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FÖRORD 

Denna MKB har till samrådsskedet upprättats av Sweco på uppdrag av Helsingborgs stad tillsammans 
med Nina Begovic, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. Revideringar inför granskning har gjorts 
av Gustav Johnsson, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. Inför antagande har gjorts 
redaktionella ändringar av Jenni Wehrmann, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats i nära samverkan med planläggningsarbetet. 
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SAMMANFATTNING 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning ska belysa de miljökonsekvenser som kan ge betydande 
miljöpåverkan 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 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 järnvägen finns 
ett sammanhängande vegetationsområde. I området finns en skogsdunge med natur och kulturvärden 
som bevaras. Planen innebär att förutsättningar skapas för att områdets grönstruktur sammankopplas 
med kommande grönstruktur inom Östra Ramlösa. Detta innebär förbättrade möjligheter till rekreation. 
Balansering av föreslagen planläggning görs bland annat genom nya naturlika fördröjningsmagasin med 
strandäng samt naturlika planteringar. 

Dagens landskapsbild kommer att påverkas av storskaliga byggnadsvolymer, där utformnignen ska 
bidra till en visuell uppdelning. En skyddsplantering mellan Långebergavägens förlängning och 
verksamhetsområdet ramar in verksamhetsområdet. Långebergavägen kommer att kantas av en trädrad 
vilket bidrar positivt till landskapsbild och kultur- och naturvärden. 

Föreslagna naturlika fördröjningsmagasin och svackdiken renar och fördröjer 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. Dagvattenhanteringen är utformad med hänsyn till vattentäkten. 

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

Utbyggnadsalternativet är negativt från kulturmiljövårdssynpunkt samt ur naturresursperspektiv 
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. 

Trafiken på Långebergavägen kommer att öka med ett stort inslag av tunga fordon. Det finns möjlighet 
att områdets trafikförsörjning i framtiden delvis kan ske via det industrispår som finns inom 
planområdet vilket är positivt då det förbättrar möjligheten till framtida miljöanpassade transporter. 
Skyddsföreskrifterna för Ramlösa Hälsobrunns vattentäkt medger inte genomfartstrafik av transporter 
med farligt gods. 

Utbyggnadsalternativet är positivt från risksynpunkt då planen uppfyller riktlinjer för säkerhetsavstånd 
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 påverkas negativt eller till 
negativ påverkan på riksintressen. Planförslaget medverkar i högre grad till uppfyllelse av Skånes och 
stadens miljömål än nollalternativet.  
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 

Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår som en del av detaljplanehandlingarna för fastigheten Välluv 
14:1 med flera och bygger på de förutsättningar som anges på detaljplanens plankarta och 
planbeskrivning. 
 
1.2 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. 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning ska belysa de miljökonsekvenser som kan ge betydande 
miljöpåverkan vid genomförandet av detaljplanen samt föreslå åtgärder för att förebygga eller minimera 
eventuella negativa miljökonsekvenser. 
 

 
Figur 1.1 Orienteringskarta med planområdet markerat med röd streckad linje i Östra Ramlösa intill E4/E6/E20. 
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Figur 1.2 Mer detaljerad orienteringskarta med planområdet markerat med röd streckad linje. 

 
1.3 Behov av miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt bestämmelserna i kap 5. 18 § plan- och bygglagen samt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Inom planområdet föreslås dels nyetablering av verksamheter/industrier, dels uppförandet av en ny väg 
för tung trafik (den planskilda korsningen under Skånebanan hanteras som eget projekt då 
utredningsarbete pågår). Planförslaget för fastigheten Välluv 14:1 med flera har bedömts innebära 
betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har 
upprättats till planhandlingarna. Planområdet ligger dessutom inom skyddsområdet för Ramlösa 
Hälsobrunns grundvattentäkt, vilken bedöms vara av känslig karaktär. 
 
1.4 Geografisk avgränsning 

Planområdet är beläget öster om Helsingborgs tätort utmed motorvägen E4/E6/E20 och omfattar cirka 
29 ha. Planområdet ligger direkt norr om järnvägen (Skånebanan) inom Östra Ramlösa. Planområdet 
avgränsas av Påarpsvägen och Långeberga industriområde i norr, motorvägen i öster och Skånebanan i 
söder. I väster går gränsen i åkermark. 

Påverkan till följd av detaljplanens genomförande bedöms i huvudsak beröra planområdet. 
Influensområdet, det område som påverkas direkt eller indirekt av detaljplanens genomförande, 
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sträcker sig utanför planområdet där förändrade trafikflöden påverkar det omgivande vägnätet och 
vattenfrågorna berör recipienter utanför det aktuella planområdet. Förutom detta berör 
luftföroreningar, buller och visuell påverkan angränsande områden. 
 
1.5 Avgränsning i sak 

De ämnesområden som stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att miljökonsekvensbeskrivningen 
särskilt ska behandla, enligt planprogrammet för aktuellt område är: 

• Mark och vatten 
• Naturmiljö och ekologiska värden 
• Kulturmiljö 
• Landskapsbild 
• Hälsa och säkerhet 
 
1.6 Tidsmässig avgränsning 

Miljöbedömningen har genomförts parallellt med arbetet med att ta fram detaljplanen. Utbyggnaden 
beräknas ske inom 5 till 10 år. Verksamheterna kommer att pågå under överskådlig tid. 
 

1.7 Genomförda utredningar 

Inom ramen för detaljplanearbetet har följande utredningar tagits fram som också har utgjort underlag 
för miljökonsekvensbeskrivningen: 

• Geoteknisk undersökning: Hamnleden Välluv – grundvattenfrågor. 
• Dagvattenutredning: Lokalt omhändertagande av dagvatten/ytvatten inom detaljplaneområdet, 

Sweco. 
• Arkeologisk undersökning: Östra Ramlösa framtida utbyggnadsområde Riksantikvarieämbetet 

2007. 
• Riskutredning: Helsingborg stad – FÖP H + Wuz risk consultancy AB 2011. Reviderad 2011-08-31. 
• Åtgärdsvalsstudie – E4/E6/E20 förbi Helsingborg, Trafikverket och Helsingborg stad 2015-10-25. 
 
1.8 Tidigare ställningstaganden 
 
1.8.1 Översiktsplan 

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010, finns i 
direkt anslutning till befintlig stadsbebyggelse tre stora områden där planering pågår för omfattande 
stadsutveckling, nämligen H+, Maria och Östra Ramlösa. Ett av dessa områden, Östra Ramlösa ligger 
omedelbart väster om aktuellt planområde. Översiktsplanens intention för Östra Ramlösa är att kunna 
erbjuda en mångfald av bostäder med potential till kvalitativ kollektivtrafik. Man ser att en stor del av 
bostadsutbyggnaden inom kommande 25 år ryms inom något av dessa tre områden med även 
varierande inslag av blandad stadsbebyggelse; kontor, utbildning och service. 

Det aktuella planområdet redovisas i ÖP som lämpligt för verksamhetsutveckling av blandad, icke 
störande verksamhet, småindustri, lager, kontor samt spåransluten och transportintensiv verksamhet. I 
översiktsplanen anges att en ny trafikplats ska utredas på väg E4/E6/E20 norr om planområdet. I ÖP 
anges också att möjlighet för industrispår från Långeberga till Filborna ska beaktas. Långebergavägen 
föreslås förlängas söderut mot trafikplats Helsingborg södra. Översiktsplanen anger också behov av 
utredningar/avvägningar i kommande planering avseende risker för närliggande verksamheter och 
transportled för farligt gods, påverkan på vattenskyddsområde för Ramlösa Hälsobrunns vattentäkt 
samt påverkan på riksintresse för järnväg. 
 
1.8.2 Riksintressen 
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Väg E4/E6/E20 utgör riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (1998:808). Detta riksintresse påverkas inte 
av aktuell detaljplan. Riksintresset för järnväg påverkas inte negativt. Riksintresset högexploaterad kust 
ligger i närheten av planområdet men påverkas inte av aktuell detaljplan. 
 
1.8.3 Planprogram Välluv 14:1 med flera 

För planområdet har ett planprogram upprättats och godkänts av stadsbyggnadsnämnden den 4 juni 
2009. Planprogrammet omfattar cirka 30 ha varav cirka 13,5 ha föreslås upplåtas för 
industriverksamhet. Långebergavägen föreslås förlängas från cirkulationsplatsen i korsningen mellan 
Påarpsvägen och Långebergavägen söderut mot Köpingegårdens industriområde. Vägen föreslås 
passera Skånebanan planskilt för att sedan ansluta till Trintegatan och vidare till Ättekulla trafikplats. 
Enligt Åtgärdsvalsstudie (2015-10-25)  är den tidigare föreslagna lösningen ersatt med en koppling 
direkt mot trafikplats Helsingborg södra. Den planskilda korsningen under Skånebanan hanteras som ett 
eget projekt då utredningsarbete pågår. Skogsdungen som finns inom planområdet föreslås bevaras i sin 
helhet och kopplas till den övriga grönstrukturen inom Östra Ramlösa. 

Länsstyrelsen har i yttrandet över planprogrammet 20 maj 2009 avseende kommande planläggning 
framfört synpunkter bland annat avseende: 
 
• Riksintressen 
• Miljöbedömning - Miljökonsekvensbeskrivning 
• Hälsa och säkerhet - järnväg och buller 
• Vatten 
• Naturvärden 
• Biotopskydd 
 
Helsingborgs stad har tillmötesgått länsstyrelsen genom att integrera dessa frågor i planarbetet. 
 
1.8.4 Detaljplan 

Området är till största delen inte detaljplanelagt sedan tidigare förutom industrispåret och området 
mellan industrispåret och motorvägen. 
 
1.8.5 Trafikplan 
Stadsplan 2017, antagen 2017, som är en ändrad översiktsplan för Helsingborgs centralort, redovisar en 
koppling direkt mot trafikplats Helsingborg södra i enlighet med genomförd Åtgärdsvalsstudie (2015-
10-25). Även Trafikplan 2017, som är en konkret handlingsplan i trafikfrågor, redovisar bland 
utredningsfrågorna förbättrad tillgänglighet från logistikområdena utmed väg E4/E6/E20 genom en 
utveckling av trafikplats Helsingborg Södra tillsammans med en förlängning av Långebergavägen. 

 
 
1.8.6 Ramlösa vattenskyddsområde 

Länsstyrelsen har den 5 februari 2004 tagit beslut om bildningen av ett vattenskyddsområde för 
Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa (se Figur 2). Planområdet ligger inom skyddsområdet. 

För vattenskyddsområdet gäller skyddsföreskrifter; Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramlösa 
Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa, Helsingborgs kommun med beslut 2004-02-05 samt 
förtydligande 2004-02-24. Huvudman för vattentäkten är Carlsberg Sverige AB, Ramlösa Hälsobrunn. 
Skyddsföreskrifterna får konsekvenser för all vattenhantering inom området, såväl över som under 
mark. 
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Figur 2. Karta över skyddsområdets geografiska omfattning öster om Helsingborg markerad med röd heldragen linje. 
Befintliga brunnar markerade med röda prickar. Detaljplanens avgränsningar med svart streckad linje. 
 
Skyddsföreskrifterna ger information om vilka åtgärder inom området som ska vidtas vid: 

a. Hantering av brandfarliga och kemiska produkter 
b. Jordbruk och trädgårdsodling 
c. Avledning av spill- och dagvatten samt hantering av avfall. 
d. Miljöfarlig verksamhet 
e. Väghållning 
f. Transport av farligt gods 
g. Energianläggningar 
h. Brunnar 
 
Bland annat ska alla nya miljöfarliga verksamheter 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 
produkter. Vidare får infiltrationsanläggningar för kommunalt dagvatten inte anläggas utan tillstånd och 
avloppsledningar ska vara täta och inspekteras regelbundet. Det är förbjudet att installera nya 
anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg och grundvatten. Beträffande 
genomfartstransport av farligt gods får transporterna endast förekomma på de genomfartsleder som 
rekommenderats av länsstyrelsen. 

 
1.9 Pågående planering 
 
1.9.1 Planprogram Östra Ramlösa 

Ett planprogram för bostadsutbyggnad inom Östra Ramlösa godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 
23 oktober 2012. Programmet har varit ute på samråd under november 2011. Förslaget rymmer cirka 
3000 bostäder men ska även innehålla service och verksamheter. Området är tänkt att byggas ut i 
etapper under de kommande 20-25 åren. 
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1.10 Beskrivning av alternativ 
 
1.10.1 Utbyggnadsalternativ 

Alternativet innebär att ett cirka 29 ha stort område väster om motorvägen E4/E6/E20, söder om 
Påarpsvägen och norr om Skånebanan planläggs för industriverksamheter, naturmark samt en ny väg. 
Verksamheterna inom planområdet är uppdelade på två delområden som omges av naturmark. 

Långebergavägen förlängs från cirkulationsplatsen vid Påarpsvägen söderut i riktning mot trafikplats 
Helsingborg södra. Vägen utförs med en vägområdesbredd som omfattar vägbana, gång- och cykelbana, 
diken och planterade träd i en rad på västra sidan om vägen, se illustration nedan. 

Mellan nya Långebergavägen och väg E4/E6/E20 föreslås cirka 15,9 ha upplåtas för industriverksamhet. 
Skogsdungen i området bevaras i sin helhet och kopplas till den övriga grönstrukturen inom Östra 
Ramlösa. Öster om Långebergavägens förlängning anläggs en plantering med träd och dike för 
dagvattenfördröjning som buffert mot verksamhetsområdet. Industrispår längs områdets östra kant 
ingår i planområdet. 

 

 
Figur 3. Illustration över tänkt disposition inom planområdet. 
 

1.10.2 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att planförslaget inte genomförs. Området skulle med största sannolikhet förbli 
jordbruksmark. Med tiden och i takt med förverkligandet av andra närbelägna planer skulle ett ökat 
exploateringstryck och trafikeringsbehov göra att marken inte blir lika värdefull för fortsatt jordbruk. 
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Nollalternativet fungerar som ett jämförelsealternativ till förslag. 
 
1.11 Lokalisering 

Enligt Helsingborgs översiktsplan ÖP 2010 ska områden som ligger nära eller har goda kopplingar till 
E4/E6/E20 samt områden som har järnvägsanslutning prioriteras för transportintensiva och 
ytextensiva verksamheter såsom lagerverksamhet och småindustri. Anledningen är främst att tung 
trafik då inte behöver ledas in i stadens centrala delar. Vidare ska spåranslutna områden prioriteras för 
godshantering för att minimera beroendet av vägtransporter. 

Stadsplan 2017 och Trafikplan 2017 redovisar en koppling direkt mot trafikplats Helsingborg södra, i 
enlighet med genomförd ÅVS, och Malmöleden/Skånebanan ner till hamnområdet och färjorna. Tidigare 
redovisades i Helsingborgs trafikplan (2006) en förlängning av Långebergavägen som innebär en 
komplettering av det befintliga vägnätet och där förlängningen av Långebergavägen är en av länkarna i 
att bygga upp ett sammanhängande stråk för tung trafik, från Tostarp/Långeberga.  

Föreslagen lokalisering bedöms vara förenlig med plan- och bygglagen, miljöbalken och översiktsplanen 
då planområdets närhet till väg E4/E6/E20 och trafikplats Helsingborg södra bedöms vara särskilt 
lämplig för föreslagna verksamheter. Eventuellt kommer befintligt industrispår i planens östra del att 
tas i bruk i framtiden vilket kommer att möjliggöra miljövänligare transporter till och från planområdet 
och omgivande verksamheter. 
 
1.11.1 Alternativ 

Verksamheterna i detaljplanen förutsätter en lokalisering med direkt anslutning till det övergripande 
vägnätet och med strategiska regionala kopplingar. Då planområdet har stöd i Helsingborgs 
översiktsplan från 2010, ett antaget planprogram samt Stadsplan 2017 och Trafikplan 2017 utreds inga 
alternativa lokaliseringar för planens angivna verksamheter och industrier. 
 
 
2 MILJÖKONSEKVENSER 
 
2.1 Landskapsbild 
 
2.1.1 Förutsättningar 

Planområdet utgörs idag till största delen av ett öppet landskap med långa siktlinjer. Centralt i området 
ligger en skogsdunge med lövträd med bland annat bok, björk och ek. Dungen omges delvis av en 
stengärdesgård och är antagligen en igenvuxen trädgård från en gård som tidigare har funnits där. 
Dungen ska behållas enligt detaljplanen. Söder om järnvägen (Skånebanan) breder ett tätt bevuxet 
slyområde ut sig med ask, björk och al. Terrängen inom planområdet sluttar markant från norr till söder 
med en höjdskillnad på cirka 20 meter, från cirka + 50 till + 30 m ö h. 

Området är visuellt och ljudmässigt påverkat av den närliggande infrastrukturen. E4/E6/E20 i öster 
med på- och avfarter till Malmöleden/väg 109 samt järnvägen (Skånebanan) i söder påverkar hur 
området upplevs. 

Sydväst om planområdet ligger Köpingegårdens industriområde som består av lager-, kontors- och 
servicebyggnader i mestadels vitt- eller gråaktigt plåtmaterial. 

Långeberga industriområde norr om planområdet består av ett fåtal bostadshus och industribyggnader. 
Bostadshusen är 1½ plans hus med sadeltak och ligger ut mot Påarpsvägen i söder bakom en slänt för 
den planskilda korsningen under motorvägen. I nära anslutning till bostäderna i norr ligger magasin- 
och lagerbyggnader med platta tak i vitt- eller gråaktigt plåtmaterial. Enligt gällande detaljplan för den 
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del som utgörs av ICA:s centrallager tillåts byggnadshöjden upp till 25 meter. 
 
2.1.2 Nollalternativet 

Alternativet innebär ingen förändring av landskapsbilden inom området jämfört med idag. Utveckling av 
omkringliggande verksamheter och bebyggelse kommer att prägla landskapsbilden. 
 
2.1.3 Utbyggnadsalternativet 

Den planerade bebyggelsen kommer att vara väl exponerad mot alla väderstreck. Bebyggelsen kommer 
att upplevas som en buffert mellan motorvägen och planerad bostadsutbyggnad på Östra Ramlösa. Detta 
ställer krav på att gestaltningen av området fungerar väl med sin omgivning. I aktuellt planförslag finns 
en inbyggd målkonflikt med odlingslandskapet men lokaliseringen av verksamheter, med mycket god 
närhet till befintlig infrastruktur, bedöms överväga påverkan på odlingslandskapet. 

Planförslaget har utformats med hänsyn till läget och områdets topografi. I det norra området tillåts 
något mindre byggrätt än i de södra kvarteren. Genom reglering att längre fasader ska uppdelas visuellt i 
segment med tydlig variation, strävar man efter en anpassning till platsen. 

Mellan kvarteren samt i anslutning till södra kvarteret planeras fördröjningsmagasin för dagvatten. 

Ut mot Långebergavägen föreslås plantering med träd som inramning av verksamhetsområdet. 
Planteringen bedöms i viss mån skydda mot ljusstörningar från trafiken inom verksamhetsområdet. 

Detaljplanen reglerar byggnadshöjd, byggnadsarea, indelning av fasaden och samordningen av 
skyltningen. Byggnaderna bör utformas enhetligt vad avser volym-, färg- och materialval. 

Längs med Långebergavägen föreslås en trädrad väster om vägen. Valet av trädslag görs utifrån en 
lämplighet avseende platsen och storleken. Planteringarna kring kvarteren bör utformas naturlikt, med 
vegetation längs industrispåret och i dungen som förebild. 
 

 
Figur 4. Områdets silhuett mot öster. Fotografiet till montaget är taget på cirka 200 meters avstånd till plangräns för 
kvartersmark. 
 
2.2 Naturmiljö 
 
2.2.1 Förutsättningar 

Marken inom området består mest av storskalig jordbruksmark. I mitten finns en skogsdunge med 
ekologiska värden. Skogsdungen består bland annat av gamla ekar, björk, bok samt buskar. Längs 
järnvägen finns ett sammanhängande vegetationsområde. Söder om järnvägen finns en fuktskog med 
ask, björk och al. 

Östra Ramlösa, väster om planområdet, genomskärs av Lussebäcken som är ett av de större biflödena till 
Råån. Inom Östra Ramlösa delar sig Lussebäcken i tre grenar. En av grenarna sträcker sig norr om 
Skånebanan österut mot planområdet och vidare mot Påarp. Längs Lussebäcken finns naturvärden som 
är knutna till vattnet, strandbrinkarna och vattenområdenas närområde. 
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2.2.2 Nollalternativet 

Området förblir till största delen åkermark med få arter och begränsade biologiska värden. Natur som 
inte omfattas av biotopskyddet saknar skydd och kan tas i anspråk för jordbruksändamål. 
 
2.2.3 Utbyggnadsalternativet 

Planläggningen innebär att åkermark tas i anspråk. Detta balanseras i detaljplanen i ytor reglerade för 
natur bland annat genom anlagda våtmarker, naturlika planteringar, skogsbryn samt plantering av 
trädrad utmed Långebergavägen. Utbyggnadsalternativet är positivt från naturvårdssynpunkt genom att 
det tillför naturlika fördröjningsmagasin, skyddsplanteringar och en trädrad. Samtidigt säkerställs 
bevarandet av dungen, stengärdesgården samt större delen av befintlig vegetation längs motorväg och 
järnväg. 
 
2.3 Kulturmiljö 
 
2.3.1 Förutsättningar 

En arkeologisk utredning har tagits fram i samband med planprogrammet för Östra Ramlösa. 
Utredningen omfattar även aktuellt planområde. I utredningen konstateras inte några fornlämningar 
som föranleder arkeologisk förundersökning inom det aktuella området. 

I norra delen av skogsdungen finns en stengärdesgård som kan vara en rest från en gammal gård som 
tidigare låg på platsen. Inom området finns också ett mindre antal staketstolpar. 
 

 
Figur 5. Stengärdesgården i norra delen av skogsdungen. 
 
2.3.2 Nollalternativet 

Alternativet innebär ingen förändring av kulturmiljön inom området jämfört med idag. Fortsatt 
utveckling av omkringliggande verksamheter och bebyggelse kommer att leda till att området blir ett 
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alltmer isolerat jordbrukslandskap i den byggda miljön. 
 

2.3.3 Utbyggnadsalternativet 

Området omvandlas från odlingslandskap till byggd ytterområdesmiljö. Stengärdesgården som stäcker 
sig runt större delen av skogsdungen bevaras. Det är negativt från kulturmiljövårdssynpunkt att det 
öppna odlingslandskapet omvandlas till verksamhetsområde. Planen påverkar inte fornlämningar. 
 
2.4 Friluftsliv och rekreation 
 
2.4.1 Förutsättningar 

Större delen av området är inte allemansrättsligt tillgängligt eftersom det är åkermark. På området är 
två jakttorn placerade vilket indikerar att jakt bedrivs. De är placerade i kanten av vegetationsridån 
längs industrispåret, dels i höjd med skogsdungen, dels i områdets södra del. I övrigt används området 
inte idag till friluftsliv och rekreation. 
 
2.4.2 Nollalternativet 

Förutsättningarna för friluftsliv och rekreation förblir som idag. Områdets natur- och rekreationsvärden 
förblir svårutnyttjade för friluftslivet då tillgängligheten till områdets naturområde är låg. Skogsdungen 
förblir utan väg som skulle göra den tillgänglig för det rörliga friluftslivet. 
 
2.4.3 Utbyggnadsalternativet 

Med en utbyggnad av verksamhetsområdet samt det planerade bostadsområdet väster om 
verksamhetsområdet, Östra Ramlösa, kommer jakt inte att kunna bedrivas. Med en utbyggnad av ett 
gång- och cykelstråk enligt planförslaget blir det möjligt att röra sig igenom området från Långeberga 
industriområde. Utbyggnadsalternativet innebär att skogsdungen blir mer tillgänglig. Området 
sammankopplas till kommande grönstruktur inom Östra Ramlösa. Detta innebär förbättrade möjligheter 
till rekreation i området jämfört med nuläget. 
 
2.5 Yt- och grundvatten 
 
2.5.1 Förutsättningar 

Ytvatten 
Terrängen lutar neråt i sydvästlig riktning från Påarpsvägen i norr mot järnvägsvallen i söder. Lutningen 
ger ett naturligt fall för ytvattnet inom området. Från lågpunkten vid banvallen rinner vattnet därefter 
vidare västerut mot recipienten Lussebäcken.  
Lussebäcken i sig räknas inte som en så kallad vattenförekomst enligt vattendirektivet men utgör Rååns 
största biflöde. Råån har måttlig ekologisk status. Näringsämnen, miljögifter och morfologiska 
förändringar/kontinuitet är de huvudsakliga typerna av påverkan. Ån uppnår inte god kemisk status. 
Miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027 och god kemisk status. Enligt Vattenmyndigheten finns 
risk att ån inte når god ekologisk eller kemisk status 2021. 

Grundvatten 
Marken under planområdet består av både jordlager och berggrund. Jordlagren består av lermorän med 
inslag av sand och organiska jordar som gyttja. Den sedimentära berggrunden består av lersten och 
finsandsten. 

På större djup finns en grundvattenakvifär i sedimentär berggrund. Detta grundvatten som ligger väl 
skyddat från ytlig påverkan utgör resursen för Östra Ramlösa hälsobrunn. Eftersom vattnet för Ramlösa 
Hälsobrunn utvinns på stort djup och är över- och underlagrat av täta jord- och berglager är det 
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naturliga grundvattenskyddet mycket bra (Sveriges Geologiska Undersökning, 2002). MKN för 
grundvattenakvifären är god kvalitativ och kvantitativ status 2027 vilket uppnås redan idag. 

Det ytliga grundvattnet inom området ligger högt, cirka 1 - 1,5 meter under markytan. 
 
2.5.2 Nollalternativet 

Ytvatten 

Området kommer liksom idag att avvattnas via Lussebäcken. Läckage av närsalter från åkermarken till 
Lussebäcken fortsätter. 

Grundvatten 

Grundvattnet förblir opåverkat. 
 
2.5.3 Utbyggnadsalternativet 

Ytvatten 
Utbyggnaden av detaljplanen innebär att cirka 23 ha jordbruksmark tas i anspråk. Då ytvatten från 
jordbruksmarken står för en betydande del av föroreningar i våra vatten i form av bland annat närsalter 
medför genomförandet av detaljplanen att den typen av belastning på vattendrag och kustvatten 
kommer att minska. Läckage av närsalter från åkermark kommer successivt att upphöra eftersom 
marken istället tas i anspråk för kvartersmark, natur och väg. De hårdgjorda ytor som kan byggas på 
inom kvartersmarken kommer att minska områdets förmåga att fördröja och infiltrera ytvatten 
naturligt. Dagvatten från trafikerade ytor för med sig föroreningar. Fördröjningen av dagvatten hanteras 
därför i två steg, (1) fördröjning och rening i svackdiken med tät botten, samt (2) via naturlika 
fördröjningsdammar med oljeavskiljning och avstängningsmöjlighet. Dagvatten från 
verksamhetsfastigheter fördröjs och renas i diken med tät botten. Via svackdikena med tätskikt och 
fördröjningsdammarna med oljeavskiljning och avstängningsmöjligheter kommer dagvattnet att 
fördröjas och renas innan det når recipienten Lussebäcken. Lussebäcken i sig räknas inte som en så 
kallad vattenförekomst enligt vattendirektivet men utgör Rååns största biflöde. Åtgärderna medför att 
planförslaget inte försämrar möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för vatten (MKN 
vatten). Vid till exempel läckage av petroleumprodukter eller andra olämpliga produkter säkerställer 
fördröjningen, oljeavskiljning  och avstängningarna att risken för påverkan av yt- och grundvatten är 
minimerat.  

Magasinen dimensioneras för 20-års regn med översvämningsytor som dimensioneras för 100-års regn. 

Dagvattenhanteringen bedöms sammantaget medverka till en reduktion av föroreningar. Med angivna 
regleringar i detaljplanen anser stadsbyggnadsförvaltningen att ingen risk för överskridande av MKN 
vatten föreligger. 

Grundvatten 
Grundvatten bedöms med utgångpunkt i den reglerade dagvattenhanteringen inte påverkas negativt av 
planförslaget. Infiltration av dagvatten till grundvatten är generellt positivt för att bibehålla 
vattenbalansen. Men som en extra säkerhetsåtgärd för skydd av vattentäkten inom detta område 
utformas svackdiken med tät botten. Det djupare grundvattnet (Akvifären för Ramlösa Hälsobrunn) 
bedöms inte påverkas. 
 
2.6 Naturresurser 
 
2.6.1 Förutsättningar 

Planområdet domineras av jordbruksmark av brukningsklass 9. Den svenska åkermarken är klassad i en 
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10-gradig skala. 
 
2.6.2 Nollalternativet 

Alternativet innebär ingen förändring jämfört med idag. Området kommer även fortsättningsvis främst 
att användas för jordbruksändamål. 
 
2.6.3 Utbyggnadsalternativet 

Planen innebär att högvärdig jordbruksmark tas i anspråk för verksamheter. Detta är negativt ur 
naturresursperspektiv. Enligt Helsingborgs översiktsplan ÖP 2010 och Stadsplan 2017 lämpar sig 
området för logistik- och verksamhetsändamål med tanke på läget intill övergripande infrastruktur med 
väg och järnväg kopplade till regionens hamnar och Öresundsförbindelsen. Helsingborgs 
översiktsplanering har som en huvudstrategi att förtäta för att inte ianspråktar mer jordbruksmark än 
nödvändigt, samtidigt måste de lägen som är mest lämpliga för logistik användas för detta ändamål. I 
den avvägningen prioriteras logistikverksamhet i aktuellt område. 
 

 
3 HÄLSA OCH SÄKERHET 
 
3.1 Risk och miljöstörning 
 
3.1.1 Förutsättningar 

E4/E6/E20 och Skånebanan gränsar till planområdet och är rekommenderade vägar för farligt gods 
enligt länsstyrelsen. Det finns risk för trafikolyckor med farligt gods som kan innebära att miljöfarligt 
utsläpp sker inom eller har påverkan på området. 

Enligt skyddsföreskrifterna för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt ska farligt gods för 
vägtransporter enbart ske på rekommenderade leder för farligt gods inom skyddsområdet vilket 
innebär att genomfartstrafik av farligt gods inte tillåts på förlängningen av Långebergavägen. 
 
3.1.2 Nollalternativet 

Alternativet innebär ingen omedelbar förändring jämfört med dagsläget. Utvecklingen av 
Långebergaområdet för transportintensiva verksamheter ingår dock i en övergripande strategi enligt 
Helsingborgs trafikplan att strukturera tunga transporter till ett stråk som bland annat omfattar 
Långebergavägens förlängning. I strategin ingår även att i framtiden bättre utnyttja industrispåret för 
tunga transporter. På lång sikt skulle nollalternativet innebära sämre möjligheter att minimera risk- och 
miljöstörningar från tung trafik i Helsingborgs stad. 
 
3.1.3 Utbyggnadsalternativet 

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

Utredningen ersätter lokalt RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering) vad avser 
rekommenderade färdvägar för farligt gods till och från Helsingborgs hamn. 

WUZ utredning utgår från fyra typer av zon-indelningar för bebyggelse, zon A-D. Om inga aktiva 
riskreducerande åtgärder vidtas ska en bebyggelsefri zon mellan riskkällan och bebyggelse lämnas. 

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 
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lämnas mellan vägkanten från E4/E6/E22 till zon B-bebyggelse. 
Planförslaget bör med WUZ riskutredning som riktlinje utformats så att en 40 meter bebyggelsefri zon 
planläggs mellan vägkanten för E4/E6/E22 och den östra gränsen för verksamhetsbebyggelsen. Planen 
uppfyller dessa riktlinjer då avståndet mellan vägkant motorväg och ytterkant för den kvartersmark 
som ska innehålla småindustri och kontor samt industri är minst 50 meter. 

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

Oskyddade trafikanter får ökad säkerhet och trygghet då Långebergavägens förlängning kompletteras 
med en gång- och cykelbana. 

Risk Järnväg 
Enligt WUZ utredning behövs inget avstånd mellan Skånebanan och ett Zon B-område. Planens utrymme 
för allmän platsmark Natur med det södra fördröjningsmagasinet innebär att det bildas en buffertzon på 
minst 70 meter mellan Skånebanan och den del av verksamhetsområdet som får bebyggas. 

Övrig miljöstörning 
Det planerade verksamhetsområdet kommer att leda till fler ljuskällor inom området, dels från trafiken, 
men även från skyltar och fönster. 

Enligt planförslaget ska skyltning på fasad samordnas i grupper, skyltpyloner, belysning eller liknande 
får inte överstiga totalhöjd och takskyltning medges inte. Förslaget syftar till att ge fasaderna ett vårdat 
uttryck och koncentrera ljuskällorna till ett fåtal punkter. En skyddsplantering föreslås mellan 
Långebergavägens förlängning och verksamheterna för att reducera ljusstörningar. 
 
3.2 Biltrafik – alstring 
 
3.2.1 Förutsättningar väg 

Området norr om järnvägen saknar anslutning för fordonstrafik. Trafiken leds idag norrut på befintliga 
Långebergavägen fram till Hjorthögsvägen som ansluter till trafikplats Helsingborg Vasatorp och väg 
E4/E6/E20 samt till väg 111 (Österleden) via Fältarpsvägen (se figur 1.1 och 1.2). Trafiken leds även 
österut på Påarpsvägen vidare till trafikplats Helsingborg södra. 
 

3.2.2 Nollalternativet 

Trafikutvecklingen på det övergripande vägnätet förväntas öka oavsett exploatering av planområdet. 
Nollalternativet bedöms inte bidra till ökade trafikmängder i närområdet. Ökande trafikmängder till och 
från Långeberga industriområde kommer att belasta väg 111/Österleden. 
 
3.2.3 Utbyggnadsalternativet 

Långebergavägens förlängning förväntas efterhand att erhålla trafikmängder som för år 2035 
uppskattas till cirka 4 000 fordon per vardagsdygn. Andelen tung trafik bedöms bli mycket hög. Den 
tillkommande trafiken leds utanför bostadsområden. 
 
3.3 Trafikbuller 

Sedan 2015 gäller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, som anger följande värden för 
spårtrafik och vägar: 

• Vid bostadens fasad får 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskridas och 65 dBA för bostäder om 
högst 35 kvm. 
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• Uteplats i anslutning till byggnaden ska 50 dBA ekvivalent  och 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskridas 

För arbetslokaler anger Boverkets byggregler (BBR) ljudnivåer inomhus, som behöver uppfyllas. 
 
Naturvårdsverket rekommenderar för rekreationsområden i tätort 55 dBA för vardagsmedeldygn och 
för friluftsområden där låg ljudnivå är en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA för vardagsmedeldygn. 
 
Maximal ljudnivå är det högsta ljud som förekommer vid passage av fordon. Ekvivalent ljudnivå är 
medelljudet över en viss angiven tid. Riktvärdena utomhus avser frifältsvärden. 
 
3.3.1 Förutsättningar 

Planområdet är bullerpåverkat sedan tidigare på grund av närhet till det övergripande väg- och 
järnvägsnätet. I planprogrammet för Östra Ramlösa (2011) redovisas en trafikbullerutredning. 
 
3.3.2 Nollalternativet 
Alternativet innebär att området även fortsättningsvis kommer att vara påverkat av buller från 
närliggande väg- och järnvägsnät. Alternativet innebär ingen utbyggnad av Långebergavägen och 
området kommer i detta alternativ inte att bli påverkat av buller från genomfartstrafik. 
 
3.3.3 Utbyggnadsalternativet 

Baserat på trafikbullerberäkningen i planprogrammet för Östra Ramlösa bedöms att Långebergavägens 
trafik kommer att medföra nivåer över 55 dBA utomhus i ungefär halva planområdet. Rekommenderade 
värden för arbetslokaler 40 dBA inomhus bör klaras med normal fasaddämpning. 
Trafikbullerutredningen redovisar också att bullerskärmar ger effekt och kan hålla trafikbuller från 
Långebergavägen inom gällande riktvärden vid bostäder i angränsande område. 
 
3.4 Industribuller 

Gällande riktvärden (råd) för industribuller vid nyetablering redovisas i tabellen (Källa 
Naturvårdsverket): 

För industribuller tillämpas sedan 2015 Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller: 
 

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA 
Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 samt 

sön och helgdag    
kl 06-18 

Natt kl 22-06 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler 

50 45 40 

Värdena i tabellen avser frifältsvärden värden, angivna som ekvivalent ljudnivå utomhus.  
 
I området bedrivs idag ingen industriverksamhet. 
 
3.4.2 Nollalternativet 

Ingen industriverksamhet etableras i området och därmed uppkommer ingen industribuller. 
 
3.4.3 Utbyggnadsalternativet 
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I området som planeras för icke störande verksamheter bedöms inte industribuller över gällande 
riktvärden uppstå. Planen innehåller även bestämmelse avseende industri med skyddsavstånd 100 
meter till bostäder. Här kan industrier som skapar bullerstörningar förekomma, dock tillåts endast 
sådana etableringar som uppfyller vägledningen om industribuller så att inga bullerstörningar ska 
uppkomma på bostäder som finns på minst 100 meters avstånd. Det finns idag inga bostäder inom 100 
meter från föreslagna verksamheter. 

Om kommande verksamheter medför omfattande tung trafik inom verksamhetsområdet ska detta 
bedömas som industribuller. Planen bör ha plats för bullerskydd om behov uppstår.  
 
3.5 Biltrafik – tillgänglighet 
 
3.5.1 Förutsättningar 

Planområdet angränsar till E4/E6/E20 i öster och Påarpsvägen i norr. Området norr om järnvägen 
saknar idag anslutning för fordonstrafik. Korsningen mellan Påarpsvägen och Långebergavägen utgörs 
av cirkulationsplats. Norr om cirkulationsplatsen sträcker sig befintliga Långebergavägen fram till 
Hjorthögsvägen som ansluter till trafikplats Vasatorp och väg E4/E20. Befintliga Långebergavägen har 
även anslutning till Fältarpsvägen som förbinder befintliga Långebergavägen med väg 111. 
 
3.5.2 Nollalternativet 

Alternativet innebär ingen förändring av tillgängligheten via vägnätet jämfört med dagsläget. 
Tillkommande trafik i samband med utveckling av planerade områden kommer att kanaliseras via 
mindre lämpliga vägar som Påarpsvägen utan förbindelse med det övergripande vägnätet eller 
Fältarpsvägen och Hjorthögsvägen med längre färdvägar till det övergripande vägnätet. Det innebär 
försämrad tillgänglighet. 
 
3.5.3 Utbyggnadsalternativet 

Långebergavägen förlängs söderut och anslutningen till området från norr sker via cirkulationsplatsen. 
Förlängningen av Långebergavägen söderut innebär ökad tillgänglighet till och från planområdet. Den 
planerade kopplingen mot trafikplats Helsingborg södra hanteras som eget projekt då utredningsarbete 
pågår. 
 
3.6 Biltrafik – säkerhet 
 
3.6.1 Förutsättningar 

Hastigheten på både Långebergavägen och Påarpsvägen är idag 70 km/h och vägnätet är relativt lågt 
trafikerat. 
 
3.6.2 Nollalternativet 

Tillkommande trafik i samband med utveckling av planerade områden i Östra Ramlösa kommer att 
belasta det befintliga vägnätet. 
 
3.6.3 Utbyggnadsalternativet 

Planförslaget bedöms generera ökad trafik i området och i cirkulationsplatsen 
Långebergavägen/Påarpsvägen, inte minst tung trafik. Boende längs Gamla Gustavslundsvägen norr om 
Påarpsvägen närmast Långebergavägen kommer att få påtagligt mer trafik i sin närmiljö vilket är 
negativt. En separat gång- och cykelväg planeras utefter Långebergavägen vilket är positivt. 
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3.7 Kollektivtrafik 
 
3.7.1 Förutsättningar 

Närmaste busslinje idag är linje 7 som trafikerar Långeberga industriområde med närmaste hållplats 
cirka 300 meter norr om planområdet.  
3.7.2 Nollalternativet 

Alternativet innebär ingen förändring jämfört med dagsläget. Kollektivtrafikförsörjningen av nya 
bostads- och verksamhetsområden kommer att sakna ett ändamålsenligt vägnät vilket leder till att det 
inte blir möjligt att få till stånd effektiva kollektivtrafiklinjer. 
 
3.7.3 Utbyggnadsalternativet 

Detaljplanens genomförande bör möjliggöra och skapa underlag för att en hållplats etableras inom eller i 
nära anslutning till planområdet. Gångavståndet till hållplatsen från planområdet bör inte överstiga 500 
meter. Utbyggnadsalternativet kan också, på längre sikt, öppna för effektivare busslinjer än dagens. 
 
3.8 Järnvägstrafik 
 
3.8.1 Förutsättningar 

Skånebanan passerar genom planområdets södra del och är en elektrifierad järnvägsförbindelse mellan 
Helsingborg och Kristianstad. Skånebanan fungerar som en tvärförbindelse mellan västra och östra 
Skåne för både gods och passagerare. Banan är ett viktigt stråk för regionala transporter och en utpekad 
transportled för farligt gods. 

Från Skånebanan sträcker sig befintligt industrispår längs med motorvägen vidare norrut mot 
Långeberga industriområde. Spåret används inte idag men enligt planprogrammet (Planprogram Välluv 
14:1 med flera, Östra Ramlösa, 2009) kan spåren på sikt bli aktuella för godstrafik. 

Väster om planområdet, på Skånebanans södra sida finns ett mötesspår och mötesstation söder om 
befintligt järnvägsspår. 

Tågtrafiken på Skånebanan förväntas inte öka till år 2020. 
 
3.8.2 Nollalternativet 

Alternativet innebär ingen förändring jämfört med dagsläget. Redan idag finns industrispår genom 
planområdet som inte kan användas optimalt så länge marken inte är planlagd för verksamheter. 
 
3.8.3 Utbyggnadsalternativet 

Eventuell framtida förlängningen av Långebergavägen planeras att passera planskilt under Skånebanan. 
Den planerade kopplingen mot trafikplats Helsingborg södra hanteras som eget projekt då 
utredningsarbete pågår. Industrispåren längs med motorvägen kommer att ligga kvar som en resurs för 
godstransporter på längre sikt. Planen påverkar inte utvecklingen av Skånebanan. 

Till skyddsföreskrifterna för Ramlösas Hälsobrunns grundvattentäkt har ett förtydligande gjorts vad 
avser transporter av farligt gods. Enligt förtydligandet regleras transporter av farligt gods på järnvägar 
ej inom ramen för skyddsföreskrifterna. 

Med nuvarande trafikering på Skånebanan bedöms tågtrafikbuller inte utgöra ett problem för planerad 
verksamhet. 
 
3.9 Luftföroreningar 
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3.9.1 Förutsättningar 

Planområdet består av öppen åkermark med hög luftomsättning. I området överskrids inte 
miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar. 

Gällande miljökvalitetsnormer avser halterna i utomhusluft av kvävedioxid, svaveldioxid, bly, partiklar 
(PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon. Enligt översiktsplanen ÖP 2010, som är antagen av 
kommunfullmäktige den 18 maj 2010 föreligger ingen risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet (Planprogram Östra Ramlösa 2011). 
 
3.9.2 Nollalternativet 

Nollalternativet bedöms inte påverka luftkvaliteten i området då inga nya verksamheter etableras och 
inga nya vägar anläggs. 
 
3.9.3 Utbyggnadsalternativet 

Planen ingår i stadens strävan att lokalisera transportintensiva verksamheter och omstrukturera 
trafiken så att mer känsliga centrala områden påverkas mindre av utsläpp från trafik. 

Därför bidrar planen till bättre förutsättningar för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i 
Helsingborg. För att förbättra luften i centrala Helsingborg bör tung trafik inte ledas in genom 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 luftcirkulation gör att en full 
utbyggnad enligt planförslaget bedöms ha en mycket liten inverkan på områdets luftkvalitet. Gällande 
miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. 

 
4 UPPFYLLELSE AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 
 
4.1 Skånes miljömål 

Länsstyrelsen har regionaliserat riksdagens miljömål och preciserat nedanstående 15 stycken för 
skånska förhållanden: 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. God bebyggd miljö 
15. Ett rikt växt- och djurliv 
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Målen nr 4-7 samt nr 10-12 (kursiverade ovan) har bedömts sakna betydelse med avseende på 
bedömningen av den aktuella planen. Bedömningen av de övriga utvecklas i det följande: 
 
4.1.1 Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet innebär att utsläpp av växthusgaser, bland annat från biltrafik behöver minska. 

Påverkan av nollalternativet 
Generell trafikökning kommer att leda till ökande utsläpp av klimatgaser även om planen inte 
genomförs. Nollalternativet medverkar trots det till uppfyllelsen av klimatmålet, i varje fall lokalt och på 
kort sikt, genom att det inte skapas nya trafikalstrande verksamheter. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
En god lokalisering av lager- och godshantering i anslutning till befintlig infrastruktur bedöms bidra 
positivt till måluppfyllelse i ett större perspektiv. Ett eventuellt utnyttjande av befintligt industrispår 
kan dessutom minska utsläppen av klimatgaser från trafiken ytterligare. Lokalt motverkas dock målet 
genom avgasutsläpp från fordonstrafik. 
 
4.1.2 Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet innebär att utsläpp av luftföroreningar, bland annat från biltrafik behöver minska. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet påverkar inte måluppfyllelsen. Nollalternativet medverkar trots det till uppfyllelsen av 
målet om frisk luft, i varje fall lokalt och på kort sikt, genom att det inte skapas nya trafikalstrande 
verksamheter. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
En god lokalisering av lager- och godshantering i anslutning till befintlig infrastruktur bedöms bidra till 
måluppfyllelse i ett större perspektiv. Ett eventuellt utnyttjande av befintligt industrispår kan dessutom 
minska utsläppen från trafiken. 
 
4.1.3 Bara naturlig försurning 

Miljökvalitetsmålet innebär att utsläpp av försurande ämnen, bland annat kväveoxider från biltrafik 
behöver minska. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet medverkar till måluppfyllelsen genom att trafik och verksamheter som bidrar till 
utsläpp av försurande ämnen inte blir av. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
En god lokalisering av lager- och godshantering i anslutning till befintlig infrastruktur bedöms bidra till 
måluppfyllelse. 
 
4.1.4 Levande sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. 

Påverkan av nollalternativet 

Nollalternativet motverkar måluppfyllelsen genom fortsatt läckage av närsalter till Lussebäcken. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Förslaget bidrar till miljömålet genom anläggande av nya dagvattendammar. Dammarna fördröjer och 
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renar vattnet innan det rinner ut i större vattendrag. Dammarna skapar även livsmiljöer för den lokala 
floran och faunan och stärker den biologiska mångfalden. Genom tillämpning av balanseringsprincipen 
kompenserar/utjämnar detaljplanen föreslagen utbyggnad. I detaljplanen regleras bestämmelser om 
fördröjningsmagasin, trädplantering och diken på naturmark som motverkar det ökade flödet av 
dagvatten till följd av hårdgjorda ytor. 
 
4.1.5 Grundvatten av god kvalitet 

Miljökvalitetsmålet innebär att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Påverkan av nollalternativet 
Den värdefulla grundvattenakvifären i sedimentär berggrund ligger idag väl skyddad från negativ 
påverkan och har god kvalitativ och kvantitativ status. Det finns rent allmänt en risk för påverkan genom 
samhällsbyggnad, trafik och verksamheter samt näringsämnen från jordbruket som kan förväntas öka 
med tiden. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Grundvattnet bedöms inte påverkas av aktuell detaljplan. Planförslaget tillämpar försiktighetsprincipen 
i utformningen av dagvattenhanteringen för att säkra vattentäkten. 
 
4.1.6 Ett rikt odlingslandskap 

Målet innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet bidrar till att målet uppfylls genom att åkermark som används för livsmedelsproduktion 
består. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Utbyggnadsalternativet motverkar produktionsmålet men bidrar å andra sidan till att den biologiska 
mångfalden stärks, genom balansering, och att vissa kulturvärden bevaras. 
 
4.1.7 God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
skall tas tillvara och utvecklas. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet är negativt med avseende på målet om en god bebyggd miljö eftersom den aktuella 
planens syfte är att lokalisera transportintensiva verksamheter så att miljöanpassade transportlösningar 
främjas och att verksamheter styrs till lämpliga områden. 
 
Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Förslaget medverkar till miljökvalitetsmålets uppfyllelse. Med en god lokalisering av lager- och 
godshantering i anslutning till befintlig infrastruktur koncentreras tung trafik till specifika leder vilket 
avlastar centrala Helsingborg och bidrar till en bättre miljö för innerstaden. Områdets natur- och 
kulturmiljövärden tas tillvara genom att skogsdungen med stengärdesgård bevaras. Även vegetationen 
på banvallen bevaras. 
 
4.1.8 Ett rikt växt- och djurliv 

Målet innebär bland annat att den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
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för nuvarande och framtida generationer. 
 

Påverkan av nollalternativet 
Sannolikt fortsätter området att utnyttjas för intensivt jordbruk som bidrar till utarmning av biologisk 
mångfald. Nollalternativet är negativt för den biologiska mångfalden. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Förslaget bidrar till målet då områden med biotopskydd, skogsdungen, och vegetationen vid banvallen 
bevaras. Förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området ökar då det ges utrymme för 
etableringar av fler naturtyper i området. Möjligheterna för områdets fältvilt (harar, rådjur, rapphöns) 
begränsas dock av en utbyggnad enligt förslaget. 
 
4.2 Miljömål för Helsingborgs stad 

I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har bedömningen av stadens miljömål gjorts med 
utgångspunkt i Miljöprogram för Helsingborgs stad 2011-2015. Programmet har ersatts med 
Helsingborgs Livskvalitetsprogram (2016). Programmet är på en övergripande nivå och nedanstående 
konkreta mål överensstämmer med dess intention för Helsingborgs miljöarbete och är en bra 
utgångspunkt för bedömningen av miljöpåverkan. 

Helsingborgs stad har vävt samman de nationella miljömålen med regionala mål och folkhälsomål och 
delat in dessa i sex prioriterade områden; 
• Inspiration och samverkan 
• Hållbart transportsystem 
• Hållbart energisystem 
• Sundare Helsingborg 
• Hållbar planering och skötsel 
• Rent vatten 

Inom varje prioriterat område finns olika mål och etappmål (Miljöprogram för Helsingborgs stad 2011-
2015, 2010). 

Detaljplanens påverkan på miljömålen för Helsingborgs stad bedöms enligt följande: 
 
4.2.1 Inspiration och samverkan 

Förtroendevalda, anställda och verksamheter i Helsingborgs stad ska föregå med gott exempel i 
miljömålsarbetet. Staden strävar efter att vara ett föredöme, både gentemot stadens medborgare, andra 
kommuner och regioner, näringsliv och organisationer. Målet omfattar 13 konkreta aktiviteter eller 
etappmål. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet motverkar målet eftersom det motverkar en god lokalisering av lager- och 
godshantering i anslutning till befintlig infrastruktur enligt ett planförslag med inslag av hänsyn till olika 
komponenter i landskapets natur- och kulturvärden. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Planen bidrar till måluppfyllelsen. Genom planläggning av ett verksamhetsområde intill ett planerat 
bostadsområde med hänsyn till rådande landskapsförhållanden bidrar planen till en varierad och för 
miljön fördelaktig utveckling av området. 
 
4.2.2 Hållbart transportsystem 

Staden måste ta ansvar för trafikens negativa miljöpåverkan i form av såväl miljö-, hälso- och 
klimatpåverkande utsläpp till luft, som buller och trängsel. Staden kan på olika sätt verka för och ställa 
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krav på miljöförbättrande åtgärder när det gäller trafiken i staden. Målet omfattar 12 konkreta 
aktiviteter eller etappmål. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet motverkar en god lokalisering av lager- och godshantering i anslutning till befintlig 
infrastruktur som bidrar till att hålla nere det tunga transportarbetet. 
 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Planen bidrar till uppfyllelse av miljömålet. Visserligen kommer Långebergavägen att bli starkt 
trafikerad men det innebär till stor del en omfördelning av trafik från andra vägar där effekterna är 
minst lika negativa. Syftet med planen i stort är att minska och omfördela trafikmängden bland annat 
från Helsingborgs centrala delar. Med en användning av godsspåret inom planområdet kan framtida 
godshantering ske på ett mer hållbart sätt. 
 
4.2.3 Hållbart energisystem 

Staden strävar efter att bli energineutral i den meningen att tillförseln av förnybar energi från 
anläggningar inom kommunen motsvarar den mängd energi som används inom kommunen. Målet 
omfattar 11 konkreta aktiviteter eller etappmål. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet motverkar måluppfyllelsen eftersom det motverkar planens intention att förkorta 
körvägarna för tunga transporter. 
 
Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Planen bidrar delvis till miljömålet genom att den bidrar till ett energieffektivare transportsystem. 
 
4.2.4 Sundare Helsingborg 

Staden behöver aktivt arbeta med frågor som förbättrar livsbetingelserna för stadens invånare. Några av 
de viktigaste frågorna är konsumtion, kemikalier och buller. Målet omfattar 21 konkreta aktiviteter eller 
etappmål. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet motverkar måluppfyllelsen eftersom det motverkar planens intention att styra tunga 
transporter till mindre känsliga områden. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Planen bidrar till miljömålet. Men en god lokalisering av lager- och godshantering i anslutning till 
befintlig infrastruktur koncentreras tung trafik till specifika leder vilket avlastar centrala Helsingborg 
och bidrar till en bättre miljö för innerstaden. 
 
4.2.5 Hållbar planering och skötsel 

Stads- och landsbygdsmiljö måste planeras utifrån perspektivet om ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Exempel på detta är att exploatering i första hand sker genom förtätning av befintlig stadsmiljö och 
genom utbyggnad i områden som har nära till kollektivtrafik, samt att vi värnar den högklassiga 
åkermarken. Målet omfattar 20 konkreta aktiviteter eller etappmål. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet påverkar inte måluppfyllelsen eftersom det inte motverkar förtätning av befintlig 
stadsmiljö med mera. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
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Planens genomförande påverkar måluppfyllelsen negativt eftersom det innebär exploatering av i ett 
ytterområde och inte förtätning, åkermark tas i anspråk och området ligger relativt långt från noder i 
kollektivtrafiksystemet. 
 
4.2.6 Rent vatten 

Staden har en viktig roll när det gäller att utveckla och skydda våra vattenmiljöer. Staden bör ta särskild 
hänsyn till grundvattnet, vattendragen och havet. Målet omfattar 12 aktiviteter eller delmål. 

Påverkan av nollalternativet 
Nollalternativet påverkar måluppfyllelsen negativt. Den värdefulla grundvattenakvifären i sedimentär 
berggrund ligger idag väl skyddad från negativ påverkan och har god kvalitativ och kvantitativ status. 
Planen omfattar bland annat dagvattendammar och vegetation som skulle bidra till minskad belastning 
från området jämfört med dagens intensiva jordbruk. Denna förbättring kommer inte till stånd i 
nollalternativet. 

Påverkan av utbyggnadsalternativet 
Planen bidrar till miljömålet. Genom anläggande av nya dagvattendammar medverkar förslaget till att 
fördröja och rena vattnet innan det rinner ut i större vattendrag. Möjlighet för avstängning ska finnas 
innan vattnet når Lussebäcken för att kunna hantera föroreningar/läckage vid eventuella olyckor. 
 
4.3 Sammanfattning av miljömålsuppfyllelse 

I de följande tabellerna ges en översikt över om alternativen bidrar till (+), motverkar (-) eller inte 
påverkar (0) Skånes respektive Helsingborg stads miljömål. Bedömningen bygger på vad som 
formulerats i avsnitten 4.1 och 4.2. 

Tabell 4-1. Sammanfattande redovisning av nollalternativet respektive planförslagets uppfyllande av Skånes miljömål. 

 

 
Tabell 4-2. Sammanfattande redovisning av nollalternativet respektive planförslagets uppfyllande av Helsingborg stads 
miljömål. 

Skånes miljömål Relevant Nollalternativet Utbyggnadsalternativet 
1. Begränsad klimatpåverkan Ja 0 + 
2. Frisk luft Ja - + 
3. Bara naturlig försurning Ja + + 
4. Giftfri miljö Nej   
5. Skyddande ozonskikt Nej   
6. Säker strålmiljö Nej   
7. Ingen övergödning Nej   

8. Levande sjöar och vattendrag Ja - + 
9. Grundvatten av god kvalitet Ja 0 0 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Nej   
11. Myllrande våtmarker Nej   
12. Levande skogar Nej   
13. Ett rikt odlingslandskap Ja + 0 
14. God bebyggd miljö Ja - + 
15. Ett rikt växt och djurliv Ja - + 

Miljömål för Helsingborgs stad Relevant Nollalternativet Utbyggnadsalternativet 
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Planförslaget medverkar i högre grad till uppfyllelse av Skånes miljömål samt miljömål för Helsingborgs 
stad än nollalternativet. 
 
4.4 Miljökvalitetsnormer 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken får regeringen (eller utsedd myndighet) meddela föreskrifter om kvaliteten 
på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt om det, under vissa förutsättningar, behövs för skydd av 
människors hälsa eller miljön, så kallade miljökvalitetsnormer (MKN). De förordningar som i dagsläget 
har kopplats till kapitel 5 i miljöbalken finns förtecknade på tillsyns- och föreskriftsrådets hemsida. I 
Tabell 4-3 kommenteras miljökvalitetsnormernas relevans för detaljplan för fastigheten Välluv 14:1 m fl, 
Östra Ramlösa. 

Tabell 4-3. Bedömning av miljökvalitetsnormers (MKN) relevans för detaljplan för fastigheten Välluv 14:1 med flera, 
Östra Ramlösa, Helsingborgs stad. Vid behov kommenteras bedömningen. 
 

Miljökvalitetsnormer (löpnr och benämning) Relevant Kommentar 
1. SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning (med 
tillhörande föreskrift NFS 2010:8 Naturvårdsverkets 
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet) 

Ja Planen bedöms inte bidra till att MKN 
överskrids.  

 
Miljökvalitetsnormer (löpnr och benämning) Relevant Kommentar 
2. SFS 2008:218 Badvattenförordning (med 
tillhörande föreskrift NFS 2008:8 Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd 
om badvatten) 

Nej Inga badvatten finns inom 
influensområdet. 

3. SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller Nej Förordningen är inte tillämplig på ett 
enskilt planärende. 

Inspiration och samverkan Ja - + 
Hållbart transportsystem Ja - + 
Hållbart energisystem Ja - + 
Sundare Helsingborg Ja - + 
Hållbar planering och skötsel Ja 0 - 
Rent vatten Ja - + 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100477.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_08.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080218.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_08.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040675.htm
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4. SFS 2004:660 Förordning om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön med tillhörande föreskrifter: 
a) NFS 2008:18 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
förvaltningsplaner för ytvatten 
b) NFS 2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
c) NFS 2007:4 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön 
d) NFS 2006:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
övervakning av ytvatten enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning, av kvaliteten på 
vattenmiljön 
e) NFS 2006:1 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kartläggning och analys av ytvatten enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön). 
f) SGUs föreskrifter (SGU-FS 2006:1) om 
kartläggning och analys av grundvatten enligt 
förordning 2004:660 om förvaltning av vattenmiljön. 
g) SGUs föreskrifter (SGU-FS 2006:2) om 
övervakning av grundvatten enligt förordningen om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
(2004:660) 

Ja Råån 
Detaljplaneområet avvattnas till 
Lussebäcken som är ett biflöde till 
Råån. Lussebäcken har inga beslutade 
MKN enligt VISS. Rååns ekologiska 
status är måttlig och den kemiska 
statusen god. 
Miljökvalitetsnormen för Råån är god 
ekologisk status 2027 resp. god kemisk 
status 2015. 
Vattenmyndigeten bedömer dock att 
det finns risk att god ekologisk status ej 
uppnås år 2015. 

 
Dagvattenfördröjningen kommer att 
medverka till att hålla tillflödet till 
Lussebäcken konstant och att bidra till 
rening och minska tillskott av närsalter. 
Därför bedöms detaljplanen inte 
försvåra uppfyllandet av MKN i Rååns 
avvattningsområde. 

 
MKN för grundvattenakvifären är god 
kvalitativ och kvantitativ status 2027 
vilket uppnås redan idag. Grundvattnet 
påverkas inte av planförslaget och 
försiktighetsprincipen tillämpas för att 
säkra ytterligare att föroreningar inte 
kan infiltreras till grundvattnet. MKN 
bedöms inte påverkas negativt av 
aktuell plan. 

5. SFS 2003:65 Förordning om nationella 
utsläppstak för luftföroreningar 

Nej  

6. SFS 2001:554 Förordning om miljö- 
kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (med 
tillhörande förordningar: 
a) NFS 2005:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. 
avseende fiskevatten, 

Nej  

 
Miljökvalitetsnormer (löpnr och benämning) Relevant Kommentar 
b) NFS 2002:6 Naturvårdsverkets förteckning över 
de fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten). 

  

7. SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning. 
Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten 
på havsmiljön. Förordningen syftar till att upprätthålla 
eller nå en god miljöstatus i 
havsmiljön. 

Nej  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040660.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_18.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_01.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2007/nfs_2007_04.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_11k.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_1k.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030065.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010554.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_11.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-6.pdf
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5 RIKTLINJER FÖR FORTSATT ARBETE 
 
5.1 Balanseringsprincipen 

I Helsingborg tillämpas sedan 2007 balanseringsprincipen vid nyexploatering. Det innebär att först och 
främst undvika att förstöra eller skada naturvärden eller ekologiska värden. Om det inte är möjligt ska 
intrånget minimeras och värdena ersättas med likvärdig funktion och omfattning så nära källan som 
möjligt. 

Den i planen exploaterade marken utgörs huvudsakligen av jordbruksmark utan särskilda natur- och 
kulturvärden. Detaljplanen bedöms innebära följande ingrepp i naturvärden och ekologisk funktion: 

• Hårdgörning av ytor som leder till ökat dagvattenflöde. 

• Jordbruksmark exploateras. 
 
I detaljplanen regleras/möjliggörs följande balanseringsåtgärder: 

• Trädrad längs med Långebergavägens västra sida. 
• Åtgärder för att skapa tillgänglighet till skogsdungen och komplettering med och planteringar. 
• Naturlika fördröjningsmagasin och trädplanterade diken bidrar till biologisk mångfald och 

utjämning av dagvattenflöden. 

Balanseringsprincipen tillämpas inom planområdet med ovan nämnda åtgärder. En strategi för lokalt 
omhändertagande av dagvatten finns i planförslaget och utgör en del av fortsatt exploatering.  
 
5.1.1 Natur- och kulturmiljö 

De fysiska kulturhistoriska spåren bör fortsättningsvis vara avläsbara i landskapet. I 
planbestämmelserna regleras bevarandet av skogsdungen och den stengärdesgård som finns i dungens 
kant. 
 
5.1.2 Trafik 

En ny gång- och cykelväg anläggs inom området för att öka tillgängligheten upp till Långeberga 
industriområde och vidare upp till bland annat till Långebergaskogen och Bruces skog norr om 
planområdet. Syftet är att öka tillgängligheten och minska barriäreffekterna. 

 
6 EFTERFÖLJANDE TILLSTÅND OCH DISPENSER 

Den planskilda korsningen under Skånebanan hanteras inte längre i denna detaljplan eftersom den 
frågan ska utredas vidare.  

Nödvändiga tillstånd för anläggningen av dagvattenanläggningen söker Helsingborgs stad inför 
genomförande. 

Varje verksamhetsutövare ska söka tillstånd och/eller anmäla respektive verksamhet och/eller åtgärd 
hos miljönämnden enligt länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramlösa 
hälsobrunns grundvattentäkt den 5 februari 2004. 

 
7 UPPFÖLJNING 
• Kontroll av dagvattensystem. En skötselplan bör upprättas för att säkerställa kontinuerlig drift 
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och skötsel. 
• Kontroll av att vegetation och biotoper för balansering och visuellt skydd har anlagts i enlighet 

med detaljplanen. 
• Trafikmätningar på Långebergavägen. 
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