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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Lagstödet för planbe-
stämmelserna, utifrån 4 kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i be-
stämmelserutan.  

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en förlängning av Långebergavägen 
söderut, utveckling och reglering av naturområde, etablering av verksamhetsområde mellan 
motorvägen E4/E6/E20 och den föreslagna nya vägsträckningen samt att pröva omfattning och 
utformning av verksamhetsbebyggelse. 

1.2 Sammanfattning 
Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten för verksamhetsområde och att förlänga 
Långebergavägen söderut. Långebergavägens förlängning ska möjliggöra för koppling till trafik-
plats Helsingborg södra i en andra detaljplaneetapp enligt förslag i åtgärdsvalstudie (Trafikver-
ket och Helsingborgs stad). 

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram och möjliggör nya områden för verksamheter 
med god närhet till E4/E6/E20 i enlighet med ÖP 2010 och utställningsförslag för Stadsplan 
2017. Detaljplanen föreslår även naturområde för strukturbildande grönstråk i öst-västlig rikt-
ning och reglering av järnvägsområde i nord-sydlig riktning för att möjliggöra alternativa trans-
portsätt. Planförslaget bedöms enligt upprättad miljökonsekvensbeskrivning inte medverka till 
att några miljökvalitetsnormer överskrids eller till negativ påverkan på riksintressen. Planför-
slaget bedöms medverka till uppfyllelse av Skånes miljömål samt miljömål för Helsingborgs stad 
jämfört med beskrivet nollalternativ. Balansering enligt kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 
2007 kommer att tillämpas inom planområdet genom utjämning. 

 
Illustration över möjlig bebyggelse, grönstruktur och dagvattenfördröjning vid fullt utbyggt verksamhetsom-
råde. 
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Förslag 
Detaljplanen möjliggör: 

• Verksamhetsområde om cirka 16 hektar (3,7 hektar för småindustri och kontor - icke 
störande verksamhet, 12,2 hektar för industri med 100 meter skyddsavstånd till bostä-
der), 

• Förlängning av Långebergavägen söderut i syfte att möjliggöra en koppling mot trafik-
plats Helsingborg södra i en andra etapp, 

• Naturområde om cirka 10 hektar, 
• Järnvägsområde om lite mer än 1 hektar. 

Konsekvenser 
Stadsbyggnadsförvaltningen har utifrån planens omfattning, läge och innehåll bedömt att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Konsekvenser av föreslagen detaljplan beskrivs 
detaljerat i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Sammanfattningsvis tas cirka 23 hektar 
åkermark (befintlig användning tas inte med i beräkningen) i anspråk men föreslagen markan-
vändning bedöms som lämplig i förhållande till läget intill befintligt järnvägsspår och närhet till 
motorvägen. Balansering av ekologiska värden enligt Helsingborgs stads riktlinjer kommer att 
utföras inom planområdet. 

Planeringsförutsättningar 
Planområdet ligger precis söder om befintligt industriområde på Långeberga och intill befintligt 
järnvägsspår för industri samt motorväg E4/E6/E20. Planområdets topografi sluttar från +50 
meter i nordost till +34 meter mot sydväst. Nuvarande markanvändning är jordbruk förutom 
befintligt järnvägsspår, vegetationsridå mot motorvägen samt skogsdunge omgärdad av 
stengärdesgård. Marken ägs av Helsingborg stad. Närheten till motor- och järnväg ger påverkan 
av buller men eventuella bulleråtgärder möjliggörs. Området ansluts med gata i nord-sydlig 
riktning till cirkulationsplatsen vid Påarpsvägen. Detaljplanen kommer att generera trafik men 
lokaliseringen av verksamhetområde med mycket god närhet till befintlig infrastruktur bedöms 
sammantaget som lämplig.  

 

 

Planstatistik (avrundat till hela hektar) 
Planområdets area: 29 hektar 
Verksamhetsområde: 16 hektar 
Största exploatering i byggnadsarea: 6 hektar 
Naturmark: 10 hektar 
Åkermark som tas i anspråk: 23 hektar (befintlig användning är inte medräknad) 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Huvudidén med planen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde med koppling till järnväg 
(industrispår), bevara och skydda naturvärden, möjliggöra för rekreation samt dagvattenför-
dröjning. Verksamhetsområde föreslås i två kvarter som i mitten delas upp av ett naturområde 
med dagvattenfördröjning. 

2.2 Bebyggelse 
Inom planområdet ges möjlighet till industribebyggelse. Nya byggnader bör utföras långsiktigt 
hållbara, med miljöanpassade metoder, låg energiförbrukning och sunda material.  

Största exploatering inom planområdet anges i kvadratmeter byggnadsarea. Total möjlig bygg-
nadsarea är cirka 60 000 kvadratmeter (all byggbar yta kan inte bebyggas eftersom det behövs 
parkering, uppställning med mera vilket kontrolleras/regleras i bygglovsskedet).  

 

Verksamheter 
Planförslaget möjliggör småindustri, icke störande verksamhet och kontor (J1K) och industri, 
100 meter skyddsavstånd till bostad (J2). Utformningen regleras genom bestämmelserna som 
anges ovan, f1 och f2. Stora byggnadsvolymer ska delas upp för att visuellt minska den upplevda 
storleken. För att minska visuell påverkan ska skyltning göras i grupper och inga pyloner får 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 
J1K Småindustri, icke störande verksamhet, kontor. 5 § 3 
J2 Industri, 100 meter skyddsavstånd till bostad. 5 § 3 
T1 Järnväg. 5 § 3 
E Tekniska anläggningar. 5 § 3 

e1 Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter bygg-
nadsarea. Byggnad får sammanbyggas i egenskapsgräns. 

11 § 1 

e2 

Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter bygg-
nadsarea per byggnad. Flera byggnader får finnas. Avståndet 
mellan byggnader ska vara minst 12 meter och avstånd till 
fastighetsgräns ska vara minst 6 meter. Byggnader får inte 
sammanbyggas över användningsgräns. 

11 § 1 

 Högsta totalhöjd i meter. 11 § 1 

 Marken får inte förses med byggnad. 16 § 1 

n1 Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras. 10 § 

n2 
Marken ska användas för plantering av träd och dike för dag-
vattenfördröjning. Markytan får inte hårdgöras undantaget 
trafikanslutning mot gata. 

10 § 

f1 Fasad längre än 50 meter ska delas upp och utformas i seg-
ment med tydlig variation. 

16 § 1 

f2 
Skyltning på fasad ska samordnas i grupper. Skyltpyloner, 
belysning eller liknande får inte överstiga totalhöjd. Takskylt-
ning medges inte. 

16 § 1 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 6 § 
a2 Bygglov får inte ges förrän godkänd dagvattenlösning utförts. 14 § 4 
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vara över totalhöjd. Klimatanpassningsåtgärder regleras genom bestämmelserna n1 och n2. 
Inom planområdet möjliggörs bullerskyddsåtgärder. 

2.3 Grönstruktur, allmänna platser och vatten 
I planprogram för Östra Ramlösa, som föregår denna detaljplan, anges ett grönstråk genom 
mitten av aktuellt planområde. Detta grönstråk regleras i aktuell detaljplan som natur. Inom yta 
föreslagen för natur finns en skogsdunge vilken omgärdas av en stengärdesgård som föreslås 
omfattas av bestämmelserna q-skydd1, a1 samt en yta med fördröjning1 i västra delen. I söder 
finns också en yta för natur med bestämmelsen fördröjning2. Gata utgör allmän plats och ska 
innehålla en trädrad mot väster enligt principillustration på sidan 7. 

 

Grönområden och vatten 
Tre områden föreslås regleras som natur, ett i mitten, ett i södra och ett östra delen av detalj-
planen. Dagvatten regleras genom bestämmelsen fördröjningx för två ytor inom markanvänd-
ning för natur. Kring kvartersmarken regleras en 15 meter bred markzon för plantering av träd 
och dike för dagvattenfördröjning, vilken ska inrymma naturlikplantering av träd och buskar 
(växtval anpassat för dike). Syftet är att skapa en visuell och upplevelsemässig buffertzon mel-
lan verksamhetsområdet och det omgivande landskapet, i synnerhet mot planerad bostadsbe-
byggelse enligt planprogrammet för Östra Ramlösa. Planteringarna ska utföras på kvartersmark 
där även dike för dagvattenfördröjning ska anläggas. För utbyggnadsförslaget tillämpas balan-
seringsprincipen. Det innebär att de naturvärden, ekologiska (bland annat åkermark) och re-
kreativa värden som går förlorade vid planförslagets genomförande ska kompenseras och åter-
skapas inom planområdet vilket i balanseringsprincipen benämns som steg tre, utjämning. Ytor 
för natur ska användas för balansering genom utjämning (steg tre i balanseringsprincipen enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2007) och möjlighet finns att skapa nya bioto-
per/naturvärden exempelvis skogsbryn, strandäng, äng och naturlika planteringar. Dagvatten-
hanteringen som regleras inom planområdet är klimatanpassningsåtgärder. 

Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 
Skogsdungen i mitten av planområdet vilken omgärdas av en stengärdesgård föreslås omfattas 
av bestämmelserna q-skydd1, a1 för att möjliggöra bevarande av befintliga naturvärden och 
rekreation. Stengärdesgården omfattas även av biotopskydd. 

Utformning av gator 
Föreslagen gata ska utformas enligt principillustration nedan med gång- och cykelbana, öppna 
diken samt träd längs vägens västra del. Illustrationen ses från norr det vill säga trädradens 

Planbestämmelser som reglerar grönstruktur och allmän plats PBL 4 kap 
GATA Gata. 5 § 2 
NATUR Naturområde. 5 § 2 
+0,0 Markens höjd över nollplanet. 5 § 2 

fördröjningx Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av X ku-
bikmeter. Med översvämningsytor X kubikmeter. 

5 § 2 

träd Gata ska utformas med träd. 5 § 2 
q-skydd1 Stengärdesgård ska bevaras. 8 § 

n2 
Marken ska användas för plantering av träd och dike för dag-
vattenfördröjning. Markytan får inte hårdgöras undantaget 
trafikanslutning mot gata. 

10 § 

a1 Marklov krävs för fällning av träd. 15 § 3 
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placering är i planområdets västra gräns mot jordbruksmark. Trädraden regleras genom be-
stämmelsen träd, gata ska utformas med träd. 

 
Principillustration för gatusektion, ej skalenlig. 

2.4 Trafik 
Planområdet angörs via cirkulationsplatsen vid Påarpsvägen från en ny gata i nord-sydlig 
sträckning. Gatan avslutas i en vändplats. Avsikten är att Långebergavägen i framtiden förlängs 
söderut till trafikplats Helsingborg södra, med en planskild korsning under Skånebanan.  

 

Gång- och cykeltrafik 
Gång - och cykeltrafik möjliggörs i yta för gata, se principillustration ovan. 

Biltrafik 
Långebergavägen förlängs från cirkulationsplatsen vid Påarpsvägen söderut mot Skånebanan. 
Gatan utformas likt befintliga Långebergavägen norr om Påarpsvägen med en bredd på cirka 
27meter med gång- och cykelbana, öppna diken för fördröjning av dagvattenflödet samt plante-
rade träd längs vägens västra sida, se principillustration ovan. Förlängningen av Långebergavä-
gen planeras i en andra etapp att passera planskilt under Skånebanan och ansluta mot trafik-
plats Helsingborg södra. Kommunikation inom kvartersmark kommer att ske på interna gator 
som utformas beroende på antal fastigheter samt typ av verksamhet inom kvartersmarken. 

Enligt trafikmodellen för Helsingborgs stad ska förlängningen av Långebergavägen trafikeras av 
cirka 3700 fordon och Påarpsvägen av cirka 5700 respektive 7000 fordon väster respektive 
öster om korsningen med Långebergavägen år 2035. Modellen utgår ifrån att de planerade 
verksamheterna inom fastigheterna Långeberga 3:2, Vasatorp 1:1, det nu aktuella området samt 
stadsdelen Östra Ramlösa är utbyggda. 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
GATA Gata. 5 § 2 
+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet. 5 § 2 
träd Gata ska utformas med träd.  5 § 2 
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Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikanslutningen till området i nuläget är begränsad. Detaljplanens genomförande 
kan dock ge underlag till fler hållplatser i närheten av planområdet på linje 23 som trafikerar 
genom Långeberga industriområde. 

Tågtrafik 
Befintligt industrispår längs områdets östra del ingår i planområdet och regleras för järnvägs-
trafik för att eventuell framtida godstrafik på spåret ska vara möjlig. 

Parkering 
Ytor för parkering och lastning/lossning ska möjliggöras inom respektive fastighet, detta regle-
ras inte specifikt i detaljplanen utan ska kontrolleras i bygglovsskedet. Viktigt att uppmärk-
samma är att olovlig parkering/ställplatser av bland annat lastbilar är vanligt förekommande 
inom Långeberga industriområde vilket i sin tur genererar tomtgångskörning, onödiga utsläpp 
och nedskräpning/oreglerad avfallshantering vilket inte är önskvärt. 

Bullerskyddsåtgärder 
Bullerskyddsåtgärder regleras inte men möjliggörs i planförslaget. 

2.5 Teknisk försörjning 
Den tekniska försörjningen av området förläggs förslagsvis i yta för gata. Möjlighet för tekniska 
anläggningar, exempelvis elnätstationer, finns inom två ytor för E om totalt cirka 545 kvadrat-
meter varav cirka 240 är yta för byggrätt. Ett område för allmännyttiga underjordiska ledningar, 
u1, regleras längs järnvägen i sydost. Ledningar kan även placeras i allmän platsmark, natur 

 

Energiförsörjning och telekommunikation 
Möjlighet finnas att uppvärmning av området kan göras med gas vilket är ett energieffektivt 
alternativ. Anslutning till bredband kan göras via stadsnät. 

Vatten och spillvatten 
Området ska anslutas till kommunalt VA-system. Vattenförsörjning till planområdet kan ske via 
en ny 200-225 mm ledning som förläggs i direkt anslutning till Långebergavägens nya sträck-
ning. Ledningen ansluts i norr till befintlig 160 mm ledning i korsningen mellan Påarpsvägen 
och Långebergavägen. Ett nytt vattentorn kommer att uppföras i Helsingborgs östra del, och 
avses vara i bruk i inom relativt snar framtid. Efter utbyggnad kommer vattentrycket i Östra 
Ramlösa att bli tillfredställande och åtgärder för lågt vattentryck blir inte nödvändiga. Brandvat-
tenförsörjning ska tillgodoses inom området. 

Dagvattenhantering 
Avrinningen från området kommer att öka genom att åkermark ersätts av hårdgjorda ytor. Mar-
ken har ett naturligt fall från Påarpsvägen mot järnvägen i söder. Principen för dagvattenhante-

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 
E Tekniska anläggningar 5 § 3 

u1 Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. 

6 § 

fördröjningx Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av X kubik-
meter. Med översvämningsytor X kubikmeter. 

10, 13 §§ 

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet. 5 § 2 
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ringen inom området är att allt dagvatten inom kvartersmark ska omhändertas och fördröjas på 
egen fastighet innan det når det allmänna systemet. Målsättningen är att mängden dagvatten 
som når Lussebäcken inte ska överskrida dagens mängder. 20 procent av den totala dagvatten-
mängden hanteras inom kvartersmark genom infiltration. Resterande 80 procent av avrinning-
en sker via dike med plantering av träd till två fördröjningsdammar. Fördröjningen dimension-
eras för 20-års regn men med kapacitet för 50- och 100 års regn vid höga vattenstånd. Inom 
allmän platsmark regleras dagvattenhantering genom bestämmelsen fördröjningx på yta för 
natur och inom yta för gata ska dagvatten fördröjas i diken enligt principillustration på sidan 7. 
Möjlighet för avstängning ska finnas för fördröjningsmagasin samt dike längs gata eftersom 
föroreningar vid eventuella olyckor inte får påverka vattenskyddsområde för Ramlösa Hälso-
brunns grundvattentäkt eller Lussebäcken. Inom kvartersmark regleras dagvattenhantering 
genom bestämmelserna, n1 och n2 som är klimatanpassningsåtgärder. 

 
Principskiss för dagvattenhantering, ej skalenlig. 

 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
Inom planområdet föreslås en tydlig indelning i kvartersmark och allmän platsmark. 
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Fastighetsindelning 
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter avstyckning av områden för industriändamål och 
kontor (J1K och J2), område för järnväg (T1) samt områden för tekniska anläggningar (E). Indu-
strikvarteren kan sedan delas in i flera olika fastigheter. Möjligheten att nå de östra delarna av 
industrikvarteren behöver säkras med servitut eller gemensamhetsanläggning för tillfart från 
Långebergavägens förlängning i planområdets västra del. 

Ett område för allmännyttiga underjordiska ledningar finns längs järnvägen i områdets sydöstra 
del som säkras med ledningsrätt. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ändrad lovplikt 
Ändrad lovplikt för bygglov regleras genom bestämmelsen a2, bygglov får inte ges förrän god-
känd dagvattenlösning utförts (bygglov godkänner dagvattenlösning i samråd med NSVA). Om 
inte dagvattenlösningen finns på plats innan bebyggelsen finns risk för översvämning. Reglering 
genom ändrad lovplikt bedöms som lämplig eftersom stora hårdgjorda ytor möjliggörs vilket 
ökar belastningen på dagvattenhanteringen och Lussebäcken, som är recipient, är redan överbe-
lastad vilket medför att fördröjning behöver regleras.  

3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken 
varför miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning genomförts. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning att planen kan medföra betydande miljöpåverkan eftersom 
förslaget bland annat berör vattendrag, en vattentäkt och ekologiskt känsliga områden. 

Följande frågor bedöms vara betydelsefulla och har belysts i miljökonsekvensbeskrivningen: 

- Mark och vatten. 
- Naturmiljö och ekologiska värden. 
- Kulturmiljö. 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 
J1K Småindustri, icke störande verksamhet, kontor. 5 § 3 
J2 Industri, 100 meter skyddsavstånd till bostad. 5 § 3 
T1 Järnväg. 5 § 3 
E Tekniska anläggningar. 5 § 3 
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 6 § 
a1 Marklov krävs för fällning av träd. 15 § 1 
a2 Bygglov får inte ges förrän godkänd dagvattenlösning utförts. 14 § 1 
 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 21 § 
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- Landskapsbild. 
- Hälsa och säkerhet. 

Se vidare miljökonsekvensbeskrivningen samt under rubriken 3.2 Sammanfattning av miljökon-
sekvensbeskrivning. 

Vid upprättande av MKB för detaljplan har kommunen skyldighet att samråda med bland annat 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i mail den 7 september 2012 framfört att de anser att de syn-
punkterna som framförts i samband med planprogrammet är tillräckligt stöd så att ytterligare 
samråd med kommunen innan samrådsskedet inte behövs. 

3.2 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa de miljökonsekvenser som kan ge betydande miljö-
påverkan vid genomförandet av detaljplanen för fastigheten Välluv 14:1 med flera samt föreslå 
åtgärder för att förebygga eller minimera eventuella negativa miljökonsekvenser. Syftet med 
planen är att pröva möjligheten att förlänga Långebergavägen söderut mot trafikplats Helsing-
borg södra samt att möjliggöra etablering av verksamheter/industrier och naturområde öster 
om den föreslagna vägsträckan. Planläggningen innebär att ett cirka 29 ha stort område väster 
om motorvägen E4/E6/E20, söder om Påarpsvägen och norr om Skånebanan planläggs. Den 
planskilda korsningen under Skånebanan hanteras som ett eget projekt då utredningsarbete 
pågår. 

Planområdet utgörs till största delen av ett öppet storskaligt jordbrukslandskap. Längs järnvä-
gen finns ett sammanhängande vegetationsområde. I området finns en skogsdunge med natur 
och kulturvärden som bevaras. Planen innebär att områdets grönstruktur sammankopplas med 
kommande grönstruktur inom Östra Ramlösa. Detta innebär förbättrade möjligheter till rekre-
ation. Balansering av föreslagen planläggning görs bland annat genom nya naturlika fördröj-
ningsmagasin med strandäng samt naturlika planteringar. 

Dagens landskapsbild kommer att påverkas av storskaliga byggnadsvolymer. En skyddsplante-
ring mellan Långebergavägens förlängning och verksamhetsområdet begränsar insyn till verk-
samhetsområdet. Långebergavägen kommer att kantas av en trädrad vilket bidrar positivt till 
landskapsbild och kultur- och naturvärden. 

Föreslagna naturlika fördröjningsmagasin och diken renar områdets dagvatten vilket bidrar till 
att skydda recipienten och stärka den biologiska mångfalden inom området. Planen ligger inom 
vattenskyddsområdet för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt som dock har ett gott naturligt 
skydd. 

Utbyggnadsalternativet är positivt från naturvårdssynpunkt genom att det tillför anlagda bioto-
per och säkerställer bevarandet av skogsdungen, stengärdesgården samt det mesta av befintlig 
vegetation längs motorväg och järnväg. 

Utbyggnadsalternativet är negativt från kulturmiljövårdssynpunkt samt ur naturresursperspek-
tiv genom att det öppna odlingslandskapet omvandlas till verksamhetsområde och högvärdig 
jordbruksmark tas i anspråk för verksamheter. 

Planområdets närhet till befintlig infrastruktur (järnväg och motorväg) är positiv vilket innebär 
att området lämpar sig för logistik- och verksamhetsändamål. 

Förlängningen av Långebergavägen söderut innebär ökad tillgänglighet till och från planområ-
det. Långebergavägen kommer att vara relativt starkt trafikerad med ett stort inslag av tunga 
fordon. Det finns möjlighet att områdets trafikförsörjning i framtiden delvis kan ske via det in-
dustrispår som finns inom planområdet vilket är positivt då det förbättrar möjligheten till fram-
tida miljöanpassade transporter. Skyddsföreskrifterna för Ramlösa Hälsobrunns vattentäkt 
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medger inte genomfartstrafik av transporter med farligt gods. 

Utbyggnadsalternativet är positivt från risksynpunkt då planen uppfyller riktlinjer för säker-
hetsavstånd till infrastruktur samt att oskyddade trafikanter får ökad säkerhet och trygghet då 
Långebergavägens förlängning utformas med en gång- och cykelbana. 

Utbyggnadsalternativet bidrar inte till störningar eftersom inga verksamheter tillåts som kräver 
mer än 100 meters skyddsavstånd till bostadsbebyggelse. 
Planförslaget bedöms inte medverka till att några miljökvalitetsnormer överskrids eller till ne-
gativ påverkan på riksintressen. Planförslaget medverkar i högre grad till uppfyllelse av Skånes 
miljömål samt miljömål för Helsingborgs stad än nollalternativet. 

3.3 Balansering 

Metod 
I samband med planering och exploatering i Helsingborgs stad tillämpas principen om naturre-
sursbalansering som utgår från att de fysiska förändringar som påverkar miljön och den som 
orsakar negativ påverkan ska kompensera för dess effekter. Vid tillämpning av balanserings-
principen utvärderas föreslagna förändringarspåverkan på befintliga rekreativa och ekologiska 
funktioner. Negativ påverkan ska i första hand undvikas eller minimeras, i andra hand utjämnas 
inom området eller ersättas på annan plats. Avsikten är att ekologiska och rekreativa värden 
inte ska minska i samband med exploatering. De värden som försvinner ska ersättas, det vill 
säga balanseras, inom eller utanför exploateringsområdet. 

En värdering av planförslagets påverkan på rekreation, natur och ekologiska tjänster har gjorts 
med hjälp av Helsingborgs stads checklista, ”Behovsbedömning av balanseringsåtgärder för 
rekreativa och ekologiska funktioner”. Påverkan graderas som ingen, liten, måttlig och stor och 
resulterar i två värden; ett värde av påverkan på natur/ekologiska tjänster och ett värde på 
rekreation. Balanseringsåtgärderna ska bekostas av exploatören, vilket regleras i exploaterings-
avtalet. 

Ekologiska värden och tjänster 
Skogsdungen i norra delen av planområdet utgör ett ekologiskt värde med uppvuxna 
ädellövträd. Biologisk mångfald finns i dungen. I södra delen finns yngre skogsplanteringar. En 
del av befintlig vegetation i södra delen av planområdet tas bort i samband med utbyggnaden av 
vägen, vilket bedöms medföra liten negativ påverkan. Skogsdungen i den centrala delen påver-
kas inte. 

Största delen av planområdet består av odlingsmark (livsmedelsproduktion)som försvinner 
helt. Klimatutjämning sker med skogen, vilket försämras när delar av skogsbeståndet försvin-
ner. Vatteninfiltration är idag möjlig, vilket försämras i och med att stora ytor hårdgörs. Påver-
kan för ekosystemtjänstfunktionen bedöms som måttligt negativ. 

Rekreativa värden 
Skogsdungen utgör en viss naturupplevelse, vilket dock är otillgänglig idag. Påverkan bedöms 
som måttligt positiv genom att dungen blir tillgänglig. Omgivningen blir dock förändrad. 

Föreslagna balanseringsåtgärder 
• Iordningsställande av naturområdet med hjälp av lämpliga åtgärder för att skapa till-

gänglighet till och i området samt komplettering på naturmark av de planteringar som 
ger avskärmning från verksamheterna, 

• Utveckling av skogsdungen med brynplanteringar, 
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• Dagvattenfördröjning ska utgöra ett positiv inslag i områden reglerade för natur med 
bland annat strandängs- och fuktängsbiotoper. 

 

3.4 Påverkan på riksintressen 
Berörda riksintressen är väg E4/E6/E20 och järnväg. Berörda riksintressen bedöms inte påver-
kas negativt. Riksintresse för högexploaterad kust ligger i närheten av planområdet men påver-
kas inte av aktuell detaljplan. Luftfartsverket har gjort en flyghinderanalys och föreslagna total-
höjder bedöms inte påverka flygtrafiken. 

3.5 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
De områden som har problem med miljökvalitetsnormerna finns i centrala staden och detaljpla-
nen bidrar inte till att åtgärdsplanen motverkas. Planen ingår i stadens strävan att lokalisera 
transportintensiva verksamheter och omstrukturera trafiken så att mer känsliga centrala områ-
den påverkas mindre. 

Därför bidrar planen till bättre förutsättningar för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvali-
tet i Helsingborg. För att förbättra luften i centrala Helsingborg bör tung trafik inte ledas in ge-
nom centrum via Malmöleden, Järnvägsgatan, Drottninggatan. Enligt Översiktsplan 2010 för 
Helsingborgs stad ska planerade transport- och ytextensiva verksamheter koncentreras till 
områden med goda anslutningar till E4, E6/E20 och järnvägen. Syftet är bland annat att på så 
sätt förbättra luftkvaliteten i Helsingborg. 

Verksamhetsområdet som planeras kommer att öka trafikarbetet för området lokalt men enligt 
ovanstående resonemang kommer detta att innebära minskade utsläpp i stadens centrala delar. 
Enligt planförslaget kommer den befintliga skogsdungen att bevaras och en trädrad planteras 
längs med den nya vägen. Dessa åtgärder i kombination med ett brett vägrum och en god luft-
cirkulation gör att en full utbyggnad enligt planförslaget bedöms ha en mycket liten inverkan på 
områdets luftkvalitet. Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. 

Markföroreningar 
Genomförd översiktlig geoteknisk undersökning påvisar inga föroreningar inom planområdet. 

Markradon 
Området har låg risk för markradon. Eventuella åtgärder på byggnader för att skydda mot mar-
kradon ska utföras. 

Klimatanpassning 
Åtgärder för att klara framtida klimatförändringar som exempelvis kraftiga skyfall har reglerats 
i detaljplanen genom dagvattenfördröjning med översvämningsytor dimensionerade för 100-
års regn. 

Trafikflöden 
Planförslaget kommer att påverka trafikflöden och andelen tung trafik bedöms bli mycket hög. 
Den tillkommande trafiken leds utanför bostadsområden. En utbyggnad av Långebergavägen 
enligt planförslaget bedöms efter genomförd koppling mot trafikplats Helsingborg södra att 
trafikeras av omkring 4000 fordon per vardagsdygn, andelen tung trafik bedöms bli mycket hög. 
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Buller från vägar och järnvägar 
Bebyggelsen inom planområdet påverkas av buller från bil- och järnvägstrafik.  Ljudnivåer in-
omhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), och följs upp i 
samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen. Planen möjliggör att bebyggelsen kan 
utformas så att kraven i BBR uppfylls. 

Industribuller 
Delar av planområdet, närmast befintlig bostadsbebyggelse, föreslås för icke störande verksam-
heter och andra delar föreslås för skyddsavstånd 100 meter till bostad. Sammantaget bedöms 
inte industribuller över gällande riktvärden uppstå. Om kommande verksamheter medför om-
fattande tung trafik inom verksamhetsområdet ska detta bedömas som industribuller. Detalj-
planen möjliggör plats för bullerskydd om behov uppstår. Planen innehåller bestämmelser av-
seende industri med skyddsavstånd så att störningar inte ska uppkomma på närbelägna bostä-
der. 

Risker 
WUZ konsulter har upprättat en riskutredning: Helsingborg stad – FÖP H + - Strategi för bebyg-
gelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods. 

Den planerade bebyggelsen inom planområdet faller inom zon B (Mindre känslig) vilket bland 
annat innebär industri, bilservice och lager. Enligt utredningen bör ett bebyggelsefritt avstånd 
på 40 meter lämnas mellan vägkanten från E4/E6/E22 till zon B-bebyggelse. 

Planförslaget bör med WUZ riskutredning som riktlinje utformats så att en 40 meter bebyggel-
sefri zon planläggs mellan vägkanten för E4/E6/E22 och den östra gränsen för verksamhetsbe-
byggelsen. Planen uppfyller dessa riktlinjer då avståndet mellan vägkant motorväg och ytter-
kant för den kvartersmark som ska innehålla småindustri och kontor samt industri är minst 
cirka 42 meter. 

Långebergavägens förlängning kommer inte att erhålla status som rekommenderad led för far-
ligt gods. Planförslaget medger endast industri med högst 100 meter skyddsavstånd till bostad 
samt icke störande verksamheter och kontor. 

Enligt WUZ utredning behövs inget avstånd mellan Skånebanan och ett Zon B-område. Planens 
utrymme för det södra fördröjningsmagasinet innebär att det bildas en buffertzon på cirka 60 
meter mellan Skånebanan och den del av verksamhetsområdet som får bebyggas. 

3.6 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Påverkan på naturmiljön. Oavsett om naturmiljön är av riksintresse, omfattas av strandskydd, 
artskydd, biotopskydd etc. 

Hushållning med naturresurser 
Detaljplanen innebär att högvärdig jordbruksmark tas i anspråk för verksamheter vilket är ne-
gativt ur naturresursperspektiv. Enligt Helsingborgs översiktsplan ÖP 2010 lämpar sig området 
för logistik- och verksamhetsändamål med tanke på läget intill övergripande infrastruktur med 
väg och järnväg kopplade till regionens hamnar och Öresundsförbindelsen. Jordbruksmark tas i 
anspråk för verksamhetsområde vilket är en irreversibel åtgärd som enligt kommunfullmäkti-
ges beslut om tillämpning av balanseringsprincipen den 27 maj 2007 ska balanseras, läs mer 
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under rubriken 3.3 Balansering. 

Kulturmiljö 
Aktuellt planområde föreslås för omvandling från odlingslandskap till bebyggd ytterområdes-
miljö. Stengärdesgården som stäcker sig runt större delen av skogsdungen bevaras. Det är nega-
tivt från kulturmiljövårdssynpunkt att det öppna odlingslandskapet omvandlas till verksam-
hetsområde. Detaljplanen påverkar inte fornlämningar. 

Landskapsbild 
Föreslagen markanvändning och bebyggelse kommer att påverka landskapsbilden. Den plane-
rade bebyggelsen kommer att vara väl exponerad mot alla väderstreck. Bebyggelsen kommer att 
upplevas som en barriär mellan motorvägen och planerad bostadsutbyggnad på Östra Ramlösa. 
Gestaltningen av området ska fungera väl med sin omgivning. 

Planförslaget har utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse och områdets topografi. Det 
norra kvarterets uppbrutna bebyggelsekaraktär är en viss anpassning till befintlig bostadsbe-
byggelse norr om Påarpsvägen, föreslagna regleringar möjliggör en mer småskalig och varie-
rande bebyggelse och verksamheter med mindre ytkrav. Större byggnader möjliggörs i det 
södra kvarteret. 

Mellan kvarteren samt i anslutning till södra kvarteret planeras fördröjningsdammar för dagvat-
ten. 

Ut mot Långebergavägen föreslås en plantering med träd för insynsskydd mot verksamhetsom-
rådet. Skyddsplanteringen bedöms i viss mån skydda mot ljusstörningar från trafiken inom 
verksamhetsområdet. 

Detaljplanen reglerar byggnadshöjd och byggnadsarea. Byggnaderna bör utformas enhetligt vad 
avser volym-, färg- och materialval. 

Längs med Långebergavägen föreslås en trädrad väster om vägen. Valet av trädslag bör utgå 
från vad som är vanligt i alléer i trakten. Skyddsplanteringen bör utformas naturlikt, med vege-
tation längs industrispåret och i dungen som förebild. 

Balansering 
Se rubrik 3.3. 

3.7 Sociala förhållanden 

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

3.8 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Helsingborg stad äger marken inom planområdet. Från fastigheterna Östra Ramlösa 6:4, Välluv 
14:1 och 4:2 avstyckas fastigheter för industriändamål respektive kontorsändamål, trafikända-
mål och tekniska anläggningar. 

De delar av fastigheterna Östra Ramlösa 6:4, Välluv 14:1 och Välluv 4:2 som planläggs som all-
män platsmark natur respektive gata regleras till lämpliga fastigheter. 
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För tillfartsgator inom industrikvarteren bildas vid behov servitut eller gemensamhetsanlägg-
ning, så att alla fastigheter nås från Långebergavägens förlängning. 

Ledningsrätt bildas för befintlig underjordisk ledning. 

Avtal 
Kommunen ansvarar för kostnader i samband med eventuell flytt av kabel tillhörande TeliaSo-
nera Skanova Access AB norr om järnvägen inom yta reglerad för allmän platsmark. 

Dispenser och tillstånd 
Ramlösa Hälsobrunns vattentäckt bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande.  
Alla nya miljöfarliga verksamheter ska anmälas till miljönämnden då särskilda försiktighetsmått 
kan komma att krävas. Verksamheter som inte kan bedrivas utan risk för vattentäkt kan komma 
att förbjudas. Särskilda krav ställs på hantering av petroleumprodukter och andra kemiska pro-
dukter. Vidare får infiltrationsanläggningar för kommunalt dagvatten inte anläggas utan till-
stånd och avloppsledningar ska vara täta och inspekteras regelbundet. Det är förbjudet att in-
stallera nya anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg och grundvatten. 

Ekonomi 
Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. För staden betyder det både 
exploateringsintäkter och utgifter såsom investeringar vid utbyggnad av allmän plats och lång-
siktiga kostnader för drift och underhåll. Detaljplanen genererar intäkter för staden, via mark- 
och exploateringsenheten, genom tillkommande fastigheter och byggrätter för verksamheter. 
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för privata aktörer och 
fastighetsägare undantaget förändring avseende arrende av mark som delvis upphör.  

I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterli-
gare oförutsedda utgifter kan tillkomma. 

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

Detaljplanen kräver kommunala investeringar för gata, fördröjningsdammar och balanse-
ringsåtgärder. 

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet ska belasta exploateringen. 

Dagvattenfördröjning ska utföras med avstängningsmöjlighet och belasta exploateringen. 

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 
Utbyggnad av gator MEX 
Utbyggnad av natur MEX 
Fastighetsbildning MEX 
Balansering av gröna värden MEX och SBF 
 

Genomförandekostnader för staden – utanför planområdet Ansvar* 
Fördröjningsdammar väster om planområdet MEX 
 

Driftskostnader för staden Ansvar* 
Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark SBF 
 

Kostnader för privata fastigheter Ansvar 
Fastighetsreglering Eventuella ägare 
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Balanseringsåtgärder ska belasta exploateringen. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Övriga upplysningar 
Brandposter ska placeras i samråd med räddningstjänsten. Om fornlämningar påträffas vid 
markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen, i en-
lighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 

4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den 14 november 2007.  För planområdet har upprättats ett planprogram vilket godkändes 
av stadsbyggnadsnämnden den 17 juni 2009. I ÖP 2010 anges markanvändning för verksam-
hetsändamål. 

Beslut i ärendet 
Beslut om uppdrag och godkännande av planprogram har gjorts i SBN. Syftet med uppdraget 
och planprogrammet är att pröva möjligheten att förlänga Långebergavägen söderut, via det 
befintliga gatunätet koppla mot trafikplats Ättekulla och möjliggöra etablering av verksamhet-
er/industri öster om den föreslagna vägsträckan. Planprogrammet klargör förutsättningarna 
och ange riktlinjer för en sådan utbyggnad. Inför granskning av aktuell detaljplan har den syd-
västra delen av planområdet (kopplingen till trafikplats Ättekulla) reviderats och tagits bort 
eftersom utredningsarbete pågår. Helsingborgs stads intention är att Långebergavägen ska för-
längas under Skånebanan och kopplas till trafikplats Helsingborg södra. Planläggning av denna 
del görs i en andra etapp. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger precis söder om det befintliga Långeberga industriområde i Östra Ramlösa 
och avgränsas av Påarpsvägen i norr, motorvägen i öster och Skånebanan i söder. Området om-
fattar del av fastigheterna Välluv 14:1, 4:2 och Östra Ramlösa 6:4. Planområdet omfattar cirka 
28,8 hektar. 

Marken inom området består till största del av storskalig jordbruksmark av brukningsklass 8-9. 
I områdets norra del finns en skogsdungesomomgärdas av en stengärdesgård. Intilliggande 
industriområden påverkar landskapsbilden som hårdgjord kontrast till det i övrigt mjuka och 
böljande landskapet. Planområdet sluttar markant från cirka +50 mi dess nordöstra del vid 
Påarpsvägen ner mot cirka +30 i dess sydvästra del vid Skånebanan. Skånebanan i söder, väg 
E4/E6/E20 i öster samt till viss del Påarpsvägen i norr utgör fysiska barriärer i området. 

Söder om järnvägen utgörs planområdet avkvartersmarkför industri. Marken som omfattas 
utgörs idag av gata med infarter tillangränsande verksamheter. Ett mindre område inom fastig-
heten Köpingegården 1 är i gällande detaljplan avsatt som område för dagvattenhantering, men 
används idag inte för detta ändamål.  
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Markägoförhållanden 
Fastigheterna inom planområdet ägs av Helsingborg stad. 

Markanvändning 
Området används idag som åkermark, järnväg och skyddsplantering mot motorvägen. 

Historik 
Planområdet som ingår som en del av det större området Östra Ramlösa har formats av 1800-
talets jordskiften och 1900-talets rationaliserade jordbruk. Området utgörs också idag till stora 
delar av storskaligt jordbrukslandskap. Rester av ett äldre småskaligare landskap finns kvar 
inom planområdets mellersta del längs Påarpsvägen. På äldre kartor visas hur bybildningar, 
stora ensamgårdar och äldre vägnät utgjorde styrande element i landskapet. Utbyggnaden av 
bland annat väg E4/E6/E20 och Långebergavägen har medfört att endast fragment återstår av 
det äldre vägnätet och strukturen i området är svårförståelig. Karaktäristiskt för landskapet 
inom planområdet är också ett stort antal trädridåer. De sammanfaller ofta med äldre ägogrän-
ser, följer vattendragen och finns kring bebyggelsegrupper i området. Inom området finns idag 
inga kända fornlämningar. 

Bebyggelse 
Inga befintliga byggnader finns inom planområdet. Bostadsbebyggelsen i närområdet är huvud-
sakligen samlad kring handelsträdgårdar och lantbruk. Utmed Påarpsvägen finns två husgrup-
per öster om Lussebäcken. Norr om planområdet finns en handelsträdgård med tillhörande 
bostad samt ett fåtal enfamiljshus. Vidare norrut ligger Långeberga industriområde med bland 
annat Lennart Månsson International AB med gödselframställning samt ICAs centrallager och 
ytterligare grossistföretag. 

Grönområden 
Inom planområdet finns en skogsdunge som omgärdas av en stengärdesgård som bildar en ö i 
åkerlanskapet. 

Trafik 
Planområdet gränsar till väg E4/E6/E20 i öster och Påarpsvägen i norr. Området är åkermark 
och närmsta väg för att komma dit är via Påarpsvägen. Korsningen mellan Påarpsvägen och 
Långebergavägen utgörs av en cirkulationsplats. Trafiken på Påarpsvägen är biltrafik och delvis 
tung trafik till och från Långeberga industriområde. Trafiken ansluter via Österleden, trafikplats 
Vasatorp eller över passage över Skånebanan sydöst om planområdet, busstrafik ansluter via 
Clausgatan.  

Mätning av trafikmängder har utförts för Fältarpsvägen, Långebergavägen norr om Påarpsvägen 
samt E4/E6/E20 norr om planområdet. Fältarpsvägen; mätår 2014, 8300 f/d, 16% tunga for-
don, Långebergavägen; mätår 2016, 4900 f/d, 15% tunga fordon. E4/E6/E20; mätår 2013, 
39500 f/d 18% tunga fordon. 

Teknisk försörjning 
Kända befintliga ledningar inom området ligger längs med en del av järnvägen. Dagvatten finns 
precis norr om Skånebanan i närheten av planområdets sydvästra delar. 

Arkeologi 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. En arkeologisk utredning har tagits fram i 
samband med planprogrammet för Östra Ramlösa. Utredningen omfattar även aktuellt planom-
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råde. I utredningen konstateras inte några fornlämningar som föranleder arkeologisk förunder-
sökning inom det aktuella området.  

Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för Östra Ramlösa (Tekniskt PM, Geo-
teknik, Tyréns 2008-01-18). Grundläggningsförutsättningar inom aktuellt område bedöms ge-
nerellt som goda. Generellt utgörs marken inom området av lermorän som vilar på den sedi-
mentära berggrunden som består av lersten och sandsten. Från Påarpsvägen och söderut sluttar 
marken mot syd/sydväst mot bäcksystemet längs järnvägen där marken är som lägst inom 
planområdet. Inga markradonundersökningar har utförts inom området. Erfarenhetsmässigt 
klassas marken i Helsingborgsområdet som lågradonmark. 

Grundvatten 
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken den 5 februari 2004 beslutat om vatten-
skyddsområde för Ramlösa hälsobrunns vattentäkt i Ramlösa. Särskilda skyddsföreskrifter gäl-
ler inom det skyddsområde som i norr och öster avgränsas av Påarpsvägen respektive motorvä-
gen. Föreskrifterna avser bland annat följande hantering och verksamhet; hantering av brand-
farliga och kemiska produkter, avledning av spillvatten och dagvatten samt hantering av avfall, 
miljöfarlig verksamhet, väghållning samt transport av farligt gods. Planområdet omfattas i sin 
helhet av vattenskyddsområdet. Generellt för området gäller att grundvattenytan ligger högt 
(1,5-2 meter under markytan). Söder om planområdet, i släntfoten mellan järnvägen och Köp-
ingegårdens industriområde, är marken mycket fuktig då området är utströmningsområde för 
grundvatten. De stora hårdgjorda ytor som planen möjliggör påverkar dagvattenflöden och ska 
fördröjas enligt reglerade bestämmelser, risk för översvämning bedöms som låg. 

4.3 Service 

Kommersiell service 
Viss kommersiell service finns i närområdet. 

4.4 Riksintressen och förordningar 

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

Riksintresse för väg respektive järnväg 
I anslutning till aktuell detaljplan finns riksintresse för både väg, E4/E6/E20, och järnväg, Skå-
nebanan. Riksintresse för väg påverkas inte av aktuell detaljplan. Riksintresset för järnväg på-
verkas inte negativt. Riksintresset högexploaterad kust ligger i närheten av planområdet men 
påverkas inte av aktuell detaljplan. 

Vattenskyddsområde 
Området berörs av vattenskyddsområde för Ramlösa hälsobrunns grundvattentäckt. Vatten-
täckten bedöms inte påverkas negativt av aktuell detaljplan. 
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4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som verksamhetsområde. 

Planprogram för Östra Ramlösa 
Planområdet ligger precis intill gränsen för planprogam för Östra Ramlösa.  

Detaljplaner 
Största delen av planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. För den östra delen av plan-
området som ligger närmast motorvägen gäller stadsplan för Långeberga industriområde 
(12037), som vann laga kraft den 6 december 1983. Planen redovisar parkmark samt järnvägs-
område inom aktuellt planområde och har ingen genomförandetid. 

Program till detaljplan 
Planprogrammet syftar till att pröva möjligheten att förlänga Långebergavägen söderut för att i 
sin tur via det befintliga gatunätet skapa kopplingar till Ättekulla trafikplats. Planändringen 
syftar även till att möjliggöra etablering av verksamheter/industri öster om den föreslagna väg-
sträckan.  

Planprogrammet avser att klargöra förutsättningarna och ange riktlinjer för en sådan utbygg-
nad inför fortsatt detaljplanearbete. Området ligger i sin helhet inom skyddsområde för Ramlösa 
vattentäkt vilket kräver särskilda hänsyn kring bland annat dagvattenhantering. 

Planområdets areal är cirka 26 hektar. Huvudelen av området är beläget norr om Skånebanan 
där marken föreslås för verksamhetsutbyggnad.  

Långebergavägen föreslås förlängas från Påarpsvägen i norr och ansluta till Trintegatan inom 
Köpingegårdens industriområde i söder. Långebergavägen föreslås att passera Skånebanan 
planskilt vilket kommer att bli föremål för ytterligare utredningar kring bland annat vattenfrå-
gor (denna del har utgått ur aktuell detaljplan kommer att drivas som ett separat projekt). Pa-
rallellt med motorvägen går idag industrispår från Skånebanan vilka kan bli aktuella att an-
vända på längre sikt. 

Ett genomförande av planen kommer att kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upp-
rättas. En preliminär avgränsning av denna har gjorts i programmet. Avgränsningen grundar sig 
på att området kommer att förändra landskapsbilden, att markens användande ändras från 
jordbruk till verksamhets- och vägområde samt att relativt känslig natur- och kulturmiljö kom-
mer att påverkas. 

Avgränsningen föreslås därför behandla påverkan på mark och vatten, naturmiljö, kulturmiljö, 
landskapsbild samt hälsa- och säkerhet. MKBn kommer att utarbetas parallellt med detaljplane-
förslaget. 

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm för i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäktige 2007, fram-
går nedan. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Det faktiska kravet på 
antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med bygglovet, i aktuell 
detaljplan ska hänsyn tas till bland annat ställplaster och nattparkering för lastbilstrafik till och 
från fastigheter inom planområdet. 
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Övrigt 
PM Klimatanpassning, antagen av kommunfullmäktige den 25 april 2012. 

Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2014. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

  

Björn Bensdorp Redestam Gustav Johnsson 
planchef planarkitekt 

 

Parkeringsnorm för cykel (verksamheter) 
 p-behov 
Industri/lager 4,5/1000 m2 BTA 
Kontor  18/1000 m2 BTA 
Handel 30/1000 m2 BTA 

Parkeringsnorm för bilar (verksamheter) 
 p-behov + behov för besökare p-norm bilar (ej lastbilar) 
Industri/lager 10/1000 m2 BTA -/1000 m2 BTA 
Kontor  14,5/1000 m2 BTA 2,5/1000 m2 BTA 
Handel 27,5/1000 m2 BTA 22/1000 m2 BTA 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Välluv 14:1 med flera, Långeberga industriområde i 
Östra Ramlösa 
Helsingborgs stad 

Preliminärt granskningsutlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en förlängning av Långebergavägen söderut, 
utveckling och reglering av naturområde, etablering av verksamhetsområde mellan motorvägen 
E4/E6/E20 och den föreslagna nya vägsträckningen samt att pröva omfattning och utformning av 
verksamhetsbebyggelse. 

Granskningsförslaget innebar att ett cirka 29 hektar stort område väster om motorvägen E4/E6/E20, 
söder om Påarpsvägen och norr om Skånebanan prövas för industriverksamheter, en ny väg, 
naturmark samt befintligt industrispår. Industriverksamheterna inom planområdet är uppdelade på 
två delområden som delvis omges av naturmark. Naturmarken ska hantera fördröjning av dagvatten 
och fungera som rekreationsområde/-stråk för både verksamhetsområde och framtida 
bostadsbebyggelse väster om aktuellt planområde. Två ytor för tekniska anläggningar finns inom 
planområdet.  

Sedan samrådet 2012 har en åtgärdsvalstudie (ÅVS) för en delsträcka längs E4/E6/E20 i östra 
Helsingborg genomförts. ÅVS redovisar bland annat en koppling till trafikplats Helsingborg södra 
vilket skiljer sig från samrådsförslaget vilket föranlett revidering av planområdet inför granskning. 
Utredningsarbete för en koppling mellan Långebergavägen och trafikplats Helsingborg södra pågår 
och ska hanteras som ett eget projekt. 

Samrådet 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden mellan den 30 oktober och den 23 november 2012 
samt remitterats till berörda myndigheter, förvaltningar med flera. Kända sakägare har fått inbjudan 
till samrådet. Samrådet annonserades även i Helsingborgs dagblad den 27 oktober 2012 och genom 
det har berörda bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt sammanslutningar och övriga 
intressenter bjudits in till att delta i ett gemensamt samrådsmöte den 6 november 2012 på 
Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Berörda förvaltningar och myndigheter har tillsänts planförslaget för eventuella synpunkter. 
Länsstyrelsen och lantmäteriet har yttrat sig över detaljplanen enligt PBL 5 kap 20 §. Utöver dessa 
har åtta remissinstanser yttrat sig och fem skrivelser har kommit från allmänheten. 

Samrådsmötet 
Den 6 november 2012 klockan 18.00 hölls ett samrådsmöte i Stadsbyggnadshuset. På samrådsmötet 
deltog tolv personer. Från staden medverkade representanter för stadsbyggnadsförvaltningen och 



 

2 (16) 

Preliminärt granskningsutlåtande 
Dnr:01368/2014 (tidigare 01916/2009) 

Upprättad 29 maj 2017 

stadsledningsförvaltningen samt två representanter från SWECO. Utöver dessa deltog en 
förtroendevald. 

Under mötet diskuterades huvudsakligen oro för grundvattenpåverkan vid befintliga fastigheter vid 
Påarpsvägen, hantering av smältvatten med vägsalter med tanke på vattenkvalitet och djurliv i 
Lussebäcken, schaktningsmassor från motorvägsbygget i södra delen av planområdet, förslag på en 
annan vägdragning samt tung trafik via Påarpsvägen/Rausvägen. 

Vidare diskuterades buller från Påarpsvägen vid fastigheten öster om motorvägen, frågor och 
synpunkter framfördes av ägarna till fastigheterna Östra Ramlösa 1:31 och 6:1, ägaren till fastigheten 
Signestorp 9:1 som är arrendator av det aktuella området samt av en representant från föreningen 
Ramlösabor. Under mötet diskuterades mest frågor rörande påverkan på grundvatten och 
vattenskyddsområdet, Lussebäcken och dagvattnets påverkan på denna samt frågor kring trafik och 
bullerstörningar. 

Man framförde att det är viktigt att vattenkvalitet på grundvattnet inte påverkas och att staden är 
rädda om sitt vatten. I samband med tidigare projekt som genomfördes i området försämrades 
vattenkvaliteten och nivån på grundvattnet sänktes vilket ledde till stora investeringar. Man undrade 
om det blir tillåtet att transportera farligt gods på förlängningen av Långebergavägen med tanke på 
vattenskyddsområde. 

Det framfördes att vid snösmältning finns stor risk att smältvatten med vägsalter rinner ner i 
Lussebäcken och tar död på fisk. Det påstods att detta har hänt för ett antal år sedan efter en av de 
hårda vintrarna. Man menade att Lussebäcken inte tål mer vatten och inte tål heller att vatten från 
nya dagvattendammar släpps på bäcken. Det föreslogs att vattnet leds direkt till reningsverk. En 
fråga ställdes om hänsyn har tagits till den kulvert som sträcker sig från Påarp och ansluter området i 
söder vid järnvägen. 

Det utrycktes oro för trafiken och bullernivåerna på Påarpsvägens förlängning öster om motorvägen. 
Förslag om att sänka hastigheten till 50 km/h och att sätta upp förbud mot tung trafik på vägen kom 
upp. Den föreslagna vägdragningen ifrågasattes på grund av ökande buller vid bostäderna på 
Påarpsvägen då det föreslogs att vägen placeras längs med motorvägen istället. Det påpekades att 
schaktmassor lades i södra delen av planområdet i samband med utbyggnaden av motorvägen. En 
fråga om tidplanen för projektet ställdes. Det kom klagomål på att inbjudan till samrådsmöte kom för 
sent.  

Kommentar: Södra delen av planområdet genomkorsas inte längre av Skånebanan. Denna del av 
detaljplanen kommer att bli en egen detaljplan eftersom utredningsarbete för koppling till E4/E6/E20 
fortfarande pågår. I samband med aktuellt detaljplanearbete har en grundvattenutredning tagits fram 
som särskilt undersöker grundvattenpåverkan i den föreslagna planskilda korsningen mellan 
förlängningen av Långebergavägen och Skånebanan. Utredningen visar på att grundvattensänkning 
kommer att genomföras i korsningen när denna byggs. Detta bedöms dock inte påverka vattenkvalitet 
på fastigheterna vid Påarpsvägen.  Det kommer inte vara tillåtet att frakta farligt gods på 
Långebergavägen. 

Problem med vägsalter finns på många andra ställen i staden och i landet och behöver angripas 
strategiskt.  Vidare har de föreslagna lösningarna för dagvattenhantering tagits fram i samråd med 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) som bevakar dagvattenfrågorna. Hänsyn till den 
befintliga kulverten har tagits i detaljplanen. 
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En översiktlig geoteknisk undersökning för ett större område i Östra Ramlösa har tagits fram av Tyréns 
den 18 januari 2008. Enligt denna utredning har fyllning påträffats i enstaka undersökningspunkter.  
Inom aktuellt område har inte några större fyllningsmassor påträffats.  

Förlängningen av Långebergavägen kommer att bidra till en sänkning av andelen tung trafik och 
därmed delvis av buller vid östra delen av Påarpsvägen. Synpunkterna med förbud mot tung trafik och 
hastighetssänkning tas med och framförs till stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet. Avvägningen att 
välja den föreslagna vägdragningen, förlängning av Långebergavägen med direkt anslutning till 
motorvägen E4/E6/E20 vid trafikplats Helsingborg södra, har gjorts utifrån att det är en naturlig 
anslutning till befintligt vägnät. Föreslagen vägdragning redovisas grovt i den senaste versionen av 
trafikplan för Helsingborgs stad. Utbyggnaden av förlängningen av Långebergavägen med direkt 
koppling till motorvägen E4/E6/E20 planeras ske i en andra etapp efter att aktuell detaljplan har 
vunnit laga kraft. 

Utskicket av inbjudan till samråd skedde den 29 oktober i enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens 
rutiner. Anledningen att inbjudan har inkommit så sent kan bero på posthantering. 

Angelägna frågor som kom upp under mötet var sammanfattningsvis: 

• Oro för grundvattenpåverkan vid befintliga fastigheter vid Påarpsvägen.  
• Hantering av smältvatten med vägsalter med tanke på vattenkvalitet och djurliv i Lussebäcken. 
• Schaktningsmassor från motorvägsbygget i södra delen av planområdet (natur, järnväg och 

kvartersmark). 
• Förslag på en annan vägdragning. 
• Tung trafik via Påarpsvägen/Rausvägen. 
• Buller från Påarpsvägen vid fastigheten öster om motorvägen. 

Rapport från programsamråd 
För planområdet har ett planprogram upprättats den 4 juni 2009 som godkänts av 
stadsbyggnadsnämnden. Aktuell detaljplan följer i stort de frågeställningar som behandlades i 
planprogrammet. 

Frågor att uppmärksamma i det fortsatta planarbetet 
Framförda synpunkter under programskedet föranleder att följande frågor uppmärksammas särskilt 
i samband med upprättandet av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning.  

• Trafikfrågor och buller. 
• Utredning kring den planskilda korsningen samt utbyggnad av Skånebanan. 
• Hantering av grundvatten- samt dagvatten. 
• Riskanalys med hänsyn till bland annat Ramlösa grundvattentäkt. 
• Utformning av byggnader och skyddszoner mot motorvägen. 
• Eventuell flyttning av befintliga ledningar samt behov av nätstation. 
• Bevarande av natur- och kulturmiljö. 

 
Yttranden 

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

Helsingborgs brandförsvar (Räddningstjänsten Skåne nordväst), inkom den 8 november 2012 
NSR, inkom den 19 november 2012 
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Myndigheter och statliga verk 

Länsstyrelsen, inkom den 19 november 2012 
Länsstyrelsen delar i sitt yttrande från den 19 november 2012 kommunens uppfattning att planför-
slaget i huvudsak överensstämmer med översiktsplanens intentioner för området.  Vidare uttrycker 
man följande synpunkter: 

Vattenverksamhet och miljökvalitetsnormer för vatten 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att tillstånd kommer att sökas för grundvattensänkning 
och att en ny trumma under Långebergavägen bedöms utföra anmälningspliktig vattenverksamhet. 
Detta bör också klargöras i planbeskrivning och på plankartan. Då planens genomförande kan vara 
beroende av tillståndet är det lämpligt att ärenden som innebär vattenverksamhet avgörs innan 
planen antas. Då planens miljökonekvensbeskrivning inte är tillräckligt fördjupad avseende vilken 
påverkan som vattenverksamheten kan innebära för grundvatten och ytvatten går det inte att avgöra 
om planen kan innebära att miljökvalitetsnormerna för ytvatten och grundvatten kan följas. 

Biotopskydd 
Länsstyrelsen vill erinra om att det generella biotopskyddet gäller enligt 7 kap 11 § miljöbalken. 

Kommentar: Södra delen av planområdet genomkorsas inte längre av Skånebanan. Denna del av 
detaljplanen kommer att bli en egen detaljplan eftersom utredningsarbete för koppling till E4/E6/E20 
fortfarande pågår. Informationen om anmälningspliktig verksamhet bedöms inte som relevant att 
redovisa på plankartan. Ansökan om tillstånd för grundvattensänkning i de ytliga jordlagren vid den 
eventuella korsningen med Skånebanan respektive hantering av anmälningspliktig verksamhet vid 
kulvertering av korsande diken strax söder om Skånebanan kommer att ske innan detaljplanen för den 
planskilda korsningen antas. Den felaktiga angivelsen angående vilket kapitel i miljöbalken som 
reglerar det generella biotopskyddet har korrigerats i handlingarna. 

Lantmäteriet, inkom den 7 november 2012 
Lantmäterikontoret har i sitt yttrande, inkommet den 7 november 2012, framfört synpunkter avse-
ende en del kompletteringar och revideringar i genomförandebeskrivningen och på plankartan.  

Genomförandebeskrivning 
Under rubriken ”Fastighetsbildning” bör klargöras tydligare att kvartersmark inom fastigheten Köp-
ingegården 1 tas i anspråk för allmän plats/huvudgata samt det bör framgå tydligt vilken fastighet 
berörs av detta intrång. Att lägga allmän plats på kvartersmark innebär ett ingrepp i äganderätten då 
kommunen har rätt att lösa in allmänplatsmark. Det bör också förtydligas att passage för allmän for-
donstrafik under Skånebanan (inom fastigheten Välluv 4:9) ska säkras genom bildande av servitut till 
förmån för en kommunal gatufastighet. Att ledningar inom u-området kan säkras genom ledningsrätt 
bör även framgå i genomförandebeskrivningen under rubriken ”Fastighetsbildning”. 

Det finns ett vägservitut, 1283K-12792.1, inom området som är utlagt som område för järnvägstrafik. 
Detta servitut reglerar Välluv 14:1s utfart. En översyn bör ske av de kommunala restfastigheterna 
när avstyckning av kvartersmark sker så att det inte blir några restfastigheter kvar som saknar utfart. 

Plankartan 

Flera fastighetsbeteckningar och kvartersnamn saknas på plankartan. Inom planområdet saknas 
Köpingegården 1 och Välluv 4:2. Flera fastighetsbeteckningar på intilliggande fastigheter har också 
klippts bort från grundkartan.  
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I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra. 

Kommentar: Södra delen av planområdet genomkorsas inte längre av Skånebanan. Denna del av de-
taljplanen kommer att bli en egen detaljplan eftersom utredningsarbete för koppling till E4/E6/E20 
fortfarande pågår. Påverkan på berörda fastigheter har redovisats tydligare i planbeskrivningen. Plan-
beskrivningen har också förtydligats med avseende på de ledningar som förläggs inom u-områden och 
på allmän platsmark. Plankartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar och kvartersnamn.  

 

Trafikverket, inkom den 12 december 2012 
Trafikverket har i sitt yttrande från den 12 december 2012, framfört att kommunen i sin rapport från 
programsamrådet anger att man kommer att ta fram en särskild utredning där korsningspunkten 
preciseras och där samtliga frågor kring bland annat mark och vatten samt järnvägen och vägens 
funktion studeras, i samarbete med Trafikverket. Detta utredningsarbete måste genomföras innan 
planen ställs ut för granskning, för att detaljplanen ska kunna utformas så att den tar hänsyn till de 
krav som ställs. I samband med planeringen av den tilltänkta planskildheten är det viktigt att hänsyn 
tas till växlar till skyddsspår, mätpunkter, inpassning i kontaktledningssystemet etc. Det är av hand-
lingarna svårt att se om det tilltänkta broläget berör befintlig växel in till industrispåret. Om den 
berörs kan särskilda åtgärder komma att krävas för brobygget. Detaljutformning av åtgärderna ska 
ske i nära samarbete med Trafikverket som också ska ges möjlighet att granska och godkänna samt-
liga handlingar. Trafikverkets föreskrifter ska följas. 

Trafikverket påpekar även att, innan planen förs till antagande, ska ett genomförande- och finansie-
ringsavtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen för de åtgärder som kommer att krävas. Tra-
fikverket ska äga bron och ombesörja förvaltning av konstruktionen. Det förutsätts att kommunen tar 
det fulla ekonomiska ansvaret för investeringen och förvaltningen av bron. 

Man upplyser om att ansökan om att genomföra spårarbeten och för lansering av ny järnvägsbro 
måste vara Trafikverket tillhanda senast 18 månader innan arbetet kan påbörjas. Trafikverket ser 
positivt på att kommunen kommer att anpassa detaljplanen så att kraven på eventuella framtida 
dubbelspår uppfylls. Det påpekas att utmed väg E4/E6/E20 gäller ett byggnadsfritt avstånd på 50 
meter och att generellt inte tillåts bebyggelse inom 30 meter från järnvägen. I planeringen ska också 
beaktas att väg E4/E6/E20 är rekommenderad väg för farligt gods. 

Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att gällande riktvärden för 
buller innehålls. De nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av kommunen eller exploatö-
ren. Kommunen skriver i miljökonsekvensbeskrivningen att befintliga bostäder längs Gamla Gus-
tavslundsvägen kommer att få påtagligt mer trafik i sin närmiljö. Kommunen bör beakta att en god 
boendemiljö kan uppnås även för befintliga bostäder och erforderliga bullerskyddsåtgärder bör vid-
tas.  

Avseende trafiksäkerhet anser Trafikverket att det vore önskvärt med gång- och cykelväg längs hela 
Långebergavägen fram till Hjortshögsvägen, också med tanke på pågående planer för Vasatorp 1:1 
och Långeberga 3:2 m.fl. 

Trafikverket och Helsingborgs kommun för diskussioner om åtgärder på Hjorthögsvägen och i tra-
fikplants Vasatorp, med anledning av detaljplan för Vasatorp 1:1. Det menas att även nu aktuell de-
taljplan kommer att påverka denna situation, varför behovet av åtgärder förstärks ytterligare. En 
förutsättning är att kommunen finansierar samtliga åtgärder som kommer att bli nödvändiga, då de 
är ett resultat av kommunens exploateringar. 
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Trafikverket informerar om att den nya trafikplats på väg E4/E6/E20 som kommunen hänvisar till 
samt utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår inte finns med i Trafikverkets ekonomiska planer. 
Mötesspår och mötesstation som omnämns i planhandlingarna färdigställdes under 2012. 

Den föreslagna etableringen ligger inom MSA-område för Ängelholms, Ljungbyheds och Kastrups 
flygplatser och dessa ska därför beredas möjlighet att yttra sig, då det kan komma att påverka deras 
verksamhet. 

Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten, 
varför en lokaliseringsbedömning ska göras. Blanketten ”Lokaliseringsbedömning av byggnader och 
andra föremål högre än 20 meter” ska skickas in till Luftfartsverket och berörda flygplatser. Lokalise-
ringsbedömning ska även göras hos försvarsmakten. 

Kommentar: Södra delen av planområdet genomkorsas inte längre av Skånebanan. Denna del av de-
taljplanen kommer att bli en egen detaljplan eftersom utredningsarbete för koppling till E4/E6/E20 
fortfarande pågår. Förutsättningarna för denna detaljplan som en andra etapp har samma syfte som 
tidigare, att möjliggöra trafikanslutning till E4/E6/E20. Långebergavägen föreslås korsa under Skåne-
banan i en port som dimensioneras för framtida utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår. Läge för 
planskildhetens korsning med Skånebanan kommer att bestämmas i samråd med Trafikverket, beak-
tande bland annat befintliga anläggningar, växlar med mera och den nu genomförda utbyggnaden av 
det mötesspår som har förlagts strax väster om korsningen. Enligt aktuell detaljplan ligger närmaste 
byggrätt 50 meter från motorvägen och mer än 30 från Skånebanan. Om eventuell trafikökning leder 
till att gällande riktvärden för bostäder och arbetsplatser överskrids kommer bullerskyddsåtgärder att 
vidtas (till exempel anläggande av bullerskyddsskärmar eller bullerskyddsvallar). Beräkningar i plan-
programskedet visar att med sådana åtgärder klaras gällande riktvärden. 

Gång- och cykelväg möjliggöras i markanvändningen för gata i aktuell detaljplan. En förlängning av 
gång- och cykelvägen norrut, fram till Hjorthögsvägen, är inte aktuell inom ramen för denna detaljplan. 
Om behov finns kan en gång- och cykelväg framöver anläggas fram till Hjortshögsvägen oberoende av 
denna detaljplan.  

Avseende nödvändiga åtgärder på Hjortshögsvägen och trafikplats Helsingborg Östra samt dess finan-
siering pågår en dialog mellan Helsingborgs stad och Trafikverket i samband med arbetet för detaljplan 
för fastigheten Vasatorp 1:1.  

Berörda flygplatser kommer att beredas tillfälle att yttra sig under granskningsskedet och information 
om lokaliseringsbedömning tillförs planbeskrivningen. 

 

Förvaltningar och kommunala bolag 

Kulturförvaltningen, inkom den 28 november 2012 
Kulturförvaltningen har i sitt yttrande från den 28 november 2012, framfört att den största negativa 
påverkan ur kulturmiljösynpunkt är att det storskaliga, öppna jordbrukslandskapet skärs av. Som 
ICA-lagret visat påverkar hög bebyggelse även vyerna öster om E4/E6/E20. Höjder upp till 25 meter 
kräver mer än trädridåer för att mildra intrycket på landskapsbilden. Det är därför lämpligare att 
samla denna bebyggelse där det redan finns högre höjder än att sprida ut den i landskapet. 

Av planbeskrivningen kan man utläsa att planen medverkar till uppfyllese av miljömålen men Kultur-
förvaltningen saknar en gradering av hur stor inverkan de olika faktorerna har på måluppfyllandet. 
Det finns tydliga konflikter med målet om rikt odlingslandskap samt med Helsingborgs stads mål om 
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hållbar planering och skötsel. Att stora ingrepp i odlingslandskapet skulle vägas upp av mera margi-
nella förbättringar av exempelvis luftkvalitet ifrågasätts. Man bör därför omformulera bedömningen. 

Kommentar: Placering av högre bebyggelse inom planområdet har valts utifrån tomtstorlek och 
markhöjderna. Högre bebyggelse föreslås placeras i södra delen av planområdet där möjlighet till en 
större tomt finns samt där markhöjderna är lägre, mellan 37 och 43 meter, till skillnad från norra delen 
av området där markhöjderna är mellan 44 och 50 meter. I och med att den föreslagna högre bebyggel-
sen placeras direkt väster om E4/E6/E20 på ett avstånd av cirka 750 meter söder om ICA-lagret och 
cirka 150 meter från annan industribebyggelse görs en bedömning att industribebyggelse ändå hålls 
samlad. Den högsta föreslagna byggnadshöjden i planen har inte ändrats. Den bedömning som gjorts i 
samband med planläggning anses tillräcklig och den eventuella negativa påverkan som byggnadshöj-
den kan medföra anses inte utgöra skäl nog att ändra bestämmelserna. Formuleringar gällande mål-
konflikt med odlingslandskapet har setts över och formulerats om i MKBn. 

 

Miljöförvaltningen, inkom den 21 december 2012 
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande, inkommet den 21 december 2012, framfört att när nu plane-
ringen av Hamnleden delvis fått en ny inriktning kan det finnas skäl att fundera på om föreslagen 
förlängning verkligen är den bästa. En ny trafikplats på E6 söder om Långeberga skulle tjäna samma 
syfte men skulle sannolikt ge bättre kapacitet och i högre grad avlasta Långebergavägen norrut. Om 
förlängningen av Långebergavägen inte kan motiveras fullt ut är det mycket tveksamt att exploatera 
prima jordbruksmark, i synnerhet som topografin och vattenskydd riskerar begränsa användandet 
av marken. 

Vad gäller vattenskydd menar miljöförvaltningen att även om den förlängda Långebergavägen inte 
ska bli rekommenderad väg för farligt gods kommer innehållet i lastbilarnas egna bränsletankar 
innebära att stora mängder farligt gods i form av fordonsbränsle kommer att gå på vägen. Vägen, 
med dikesrenar, behöver således säkras för olyckor och utsläpp, utföras i tätt material och avvattnas 
till särskilt utformade uppsamlingsdammar med avstängningsmöjlighet. En långtgående mötessepa-
ration med vajrar och barriärer kommer att behövas. 

Byggandet av en underfart vid Skånebanan kommer att innebära en permanent grundvattensänkning 
och en särskild miljökonsekvensbeskrivning, som omfattar planens totala påverkan på yt- och 
grundvatten, kommer att behöva tas fram för tillståndsprövningen. Lussebäcken är med sitt örings-
bestånd en känslig recipient, vars påverkan måste utredas särskilt. 

Miljöförvaltningen ifrågasätter planbeteckningen J100, vilken syftar till att begränsa möjligheterna till 
att etablera omgivningspåverkande verksamheter. Miljöförvaltningen anser att det är mycket tvek-
samt om det går att hindra oönskad etablering med den föreslagna beteckningen. Den bör ersättas 
med beteckning för småindustri och kontor, icke störande verksamhet (JK1). 

Eftersom det redan idag är problem med olovligt parkerade lastbilar på Långebergaområdet, anser 
miljöförvaltningen att parkeringsfrågan i första hand ska hanteras redan i planeringsskedet vid varje 
tillkommande exploatering för transport/logistiskt verksamhet i området. Den bestämmelse om 
lovplikt/marklov där parkeringsmöjligheterna ska bedömas anses inte tillräcklig för att, så långt det 
är möjligt i detaljplanen, förhindra olovlig parkering. Därför anser miljöförvaltningen att nuvarande 
bestämmelse bör förtydligas. Den ändrade bestämmelsen bör ange att det i bygglovskedet ska beak-
tas att det inom respektive fastighet ordnas de parkeringsplatser och ytor för lastning/lossning som 
behövs för den verksamhet som bygglovet avser. 
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Kommentar: Beträffande den nya, i ÖP 2010 föreslagna trafikplatsen, har Helsingborgs stad påbörjat 
en dialog med Trafikverket som resulterat i en åtgärdsvalstudie (ÅVS) som nu är färdig. Åtgärder kom-
mer att genomföras vid trafikplats Vasatorp. Insatserna vid trafikplats Vasatorp utesluter inte föresla-
gen förlängning av Långebergavägen söderut eftersom det i ÅVS föreslås en koppling direkt mot trafik-
plats Helsingborg södra. Den del av aktuell detaljplan som i samrådsförslaget kopplade mot Trintega-
tan och trafikplats Ättekulla har utgått eftersom utredningsarbete pågår och frågorna kommer att 
hanteras i en egen detaljplanprocess. Planbestämmelsen J100 har ersatts av J2 enligt gällande standard 
och bedöms reglera omgivningspåverkande verksamheter så att eventuella bostadsområden inte påver-
kas negativt i framtiden. Planbestämmelsen J100 tas bort i den norra delen och ersätts med J1K, småindu-
stri - icke störande verksamhet, kontor. Synpunkten om extra reglering av parkering bedöms inte som 
lämplig att reglera i detaljplan utan parkering ska utredas i bygglovsskedet. Avvattning av planområ-
det görs västerut mot Lussebäcken enligt planprogram för Ramlösa Östra och det planerade öppna 
dagvattensystemet med fördröjning och rekreation. Genomförandet av Långebergavägens förlängning 
söderut ska säkras för olyckor och utsläpp, utföras i tätt material och avvattnas till särskilt utformade 
uppsamlingsdammar med avstängningsmöjlighet, detta ska göras för att säkerställa möjligheten att 
uppfylla miljömålen, skydda öringsbeståndet och för att eventuella utsläpp inte ska påverka Lusse-
bäcken och skyddsområdet Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt negativt.  
 

Ledningsägare 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) , inkom den 27 november 2012 
NSVA har i sitt yttrande, från den 27 november 2012, framfört bland annat följande avseende dagvat-
ten. I regel krävs att allt dagvatten ska fördröjas inom tomtmark innan det når det allmänna syste-
met. För nu aktuell detaljplan anser NSVA att den större dagvattendammen i områdets norra del bör 
förläggas på allmän platsmark tillsammans med naturmark medan det i södra delen är oklart om 
dammen där ska ligga på kvartersmark eller allmän platsmark och att exploateringen där kommer att 
vara avgörande. 

Vidare skriver NSVA att infiltrering genom mark av dagvatten inom kvartersmark inte är ett krav 
utan att 20-30 % av den totala dagvattenfördröjningen ska ske inom kvartersmark. Därför ska både 
planbeskrivningen och plankartan korrigeras i detta avseende. 

Inom kvartersmark bör avrinning från asfaltsytor filtreras i t.ex. gräsklätt dike innan det når gemen-
samt fördröjningsmagasin. Hänsyn måste tas till att planområdet ligger inom skyddsområde för vat-
tentäkt. Utformning av dagvattenhantering kan påverkas av skyddsföreskrifterna och tät botten kan 
komma att krävas. Takvatten kan avledas direkt till gemensamt fördröjningsmagasin och utgör då en 
del av de resterande 70-80 % av avrinningen som de gemensamma magasinen ska hantera.  

Texten om att det kommer eftersträvas att varje fastighet får ett fördröjningsmagasin med en volym 
av ca 50 m3/ha tomtyta bör tas bort då denna text blir motsägelsefull. 

Fördröjningsdammar ska vara dimensionerade för 20-års regn. Dammarna är inte tänkta att ha ka-
pacitet för 50-100 års regn utan det är området i sig som ska kunna hantera de större regnen med 
hjälp av god höjdsättning och lämpliga översvämningsytor. Dimensioneringen ska inkludera klimat-
faktor 1,3. Dagvattenhanteringen ska bekostas av exploatören oavsett om den ligger på allmän 
platsmark eller kvartersmark.  

Avvattningen från markområdet söder om järnvägen som är fuktigt och instängt måste lösas så att 
det inte påverkar och ökar mängden dagvatten som ska pumpas från den planskilda korsningen. 
Mängden dagvatten som pumpas ska hållas så liten som möjligt. 
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Avseende vatten och avlopp framför NSVA följande: 

Vattenförsörjning till planområdet kan förslagsvis ske via befintlig vattenledning av dimension 250 i 
Trintegatan. Med hänsyn till att fastigheten Välluv 14:1 troligast kommer att exploateras innan Östra 
Ramlösa så är detta alternativ lämpligare än försörjning via avsättning från 630 vattenledningar 
längs Österleden. Förslagsvis läggs en vattenledning av dimension 250 längs nya Långebergagvägen 
som ansluts till vattenledning i befintlig del av Långebergavägen. 

Delar av planområdet ligger lågt vilket medför risk för lågt vattentryck. Eftersom planen är att sam-
mankoppla vattenledning i nya Långeberga med befintligt vattennät i nuvarande Långeberga indu-
striområde skulle man behöva sätta tryckstegring i både den nya och den befintliga delen av Långe-
berga industriområde för att öka trycket generellt. En sådan åtgärd ryms inte inom denna plan. I det 
fall enstaka fastigheter behöver högre vattentryck än vad det allmänna vattennätet erbjuder får detta 
lösas genom en intern tryckstegring. 

NSVA informerar om att utredningsarbete för att se om befintlig spillvattenledning i områdets södra 
del kan ta emot spillvatten från föreslagen utbyggnad pågår. 

Kommentar: I enlighet med synpunkterna har dagvattenfördröjning i områdets norra del förlagts på 
allmän platsmark, natur, liksom den södra fördröjningen. Placeringen av den södra dagvattendammen 
ger något mindre yta för exploateringsbar kvartersmark men medför samtidigt så bra möjligheter som 
möjligt för avvattning och kommande planering för en planskild korsning. Planhandlingarna har även 
korrigerats enligt synpunkterna vad gäller infiltration genom mark samt bestämmelse om andel hård-
gjord yta. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om att utformning av dagvattenhantering kan 
påverkas av skyddsföreskrifterna och att tät botten kan komma att krävas samt med information om 
att takvatten från kvartersmark ska avledas via dike med plantering av träd (n2) till gemensam för-
dröjning. Texten om att det kommer att eftersträvas att varje fastighet får ett fördröjningsmagasin med 
en volym av cirka 50 m3/ha tomtyta har tagits bort. Planbeskrivning och plankarta har omformulerats 
avseende fördröjningsdammarnas kapacitet, i enlighet med synpunkterna och gällande standard. 

Avvattning av det fuktiga markområdet söder om järnvägen kommer sannolikt att ske utan att påverka 
den vattenmängd som avleds från den planskilda korsningen med Skånebanan. Det pågående utred-
ningarbetet för koppling mot trafikplats Helsingborg södra kommer att belysa både nuvarande förhål-
landen och ge ett förslag för områdets avvattning.  

Planbeskrivning har kompletterats med att vattenförsörjning till planområdet kan ske via en ny 200-
225 mm ledning som förläggs i direkt anslutning till Långebergavägens nya sträckning. Ledningen an-
sluts i norr till befintlig 160 mm ledning i korsningen mellan Påarpsvägen och Långebergavägen. En 
komplettering i planbeskrivningen har gjorts även avseende vattentryck, Det framgår av planbeskriv-
ningen att det inte kan uteslutas att enstaka fastigheter behöver högre vattentryck (detaljplan Husensjö 
8:5 för nya vattentornet i Östra Ramlösa, har vunnit laga kraft) än vad det allmänna vattennätet erbju-
der samt att i dessa fall får detta lösas genom en intern tryckstegring. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova), inkom den 19 november 2012 
TeliaSonera Skanova Access AB har i sitt yttrande från den 19 november 2012 framfört att de har 
kabelanläggningar inom planområdet. Kabeln (RK 1189) direkt norr om järnvägen är i drift och be-
döms beröras i samband med byggnation/lansering av den planskilda korsningen/tunneln under 
Skånebanan. Med anledning av detta vill Skanova att genomförandebeskrivning kompletteras med 
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att Skanova utför eventuell flyttning/ hantering av kabeln (RK 1189) direkt norr om järnvägen mot 
ekonomisk kompensation (självkostnad) efter skriftlig beställning. 

För kännedom meddelas att kabeln (LK 1043) på fasigheten Välluv 14:1, söder om skogsdungen, är 
tagen ur drift och att den på Skanovas bekostnad kan kapas/ändisoleras på lämpliga platser. Det-
samma gäller kabel (LK 1044) söder om järnvägen på fastigheten Ramlösa 5:1. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats enligt ovanstående med tillägg att kommunen an-
svarar för kostnaden för åtgärden. 

 

Öresundskraft AB, inkom den 26 november 2012 
Öresundskraft AB har i sitt yttrande framfört att, beroende av det tillkommande elbehovets omfatt-
ning, kan det eventuellt vara aktuellt med ytterligare nätstationer i det aktuella planområdet. Läget 
för dessa E-områden bör tas fram i samband med detaljplaneringen. Vidare kan inom området finnas 
äldre kablar som inte finns med på kartan, vilka redovisas på Öresundskrafts hemsida. Eventuell 
nätstation för försörjning av NSVAs pumpstation kan vara nödvändig. Eventuell flytt av befintliga 
ledningar utförs efter skriftlig beställning och debiteras beställaren. Om kablar hamnar på mark med 
annan ägare än staden skall de skyddas med ledningsrätt. 

Utredning pågår om möjligheten att bygga fjärrvärmenät till området med Östra Ramlösa och Långe-
berga 3:2. Fjärrvärmeledning behöver byggas från industriområdet vid Ramlösagården. Från Husen-
sjö 8:11 behöver fjärrvärme hämtas till Långeberga 3:2. På sikt behöver dessa ledningar byggas ihop 
genom Östra Ramlösa och bilda en ringledning för fjärrvärme. Ringleden är förberedd med skyddsrör 
under nya Österleden. För att det ska vara möjligt att bygga till Välluv 14:1 behöver ett stråk från 
Österleden hittas där ledningar kan förläggas och vara kvar även vid den fortsatta exploateringen av 
Östra Ramlösa. 

Som information meddelar Öresundskraft även att området kan förses med gas för uppvärmning och 
att Öresundskraft Bredband är intresserad och kan erbjuda Stadsnät i tänkta området men behöver 
uppgifter om markägare och tänkta byggare. 

Kommentar: Pump- och nätstation är inte längre aktuella eftersom yta för planskild korsning utgått. 
Två lägen för framtida nätstationer har markerats som E-områden på plankartan i enlighet med de 
önskemål som framförts av Öresundskraft. Läge för fjärrvärmeledningar utreds i samarbete mellan 
kommunen och Öresundskraft. 

Organisationer och föreningar 

Föreningen Ramlösabor, inkom den 13 november 2012 
En representant för Föreningen Ramlösabor anser enligt skrivelse inkommen den 13 nov 2012, att 
kommunen använder förlegade idéer om hur trafikförorenat vatten ska renas innan det släpps ut i 
rent bäck- eller åvatten. Sötvattenslivet skadas av att lättlösliga giftiga ämnen från trafiken inte i 
tillräcklig utsträckning renas av sedimenteringsdammar (fördröjningsmagasin). Det kan till exempel 
gälla höga halter av salt från vinterväghållningen. Därtill kan magasinens fördröjnings- och sedimen-
tationskapacitet (och därmed förmåga att rena och utjämna förorenat dagvatten) begränsas då de 
redan är fulla vid långvarigt regn eller då de är isbelagda vintertid. 

Djurlivet i Lussebäcken är starkt negativt påverkat av detta, dels på grund av påverkan från motor-
vägsvatten påsläppt vid trafikontrollplatsen på E6, dels på grund av tillskott av förorenat vatten från 
Långeberga industriområde med lastbilsparkeringar. Bäcken är i princip död till skogen strax söder 
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om Ljusekulla varefter den återhämtar sig något för att återigen försämras nedströms Köpingegår-
dens industriområde och väg 111.  

Det påpekas att det är ologiskt att, enligt dagens bestämmelser, förorenade snö- och ismassor som 
schaktas från trafikerade ytor måste transporteras till avfallsanläggning, medan kvarliggande snö- 
och ismassor tillåts smälta på plats så att föroreningarna läcker till naturen.  

Sammanfattningsvis har Lussebäcken idag problem både med vattnets kemiska kvalité på grund av 
bland annat föroreningar från trafiken och med höga flöden på grund av ökande andel hårdgjorda 
ytor bäckens avrinningsområde. Man menar att en lösning på problematiken skulle vara att leda 
vatten från trafikytor som saltas separat till reningsverk som renar och avsaltar vattnet innan ut-
släpp i havet, förslagvis kanske i en kulvert längs järnvägen.  

Synpunkterna som framfördes i samband med programsamråd för planprogram för Östra Ramlösa 
(2011-12-12) bifogades. I synpunkterna anges bland annat krav på att de framtida vattenmängderna 
i Lussebäcken ska beräknas och redovisas samt att vatten med vägsalt ska ledas separat så att det 
inte belastar Lussebäcken. 

Det föreslås i skrivelsen en annan vägdragning för lastbilstrafik, gärna utefter motorvägen parallellt 
med järnvägsspåret, vilken även skulle kunna förlängas upp till motorvägsavfarten vid tippen. Detta 
skulle påverka fritidsområdet Bruces skog positivt och störningen för planerad nybebyggelse på 
fastigheten Östra Ramlösa 6:4. 

Kommentar: Dagvattenfördröjning från kvartersmark regleras i detaljplanen i tre steg, endast 80 pro-
cent av kvartersmarken får hårdgöras, dike med plantering i gränsen mellan kvartersmark och allmän 
platsmark respektive i två fördröjningsmagasin. Inom ramen för detaljplanearbetet har dagvattenav-
rinningen från planområdet beräknats. Fördröjningsmagasin inom planområdet har dimensionerats så 
att höga flöden till Lussebäcken inte ska uppstå. Fördröjningsmagasinen har också en viss renande ef-
fekt på dagvattnet så att partikelbundna föroreningar sedimenterar och växtbegärliga närsalter i viss 
mån fastläggs. Den kemiska reningen i fördröjningsmagsinen når inte 100 procent. Lättlösliga ämnen, 
till exempel vägsalt, följer vattnet från fördröjningsmagasinen till recipienten vilket leder till förhöjda 
halter i samband med intensiv användning. Detta problem har inte specifikt hanterats i den aktuella 
detaljplanen. NSVAs synpunkter om att ”utformning av dagvattenhantering kan påverkas av skyddsfö-
reskrifterna och tät botten kan komma att krävas” ska följas för att möjliggöra att miljömålen kan 
uppfyllas. 

För att förbättra Lussebäckens ekologiska och kemiska status krävs en övergripande strategi som om-
fattar hela avrinningsområdet, inte bara den mindre del, som utgörs av det aktuella planområdet. 

Bland tänkbara åtgärder finns att hantera trafikdagvattnet i ett separat system som leds till havet via 
reningsverk i linje med var representanten för föreningen Ramlösabor föreslår. Det skulle medföra stora 
extra kostnader. Det vore också möjligt att begränsa användningen av vägsalt till förmån för alterna-
tiva halkbekämpningsmetoder. Sådana eventuella åtgärder hanteras inte inom ramen för aktuell de-
taljplan för Välluv 14:1. 

 

Sakägare, boende med flera 

Carlsberg Sverige AB, inkom den 7 december 2012 
Carlsberg Sverige AB har i sitt yttrande från den 7 december 2012, framfört att eftersom hela plan-
området är beläget inom skyddsområdet för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt gäller särskilda 
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skyddsföreskrifter inom följande angivna områden, där det i vissa fall krävs tillstånd från den kom-
munala miljönämnden: 

a) Hantering av brandfarliga och kemiska produkter 
b) Jordbruk och trädgårdsodling 
c) Avledning av stillvatten och dagvatten samt hantering av avfall 
d) Miljöfarlig verksamhet 
e) Väghållning 
f) Transport av farligt gods 
g) Energianläggningar 
h) Brunnar 

 

Carlsberg noterar att det i det utskickade materialet kan utläsas att dessa förutsättningar har belysts 
och tagits hänsyn till under planarbetet. 

För Carlsberg Sverige AB är det av största vikt att eventuella verksamheter och åtgärder inom plan-
området inte får påverka företagets grundvattentäkter. Det bör därför tydligt framgå för områdets 
framtida intressenter och exploatörer att särskilda skyddsföreskrifter föreligger enligt ovan samt att 
anmälan alltid skall göras till kommunenes miljönämnd vid framtida verksamhet och åtgärder inom 
området. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras i förslagsdelen med information om att anmälan enligt 
ovan krävs. 

 

Fastigheten Välluv 14:1 samt Östra Ramlösa 6:4, inkom den 12 november 2012 
Rättighetsinnehavaren till arrendet av fastigheten Välluv 14:1 samt Östra Ramlösa 6:4 anser enligt 
skrivelse inkommen den 12 nov 2012, att det är oansvarigt att bygga på bra åkermark, speciellt när 
det inte finns politisk enighet om detta.  

Då planområdet ingår i vattenskyddsområde för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt anser man 
att det är absolut oacceptabelt att bygga på detta område. Speciellt att bygga ett industriområde med 
stora risker för läckage av oljor och kemikalier ner i riktning mot grundvattnet. Tung trafik i området 
är inte genomtänkt med tanke på olyckor mer läckage av farliga vätskor till grundvattnet som följd.  

En förbindelse mellan Ättekulla och Påarpsvägen skulle innebära att mycket tung trafik norrifrån 
skulle gå på motorvägen i Ramlösa via avfarterna som redan idag är hårt belastade. Man tycker att ett 
bättre alternativ skulle vara att leda trafiken så snabbt som möjligt ut på motorvägen genom att göra 
på/avfarter vid Påarpsvägen.  

Servicevägen längs järnvägens norra sida är byggd och beskostad av arrendatorn som inte accepterar 
trafik på den utan avtal mellan honom och Trafikverket.  

Det framförs i skrivelsen att i sydöstra delen av planområdet finns utfyllnadsmassor från bygget av 
motorvägen. 

Kommentar: I kommunens översiktsplan pekas det aktuella området ut som lämpligt för verksamhets-
utveckling av blandad, icke störande verksamhet, småindustri, lager, kontor samt spåransluten och 
transportintensiv verksamhet. Det innebär att kommunen redan tagit ställning i frågan och det nu ak-
tuella förslaget följer de intentioner som beskrivs i översiktsplanen (stadsplan 2017). Vad gäller drag-
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ningen av trafiken och lokaliseringen av den nya Långebergavägen så hänvisas även till kommunens 
trafikplan.  

Vägen kommer inte att tillåta genomfartstransport av farligt gods. Däremot kommer transporter av 
farligt gods till fastigheter inom vattenskyddsområdet att vara möjliga. Vad gäller vattenskyddsområ-
det kommer gällande föreskrifter att följas.  

Det är inte aktuellt med någon ytterligare trafik på servicevägen norr om järnvägen.  

En översiktlig geoteknisk undersökning för ett större område i Östra Ramlösa har tagits fram av Tyréns 
den 18 januari 2008. Enligt denna utredning har fyllning påträffats i enstaka undersökningspunkter.  
Inom aktuellt område har inte några större fyllningsmassor påträffats. Ytterligare undersökningar kan 
bli aktuella inför vidare projektering.  Eventuella utfyllnadsmassor bedöms i dagsläget inte utgöra nå-
got hinder för exploatering. 

 

Fastigheten Östra Ramlösa 1:31, inkom den 26 november 2012 
Ägaren till fastigheten Östra Ramlösa 1:31 anser enligt skrivelse inkommen den 26 nov 2012, att 
följande frågor påverkar hans fastighet: 

Färskvattenförsörjningen – Eftersom grundvattensänkning sker i området söder om fastigheten Östra 
Ramlösa 1:31 undrar fastighetsägaren vad som händer med hans fastighet som är beläget högre än 
området vid järnvägen och där det bedrivs trädgårdsmästeri.  Vad händer med vattenkvaliteten? 

Avloppsförhållanden – fastighetsägaren hänvisar till tidigare skrivelse 12 maj 2009. Om förhållande 
uppstår som kräver nya tekniska lösningar som berör hans fastighet yrkar han att detta sker för ho-
nom kostnadsfritt. 

Trafik och därmed bullerförhållanden - Den ökande trafikintensiteten på Långebergavägen medför 
ökat trafikbuller. Hur kan detta åtgärdas och minskas? 

Kommentar: Fastigheten Östra Ramlösa 1:31 är belägen topografiskt på en högre nivå jämfört med 
området vid järnvägen där en framtida lokal grundvattensänkning i jordlagren troligtvis kommer att 
ske i en andra detaljplanetapp. Utifrån de topografiska skillnaderna bedöms färskvattenförsörjningen 
och vattenkvaliteten inte påverkas negativt av aktuellt planförslag. Eventuella föroreningar i form av 
exempelvis salt från halkbekämpning leds mot lågpunkten och kan då inte nå uppströms till aktuell 
fastighet. 

En eventuell framtida grundvattensänkning skulle kunna påverka såväl kvalitet som kvantitet vid ge-
nomsläppliga förhållanden i jordlagren då grundvatten transporteras bort. Undersökningar har dock 
visat jordlagerförhållanden med jämförelsevis låg genomsläpplighet. Erfarenheter från Lussebäcken 
som dränerar på ungefär samma nivå ligger i ett topografiskt lågstråk och avvattnar närområdet. Vid 
de geotekniska undersökningarna kunde denna dränering inte påvisas, varför effekter på vattenkvanti-
tet och vattenkvalitet synes ha klingat av på små avstånd i den förhållandevis täta lermoränen. 

De dräneringsledningar som inte redovisas på tillgängliga kartblad och vilka påträffas under byggnat-
ionen av Långebergavägens förläggning på delen söder om Påaarpsvägen kommer att läggas om eller 
kompletteras för att säkra fortsatt drift. 

Om den tillkommande trafikeringen leder till att gällande riktvärden för bostäder och arbetsplatser 
överskrids kommer åtgärder att vidtas (till exempel anläggande av bullerskyddsskärmar eller buller-
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skyddsvallar). Beräkningar i planprogramskedet visar att med sådana åtgärder klaras gällande rikt-
värden. 

 

Fastigheten Östra Ramlösa 6:5, inkom den 27 november 2012 
Ägarna till fastigheten Östra Ramlösa 6:5 anser enligt skrivelse inkommen den 27 nov 2012, att 
Påarpsvägen mellan Rausvägen och Långberagavägen har belastats med en markant trafikökning 
sedan ICAs varulager med flera lagerverksamheter har lokaliserats utmed Långebergavägen norr om 
det nu aktuella planområdet. Otroligt många lastbilar med släp kör från motorvägen till varulagren 
via Påarpsvägen. Därtill kommer privatbilstrafik, bland annat därför att kopplingen Påarpsvägen 
Österleden har stängts, varmed boende i Fjärilsdalen har fått Påarpsvägen som en viktig koppling till 
det övergripande vägnätet.   

Trafikbullernivån har ökat till störande nivåer inomhus och till nivåer så att man inte längre kan föra 
samtal utomhus ens på helgerna, vilket gick tidigare. Fastighetsägarna befarar att den nu aktuella 
planen för verksamhetsområdet Välluv 14:1 ska förvärra bullersituationen ytterligare. 

Fastighetsägarna upplever även att vattenkvaliteten försämrats efter att det schaktats och byggs (Ica- 
och övriga lager), och att vattnet blivit missfärgat, ändrat smak och lukt. De uttrycker oro för att vatt-
net ska försämras ytterligare. 

Kommentar: Långebergvägens förlängning och framtida koppling mot E4/E6/E20 förbättrar möjlig-
heten för tung trafik att nå till varulagren och verksamheterna längs Långebergavägen samt för pri-
vatbilstrafik att nå Fjärilsdalen utan att använda Påarpsvägen mellan Långebergavägen och Rausvä-
gen. Aktuell detaljplan tillsammans med den andra etappen för den planskilda korsningen bedöms såle-
des inte förvärra situationen utan möjliggör snarare en förbättring.  

Huruvida ytterligare åtgärder behövs från väghållarnas sida för att avstyra tung smittrafik till Långe-
bergavägen från det övergripande vägnätet är en fråga för Trafikverket och Helsingborgs stad att be-
svara. Även frågan om eventuella riktade bullerskyddsåtgärder bör ställas direkt till väghållarna. När-
heten till motorvägen samt Påarpsvägen ger en beräknad bullerpåverkan där gällande riktvärden för 
buller på fastigheterna Östra Ramlösa 6:3 och 6:5 i dagsläget inte uppfylls.  

Genomförda undersökningar visar att grundvattnet inom området ligger cirka 1 till 2 meter under 
markytan och befinner sig huvudsakligen i en lerig-sandig morän. Berggrunden återfinns några meter 
under markytan i norra delen av Långebergavägens förlängning. I södra delen, vid Skånebanan, åter-
finns bergytan cirka 9 m under markytan. Undersökningar har visat jordlagerförhållanden med jämfö-
relsevis låg genomsläpplighet. 

Erfarenhetsmässigt har tillrinningen från den sedimentära berggrunden i Helsingborgstrakten visat sig 
liten till måttlig, men lokalt kan större tillrinning förekomma i uppspruckna partier av sandsten. De 
olägenheter som har beskrivits vid byggandet av ICAs lager och E6, belägna mellan 200-300 meter från 
Långebergavägens förlängning, synes bero på dränering via spruckna bergpartier där sedimentärt berg 
varit beläget relativt ytligt. 

Detaljplanen kommer att bli starkt beroende av de områdesföreskrifter som beslutats för vattenskydds-
området för Ramlösa brunns grundvattentäkt. En av föreskrifterna anger att ”Brunnar nedförda i 
grundvattenförande berglager får endast användas för dricksvattenförsörjning och djurhållning.” 
Grundvattensänkning inom vattenskyddsområdet blir troligen aktuell i anslutning till den framtida 
planskilda korsningen med Skånebanan. Föreskriften ovan innebär att grundvattensänkning egentligen 
enbart kan genomföras i jordlagren. Det naturliga skyddet anges i skyddsföreskrifterna vara gott, vilket 
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bekräftas av geoteknisk provtagning. Resultat från geoteknisk provtagning har tolkats som jordlager i 
form av morän med varierande grad av lerinnehåll. Berggrunden har påträffats på nivån cirka +25 
meter. 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

• Grund- och ytvattenfrågor, dels avseende skyddsområdet för Ramlösa Hälsobrunns grund-
vattentäkt, dels förhållanden för närliggande fastigheter. De särskilda skyddsföreskrifter 
som gäller inom området kommer att följas och grundvattnet bedöms enligt upprättad MKB 
inte påverkas negativt. 

• Bullerpåverkan, planområdet är påverkat av buller men riktvärden bedöms kunna uppfyllas.  

• Lokaliseringen av verksamheter/industri (ianspråktagande av åkermark), vilken bedöms 
som lämplig då närhet till befintlig infrastruktur (järnväg och motorväg) är god vilket inne-
bär att området lämpar sig för logistik- och verksamhetsändamål. 
 

Kvarstående synpunkter 
Kvarstående invändningar från samrådet finns om: 

• Negativ påverkan på grundvatten. (fastigheterna Östra Ramlösa 1:31, 6:5, arrendator till 
Välluv 14:1 och Östra Ramlösa 6:4 och föreningen Ramlösabor) 

• Negativ påverkan av buller. (fastigheterna Östra Ramlösa 1:31 och 6:5) 
• Olämpligt förslag till markanvändning. (arrendator till Välluv 14:1 och Östra Ramlösa 6:4) 

Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet:  

o Plankartan och planbestämmelserna har reviderats på ett flertal punkter (bland annat för att följa 
gällande standard). 

• Yta för koppling under Skånebanan har tagits bort (och planläggs separat som en andra 
etapp) och handlingarna har reviderats i denna fråga. 

• Huvudgata har reviderats till gata. 
• Serviceväg har utgått. 
• Dagvattenfördröjning på kvartersmark har ersatts av fördröjning på naturmark. 
• JK1 har reviderats till J1 – Småindustri, icke störande verksamhet respektive K - kontor. An-

vändningsgräns mellan J1 och J2 har justerats. 
• J100 har reviderats till J2 – Industri, 100 meter skyddsavstånd till bostäder. 
• E1 har reviderats till E – Tekniska anläggningar. 
• Gc-väg har ersatts av gata. 
• e1 har reviderats till e1 – största exploatering är angivet värde i kvadratmeter byggnads-

area. Byggnad får sammanbyggas i egenskapsgräns. 
• e2 har reviderats till e2 – största exploatering är angivet värde i kvadratmeter byggnads-

area per byggnad. Flera byggnader får finnas. Avståndet mellan byggnader ska vara 12 me-
ter och avståndet till fastighetsgräns ska vara 6 meter. 

• Totalhöjd för egenskapsområde på kvartersmark i väster har reviderats till 12 respektive 
15 meter. 

• u har reviderats till u1. 
• dagvatten har reviderats till fördröjning1 respektive -2. 
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• n1 har reviderats till endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras. 
• n2 har reviderats till marken ska användas för plantering av träd och dike för dagvatten-

fördröjning. Markytan får inte hårdgöras undantaget trafikanslutning mot gata. 
• Planbestämmelse om utseende har lagts till f1 - Fasad längre än 50 meter ska delas upp och 

utformas i segment med tydlig variation. 
• Plantext om skyltning har reviderats till f2 - Skyltning på fasad ska samordnas i grupper. 

Skyltpyloner, belysning eller liknande får inte överstiga totalhöjd. Takskyltning medges 
inte. 

• Plantext om upplag har tagits bort. 
• Körbar in och utfart får inte anordnas har reviderats till körbar förbindelse får inte anord-

nas. 
• Plantext om utformning av dagvattenlösning har reviderats till a2 - Bygglov får inte ges för-

rän godkänd dagvattenlösning utförts. 
• Genomförandetiden har reviderats till 5 år. 

 
o Illustrationsplanen har reviderats i enlighet med plankartan. 

 
o Planbeskrivningen har reviderats i enlighet med Helsingborgs stads mallar, kompletteringar av-

seende planområdets avgränsning och reviderad MKB. 
 

o Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats i de delar som gäller kopplingen mot trafikplats 
Ättekulla via Trintegatan som inte längre är aktuell i detta planarbete. 

 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Björn Bensdorp Redestam  Gustav Johnsson 
planchef   planarkitekt 
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