 
och kulturvärden. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget är förenligt med riksintres-
senas intentioner. 
 
Detaljplaner 
Området saknar idag detaljplan. 
 
Väster om planområdet finns detaljplan för Västkustbanan, delen Raus bangård – Pål-
storpsvägen (14521), upprättad den 20 mars 1996 och vann laga kraft den 6 juni 1997. 
Detaljplanen reglerar sträckning för Västkustbanan med Raus stationsområde och för 
intilliggande trafikstrukturer till stationsområdet. 
 
Nordväst om planområdet finns detaljplan för Raus södra etapp 2 (12709), upprättad 
den 21 mars 1989 och vann laga kraft den 4 april 1990. Detaljplanen reglerar framför 
allt bostäder och parkområde. Nordöst om planområdet finns detaljplan för Ättekulla-
området, del 4, inom stadsdelen Ramlösa (9595). Detaljplanen är upprättad den 19 mars 
1969 och vann laga kraft den 16 april 1970. Närmast planområdet medger detaljplanen 
trafikändamål och i övrigt industriändamål och park. 
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Genomförandetiden för planerna har gått ut. 
 

PLANENS UTFORMNING 

 
Dispositionen i stort 
Detaljplaneförslaget bekräftar befintliga byggnader och prövar ytterligare byggrätt för 
att kunna utveckla verksamheten inom planområdet. Planområdet prövas med markan-
vändning för bostad, vård, kontor och tillfällig vistelse. In- och utfart till planområdet 
sker enligt befintlig situation.   
 

 
 
 

 
Bostäder, Tillfällig vistelse, Vård och Kontor. 
 

Planområdet bedöms vara lämpligt för bostadsändamål, tillfällig vistelse, vård och kon-
tor. Detaljplanen bekräftar den pågående verksamhet men samtidigt ger flexibilitet i 
användningen av området.  

 
Byggnader 
Detaljplanen reglerar högsta byggnadshöjd och högsta nockhöjd i meter. Höjderna ska 
mätas från angivet nollplan. Befintliga gårdsbyggnader i södra delen av planområdet har 
särskilt inmätts vid takfot och taknock som underlag till lämplig byggnadshöjd och 
nockhöjd så att nya volymer upplevs på likande vis i landskapsbilden som nuvarande 
volymer. Nya byggrätter är placerade mellan gårdsbyggnaderna och Rausvägen för att 
addera till den befintliga gårdsstrukturen. Planen anger också att kupor och frontespiser 
inte får anordnas mot söder för den sydvästra byggrätten mot Råå dalgång samt att dess 
färgsättning ska vara i röd/brun kulör/färgskala.  
 

BODK 

Illustration på en möjlig bebyggelse med stöd av planförslaget. 

Befintliga gårdsbyggnader 

Byggnader med tillfälligt lov 
som nu kan få permanenta lov  

Ny byggrätt  
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Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av sociala, eko-
logiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möjliggöra långsiktigt 
hållbara byggnader vilket i praktiken innebär att byggnader företrädesvis uppförs ener-
gisnåla, med miljövänliga byggnadsmaterial samt med fokus på trygghet och välmå-
ende. Ny bebyggelse bör därmed planeras och utföras med miljöanpassade metoder och 
sunda material i former som medverkar till en lägre energiförbrukning, ex. passivhus. 
 
  
Trafik 
Det bedöms angeläget att det inte går att anordna in- och utfart till Rausvägen längs hela 
den norra plangränsen. På plankartan prövas befintlig in- och utfart som den mest lämp-
liga.  
 
Störningsskydd 

  
Störningsskydd får uppföras. 
 
Utökad lovplikt. Bygglov för bostad beviljas endast om gällande bullernivåer vid 
fasad för bostad innehålls. 

 
För att innehålla bullerriktvärdena vid bostäderna närmast Rausvägen krävs störnings-
skydd längs med vägen. Bestämmelse om att störningsskydd får anordnas för att dämpa 
bullret är tillfört till plankartan.  
 
Parkering 
Pågående verksamhet omfattas inte av den idag aktuella p-normen. En p-utredning uti-
från liknande verksamheter har gjorts. Enligt utredningen behövs ett fåtal parkerings-
platser till nuvarande verksamhet och det behovet tillgodoses genom befintliga platser 
som finns inom planområdet. Skulle användning inom området ändras i framtiden ska 
gällande p-norm tillämpas. Slutgiltigt antal parkeringsplatser fastställs i bygglovet. Utö-
ver de befintliga parkeringsplatser på gården finns i detaljplanen möjlighet att anlägga 
drygt 20 parkeringsplatser längs med Rausvägen.  
 
Grönska inom planområdet 
Mellan Rausvägen och befintlig gårdsbebyggelse finns idag en grönyta bevuxen men 
träd och buskar. Ny föreslagen byggrätt innebär att delar av den befintliga grönskan 
inom upphör. Befintlig grönska ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt i sam-
band med eventuell ny bebyggelse.  
 
Dagvattenhantering inom planområdet 
Området är kuperat och det sker en naturlig avrinning ner mot Råå dalgång. Den aktuella 
planen förväntas inte öka dagvattenmängden märkbart utifrån befintliga förutsättningar 
inom området. Fördröjning av dagvatten bör ske inom kvartersmark. Fördröjningen kan 
ske genom exempelvis svackdiken, regnrabatter, gröna tak, skelettjord och luftigt bärla-
ger vid träd och plattsättning eller genom underjordiska magasin. Detaljplanen medger 
alla ovanstående förslag men i planen anges inte vilken typ av dagvattenhanteringen ska 
tillämpas. Dagvattenlösningarna ska avgöras i projekteringsskedet. 
 
 
 

m 

a 
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Vatten och Avlopp 
Erforderliga anläggningar för vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet. 
 
Brandvatten 
Brandvattenförsörjning ska anordnas till planområdet. Lösning för brandvattenförsörj-
ningen ska lösas i genomförandeskedet. 
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska lösas inom kvartersmark. Detaljplanen gör det möjligt att upp-
föra miljöhus inom delar av planområdet.   
 
Övrig teknisk försörjning 
Teknisk försörjning är framdraget till fastigheten. 
 

KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34§ eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken varför 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras. 
 
Mark, luft och vatten 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), svaveldioxid (SOB2B), bly, partiklar 
(PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon (OB3B).  
 
Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäktige 
den 18 maj 2010 och aktualiserad den 26 februari 2014, föreligger ingen risk för över-
skridande av miljökvalitetsnormer för luft. Planförslaget bedöms inte ge upphov till 
någon försämring av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet.  
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Området ligger inom Rååns avrinningsområde. Råån har måttlig ekologisk status och 
god kemisk ytvattenstatus från mätningar 2009, exklusive kvicksilver. Om man inklude-
rar kvicksilver uppnår Råån inte godkänd ytvattenstatus. 
 
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde Örbyfältet och det är inte tillåtet att an-
vända bekämpningsmedel eller handelsgödsel. 
 
Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av miljökvalitetsnormernas vär-
den. 
 
Hälsa och säkerhet 
Trafikbuller 
Delar av området är utsatta för buller och bullerdämpande åtgärder behöver anordnas 
om byggnader närmst Rausvägen ska innehålla permanenta bostäder. Planområdet lig-



 11(13) Dnr 973/2016 
  P 22 september 2016 
 
ger cirka 145 meter från Västkustbanan. Avståndet till Västkustbanan gör att dess buller 
inte påverkar planområdet och gällande riktvärden överskrids inte.  
 
Då planarbetet påbörjades innan den nya bullerförordningen ska en sammanvägning av 
den nya förordningen och de äldre riktlinjerna för bullerstörning göras, utifrån den kun-
skap som finns tillgänglig vid prövningen av detaljplanen.  
 
Upprättad bullerutredning visar att riktvärden för buller vid fasad och uteplats för bostä-
der inom planområdet kan innehållas med t.ex. bullerskärm längs Rausvägen. 
 
Utredning utgår från Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande - fa-
sad och uteplats. Buller från spårtrafik och vägar. Utredningens slutsats är att:  
 

• De topografiska förhållandena gör att en bullerskärm inte behöver vara högre än 
1,5 meter för att avskärma bullret från bebyggelsen. För detaljplan behöver det 
vara möjligt att uppföra störningsskydd längs plangränsen mot Rausvägen.  

 
• Med en skärmlösning går det att inom planområdet uppföra bostäder som följer 

gällande riktvärden för buller. Ny längsgående volym mot Rausvägen får höga 
värden vid fasad mot Rausvägen men sänker bullernivåerna betydligt på baksi-
dan, vilket är att föredra. 

 
Bedömningen är att med förslagna åtgärder med störningsskydd innehålls både den nya 
förordningens riktlinjer och de äldre riktlinjerna vid fasad och uteplats inom planområ-
det. 
 
Kulturmiljö, naturmiljö och landskapsbild 
Den befintliga gårdsstrukturen och dess volymer som idag upplevs i landskapsbilden 
befästs med planbestämmelser om högsta byggnadshöjd samt högsta nockhöjd. De be-
fintliga volymernas placering befästs också i detaljplanen för att upprätthålla den gamla 
gårdsstrukturen. Nya volymer mot Rausvägen adderas till gårdsstrukturen. Planförslaget 
bedöms inte ge någon negativ inverkan på landskapsbilden och kulturmiljön.  
Föreslagna byggrätter är placerade på mark där det idag finns några uppvuxna träd och 
en del av en grönyta. Marken bedöms ha ett litet rekreativt och biologiskt värde.  
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 maj 2007 ska balanseringsprincipen tilläm-
pas vid exploatering av mark i Helsingborg. Grundtanken med balanseringsprincipen är 
att styra exploatering till platser där man inte tar ekologiska eller rekreativa värden i 
anspråk. Om exploatering ändå ska ske på en plats där dessa värden påverkas ska balan-
seringen bidra till att förlorade värden kompenseras. Balanseringsprincipen tillämpas på 
mark som är park, natur eller jordbruksmark och görs igenom fyra steg: undvika, mini-
mera, utjämna och ersätta.  
 
Genomförande av detaljplanen innebär att en några uppvuxna träd och en del av befint-
ligt buskage och gräsyta tas bort i samband med föreslagen komplettering av bebyg-
gelse. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det ger måttlig påverkan på rekre-
ativa värden inom planområdet och liten påverkan på naturvärden och ekologiska tjäns-
ter. Förlusten av dessa värden föreslås kompenseras genom plantering av nya träd längs 
med Rausvägen och genom plantering av grönska i planområdets västra gräns vilket kan 
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utgöra skydd vid de befintliga tillfälliga bostäderna. Utöver detta föreslås kompense-
ringsåtgärder på någon annan plats i staden.  
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagen planering innebär att den pågående verksamheten som drivs inom socialför-
valtningen i Helsingborg kan fortsätta och också utökas inom fastigheten. 
 
Sammanfattning av planförslaget 
Detaljplanen medger bostads-, vård- och kontorsändamål samt tillfällig vistelse. 
Den befintliga paviljonguppställning som finns etablerad idag med tidsbegränsat bygg-
lov bekräftas i planen samtidigt som det blir möjligt att använda befintlig stallbyggnad 
till vårdboende. Planen möjliggör även en utökning av pågående verksamhet med ny 
byggrätt om cirka 830 kvadratmeter. Den nya byggrätten ligger mellan Rausvägen och 
befintlig gårdsbebyggelse och ansluter med sin utformning till den befintliga gårdsstruk-
turen. 
 

MEDVERKANDE 

Detaljplanen har i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen utarbetats av Tengbom, 
Helsingborg med Erik Lönnerholm, Landskapsarkitekt LAR/MSA, som uppdragsansva-
rig och Daniel Axelsson, Planarkitekt FPR/MSA, som handläggare. Medverkande har 
också varit planarkitekt Tobias Röös och ekolog Fredrik Bengtsson. 
 
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

    
Björn Bensdorp-Redestam  Nina Begovic 
Planchef    Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN  
RAMLÖSA 9:4 M FL 
RAUS SÖDRA, HELSINGBORGS STAD 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planförslaget beräknas vinna laga kraft under fjärde kvartalet 2016. 
 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft. 
 
Avtal 
Planavtal har upprättats mellan fastighetsförvaltningen (tidigare Kärnfastigheter) och 
stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. 
 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsbildning  
För planens genomförande krävs en fastighetsreglering, där fastighet Ramlösa 9:1 över-
låter delar av fastigheten till förmån för Ramlösa 9:4. 
 

EKONOMI 

Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören.  
 
Övrigt 
Balanseringsprincipen ska tillämpas för att kompensera de värden som förloras vid ex-
ploateringen av grönytor. Grönytan som kan beröras är upp till 1200 m2 stor. Kompen-
sationen föreslås ske genom plantering av nya träd längs med Rausvägen och genom 
plantering av grönska i planområdets västra gräns.  Utöver detta föreslås kompense-
ringsåtgärder på någon annan plats i staden. 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

         
 
Björn Bensdorp-Redestam  Nina Begovic 
Planchef    Planarkitekt 
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