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Läsanvisning
En sammanfattning av planförsla-
get �nns på sidan 4.

En sammanfattning av miljökon-
sekvensbeskrivningen �nns på 
sidan 43.

Planeringsunderlag som legat till 
grund för arbetet �nns redovi-
sade längst bak i dokumentet på 
sidan 53. 
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Citera oss gärna men ange källan. För åter användning av hela artiklar, kontakta oss. Helsingborgs stad har rätten

att använda samtliga bilder. Helsingborg. Har du frågor eller synpunkter på innehållet är du välkommen att 

kontakta stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för strategisk planering, telefon 042-105000 

• Upplaga: 300 exemplar.  • Tryck: Helsingborg 2013 

Processen för planen 
Fler personer har deltagit i arbetet med denna översiktsplan. Större delen av arbetet 
har genomförts av en arbetsgrupp med olika experter inom Helsingborgs stad. Magnus 
Ydmark har varit projektledare under ledning av Sofia Öreberg, chef för avdelningen 
för strategisk planering, fram till augusti 2013. Därefter har Malin Rizell varit uppdrags 
ansvarig som tillförordnad avdelningschef för strategisk planering. 

Genom avstämningar i stadsbyggnadsförvaltningens Forum har den övergripande inrikt-
ningen förankrats inom stadsbyggnadsförvaltningen. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om projektets olika faser, samråd och utställning samt 
tillstyrkan, och kommunfullmäktige beslutar att anta planen, efter att den har tillstyrkts 
i stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
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Sammanfattning

Efter samrådet har de fyra scenari-
erna ersatts av ett nytt förslag. Det 
nya förslaget innehåller ett stort na-
turreservat som omfattar samtliga 
skogs- och gräsmarker. I den norra 
delen pekas ett utredningsområde 
ut i avvaktan på spårvägsutred-
ningen. Bostadsbeståndet varieras 
ytterligare i området i och med det 
bostadsområde som föreslås ös-
ter om Romares väg. Två lägen fö-
reslås för friluftsanläggning för att 
ytterligare stärka områdets rekrea-
tionsvärden.

Förslaget som nu ställs ut består till större 
delen av ett stort naturreservat som 
omfattar samtliga skogspartier, förutom 
skogen i Sofiero slottsträdgård samt jord-
bruksmarken mellan spårvägsalternativen. 
Dessutom ingår samtliga betesmarker 
inom planområdet i naturreservatet vilket 
medför att viktiga naturvärden inkluderas 
i naturreservatet. 

Ett antal entréer föreslås till området där 
investeringar kan göras efter hand med till 
exempel informationstavlor. Dessa frågor 
kommer att utvecklas ytterligare i plane-
ringen av naturreservatet. En friluftsan-
läggning föreslås i två alternativa lägen 
med möjlighet att duscha och byta om 
samt med allmänt tillgängliga toaletter. I 
första hand föreslås friluftsanläggningen 
lokaliseras i områdets norra del för att 
aktivera dessa delar av området och sprida 
besökarna över området så att den sydösta 
delen inte belastas för hårt. Det innebär 
även bättre tillgänglighet för de som reser 
med bil och minskar mängden trafik som 
går genom omkringliggande bostadsom-
råden och centralt i Pålsjö skog. Tillgäng-
ligheten för cykel och buss bedöms som 
likvärdig i de två alternativen. Det andra 
alternativet är att lokalisera anläggningen 
vid den befintliga entrén vid Krematoriet. 
Då tas även delar av den befintliga gräsy-
tan i anspråk.

Spårvägen mellan Helsingborg och Höga-
näs ligger kvar med två alternativa sträck-
ningar eftersom det ännu inte finns beslut 
om vilken av dessa som bedöms vara mest 
fördelaktig. Förstudie för spårväg i Hel-
singborg och Höganäs är på remiss under 
hösten 2013. Först därefter kommer 
beslut att tas om vilken av sträckningarna 
som prioriteras.

Ett utredningsområde föreslås i planom-
rådetrs norra del och innebär att ställ-
ningstagande om framtida utveckling av 
området inte bestäms med denna över-
siktsplan. Markanvändningen i detta 
område avgörs vid ett senare tillfälle och i 
en annan process. 

Ny cykelväg föreslås mellan Maria park 
och Sofiero gård vilket innebär att en tvär-
förbindelse för cykel skapas i området. I 
dagsläget finns det få cykelvägar som går 
i östvästlig riktning genom området. En 
förlängning av den befintliga cykelvägen 
föreslås även vidare mot Sofierovägen. 

Ny bostadsbebyggelse föreslås enbart på 
en plats och det är mellan Pålsjö begrav-
ningsplats, koloniområdet och Pålsjö gård. 
Det är mark som idag används som jord-
bruksmark men som ligger nära busslin-
jer, övrig bebyggelse och Maria station 
och därför motiverar att bostadsbebyg-
gelse bör byggas i området. En studie 
kring olika alternativ för bebyggelse har 
genomförts och beslut om planuppdrag 
väntas under hösten 2013. I det arbetet 
kommer kapacitetsutredning för vatten 
och avlopp att göras samt möjligheter till 
el- och fjärrvärmeanslutning.

Koppling till Helsingborgs stads 
vision - Helsingborg 2035
Att utveckla kvaliteterna inom rekrea-
tion, kultur och natur stärker Helsingborg 
som en balanserad stad. Det är kvaliteter 
som är unika i ett regionalt och globalt 
perspektiv. Området är tillgängligt via 
cykelvägar, busslinjer, framtida spårväg 
och med personbil vilket bidrar till att 
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utveckla Helsingborg till gemensam stad 
där alla invånare har möjlighet att använda 
området. Området föreslås utvecklas med 
bostäder, publika besöksverksamheter, 
tydliga entréer samt upplevelsekvaliteter 
vilket stärker upplevelsen av en pulse-
rande stad. Pålsjö med omgivningar är en 
viktig del av stadens varumärke och bidrar 
till att skapa en positiv bild av Helsing-
borg.

Översiktsplan 2010
Det förslag som nu presenteras ligger 
helt i linje med de intentioner som ÖP 
2010 slagit fast. Större delen av området 
utvecklas som naturreservat där rekrea-
tion och natur- samt kulturvärden lyfts 
fram och stärks. Bostäder föreslås i ett 
område som inte påverkar riksintressen, 
naturvärden, kulturvärden eller rekrea-
tionsmöjligheter negativt. Bostäderna 
ligger dessutom inom 1000 meter från 
den regionala noden Maria station.

Riksintressen
Sammanfattningsvis kan det konstateras 
att inga riksintressen bedöms riskera att 
påtagligt skadas med det förslag som nu 
presenteras.

Riksintresse för kulturmiljövård har 
avgränsats geografiskt i enlighet med Hel-
singborgs stads förslag. Varken naturreser-
vat eller föreslagen bebyggelse öster om 
Romares väg bedöms påverka riksintres-
set negativ eftersom befintliga gränser och 
strukturer bibehålls.

Riksintresse för naturvård stärks efter-
som området föreslås utvecklas som 
naturreservat där befintliga kvaliteter i 
variationen mellan skog och öppen mark 
bibehålls.

Riksintresse för infrastruktur bedöms 
inte riskera att påtagligt skadas eftersom 
området närmst västkustbanan undan-
tas från naturreservatet för att bibehålla 
möjligheten till utbyggnad av dubbel-
spår. Samtidigt är det viktigt att påpeka 

att Helsingborgs stads ställningstagande 
i frågan är att dubbelspårsutbyggnad 
mellan Maria Station och Helsingborgs 
central (Knutpunkten) bör ske genom att 
Tågaborgstunneln byggs.

Riksintresse för kustzonen påverkas inte 
negativt eftersom området utvecklas för 
att just stärka allmänhetens tillgänglighet 
till natur- och rekreationsområden. Den 
bostadsbebyggelse som föreslås påverkar 
inte natur- eller kulturvärden i området 
och försämrar inte allmänhetens tillgäng-
lighet till området. Bebyggelsen anses sna-
rare vara en utveckling av den befintliga 
stadsstrukturen i området.

Miljömål och Folkhälsomål
Förslaget som nu presenteras 
skapar goda förutsättningar för att 
bidra till att miljömål som Levande 
skogar, Myllrande våtmarker, Ett 
rikt odlingslandskap och God 
bebyggd miljö kan uppnås. Dess-
utom stärks möjligheterna för 
Ökad fysisk aktivitet och Delak-
tighet och inflytande i samhället 
genom arbetet med ändring av 
översiktsplan för Pålsjö.
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Så här fungerar det

olika håll inom planområdet har varit 
aktuella. Vissa områden har studerats med 
ett formellt planprogram (Planprogram 
för Pålsjö 1:13). Andra har analyserats 
i mer informella studier (bebyggelseut-
veckling mellan Sofiero gård och Tin-
karpsgården).

Under år 2008 och 2009 prövades möj-
ligheten att bygga en golfbana i den norra 
delen av området. Då togs en detaljplan 
fram för del av fastigheten Påljsö 3:1 men 
eftersom sökande drog sig ur projektet 
lades planarbetet ner innan planen antogs.

Stråket Landborgspromenaden, inklusive 
Pålsjö skog och Sofiero, utgjorde ett av de 
sju områden i Sverige som utredningen 
om nationalstadsparker pekade ut 1996 
(SOU 1996:38). Förslag till avgränsning 
av nationalstadspark togs sedan fram i 
samband med Helsingborgs översikts-
plan 2002. Det utgjorde då ett område 
som sedan tidigare identifierats som 
skyddsvärt område i Helsingborgs natur-
vårdsplan. Den statliga utredningen om 
nationalstadsparkerna förordade dock i 
första hand ett område i Uppsala och ett 
område i Trollhättan. Av olika anledningar 
gick inget av dessa projekt att förverkliga. 
Därefter har arbetet med den proposition 
som skulle föra in dessa områden i mil-
jöbalken som nationalstadspark, lagts ner.

Staden beviljades 2006 statliga medel för 

Förslag till nationalstadspark, år 1996.

Plan- och bygglagen 
Enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) ska alla kommuner 
ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. En 
översiktsplan är inte juridiskt 
bindande utan syftet är att ge 
vägledning och stöd i beslut om 
hur mark och vattenområden ska 
användas, och hur den redan 
bebyggda miljön ska utvecklas 
och bevaras.

En översiktsplan bevakar och gör 
avvägningar mellan de allmänna 
intressena i kommunen, det 
vill säga de intressen som är 
gemensamma för medborgarna. 
Enskilda intressen behandlas inte 
i detta skede utan i kommande 
planering och projekt. Processen 
kring en översiktsplan säkerställer 
allmänhetens in�ytande och insyn 
i arbetet. 

En översiktsplan kan ändras 
för en viss del av kommu-
nen, antingen geogra�skt eller 
tematiskt, enligt vad som anges 
i 3 kapitlet 23-26 §§ plan- och 
bygglagen. En sådan ändring 
eller tillägg har samma arbets-
gång som översiktsplanen, med 
krav på samråd, utställning och 
antagande. 

Enligt 3 kapitlet 23 § ska sam-
banden med och konsekvenserna 
för översiktsplanen som helhet 
redovisas. Därför �nns det i 
planhandlingarna en miljökon-
sekvensbeskrivning som beskri-
ver helheten. Varje scenario har 
dessutom en kortare konsekvens-
beskrivning som sammanfattar 
dess konsekvenser.

Sedan 2 maj 2011 gäller en ny 
plan- och bygglag. Det som 
tidigare hette fördjupning av över-
siktsplan heter numera ändring av 
översiktsplan.

Pålsjö – Ändring av Helsingborgs 
översiktsplan, bygger vidare på Hel-
singborgs översiktsplan, ÖP 2010, 
som antogs av kommunfullmäktige 
i maj 2010. ÖP 2010 har en tydlig 
strategisk inriktning och beskriver 
hur Helsingborgs stad ska utveck-
las med siktet inställt på 2035. Det 
är ett viktigt instrument för att ut-
trycka kommunens vision och vilja. 

Översiktsplanen för Pålsjö kan ses som 
en konkretisering av de utmaningar, 
strategier, profilområden och utveck-
lingsprinciper som presenteras i den kom-
munövergripande översiktsplanen. Den 
har därför inga egna visioner, strategier 
eller profilområden. Där ÖP 2010 säger 
”det här vill vi” säger denna ändring ”så 
här gör vi”. Detta för att vara ett tydligt 
och användbart stöd i kommande plane-
ringsprocesser. Planen tar sikte på utveck-
lingen i Pålsjöområdet för de kommande 
20-25 åren.

Syfte
Översiktsplanen ska redogöra för hur 
området ska utvecklas på lång sikt. Den 
ska beskriva förutsättningarna i området, 
önskad utveckling samt redogöra för kon-
sekvenserna av planens innehåll. Planen 
ska också göra nödvändiga avvägningar 
mellan motstående intressen och utfor-
mas enligt de krav som finns i plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Dessutom ska 
planprocessen möjliggöra insyn för all-
mänheten och myndigheter.

Bakgrund
Inom planområdet har det genom åren 
funnits många olika tankar och idéer om 
hur området ska utvecklas. Området har 
länge använts som natur- och rekreations-
område för Helsingborgarna och uppskat-
tas, nu som då, för landskapets variation 
och skönhet. Genom åren har olika områ-
den kompletterats med ny bebyggelse, 
men det har skett som små tillskott med 
undantag från bostadsutbyggnaden inom 
S:ta Maria sjukhusområde. 
Förfrågningar om bostadsbebyggelse på 
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Väg 111

Pålsjöplatån

Landborgsplatån

So�eroskogen
Kungshultsskogen

Maria Park

Pålsjö skog

Krematoriet

Pålsjö gård

So�ero gård

Tinkarpsgården

Vikingstrandsbadet

Tinkarpsbadet

Pålsjöbaden

Gamla Kungshult

So�ero slott

att inrätta och iordningställa fyra natur-
reservat. Ett av dessa var Pålsjö med 
omgivningar. Eftersom reservatsarbetet 
aldrig påbörjades gjordes en ny ansökan 
i december 2012. Projektet godkändes av 
Länsstyrelsen i Skåne våren 2013.

Processen
Under förarbetet till denna ändring av 
översiktsplanen har området inventerats 
och befintligt underlag har sammanställts. 
Analyser och underlag har stämts av inom 
stadsbyggnadsförvaltningen och med 
medlemmarna i arbetsgruppen som i flera 
fall tillhör annan förvaltning eller kom-
munala bolag. 

När förslaget är färdigställt tar stads-
byggnadsnämnden beslut om samråd. 
Samrådet är en period då förslaget finns 
tillgängligt i Stadsbyggnadshuset och då 
allmänhet och företag har möjlighet att 
lämna sina synpunkter på förslaget. Under 
denna period granskar även myndigheter, 
som till exempel Länsstyrelsen i Skåne, 
förslaget och skriver ett formellt yttrande. 

Samrådsförslaget bestod i detta plan-
arbete av fyra olika scenarier där inrikt-
ningen skiljde sig åt. Anledningen till 
detta upplägg var att pröva olika alterna-
tiv och få in synpunkter från allmänhet, 
företag, myndigheter och kommunala 
bolag på dessa. På så vis möjliggjordes 
en öppen process och en tydlig redovis-
ning av alternativen för området. Under 
samrådstiden arrangerades möten som var 
öppna för allmänheten och där förslaget 
presenteras. Under mötet fanns det även 
möjlighet att ställa frågor om dess inne-
håll och konsekvenser.

Efter samrådsperioden har förslaget bear-
betas och samtliga inkomna synpunkter 
att bemötts i en sammanställning kallad 
samrådsredogörelse. Under denna period 
tar stadsbyggnadsförvaltningen fram ett 
förslag som sedan politikerna i stadsbygg-
nadsnämnden beslutar om att ställa ut för 
granskning. Granskningen sker på samma 
sätt som samrådet, med skillnaden att det 
nu enbart finns ett alternativ att ta ställ-
ning till. Även denna gång har allmänhet 
och myndigheter möjlighet att lämna syn-
punkter på förslaget.

 Planområdets läge i Helsingborg.

Efter utställning sker den sista bearbet-
ningen för att stadsbyggnadsnämnden 
sedan ska tillstyrka planen. På samma sätt 
som efter samrådet sammanställs inkomna 
synpunkter även denna gång men nu 
kallas sammanställningen för utställnings-
utlåtande. När planen är tillstyrkt skickas 
den vidare till kommunstyrelsen och slut-
ligen till kommunfullmäktige som antar 
planen.

Planområdet
Planområdet ligger strax norr om Helsing-
borgs tätort, mellan Laröd och Mariasta-
den. Området avgränsas i norr av väg 111 
och i nordväst av Larödsskogens gräns, i 
öster och söder av orternas bebyggelse. 
Området är cirka 3500 meter långt och 
cirka 1700 meter brett.

Området som är markerat med 
streckad linje är Maria Park, tidi-
gare S:ta Maria. Området ingår 
i planen enbart för att hantera 
frågan om geografisk avgränsning 
av riksintresset för kulturmiljö. 
Inga andra frågor kommer att 
hanteras för detta område i denna 
översiktplan.
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ÖP 2010 – En strategisk 
översiktsplan för Helsingborgs 
utveckling 
Helsingborgs kommunövergripande över-
siktsplan, ÖP 2010, anger att förhållnings-
sättet till Landborgen och riksintressena 
för natur- och kulturmiljövård bör utre-
das genom en ändring av översiktsplanen. 

Planområdet ligger till stora delar inom 
det utpekade övergripande natur- och 
kulturstråket Landborgen – Skälderviken. 
Här finns Landborgens markanta brant 
ner mot Öresund, ett slotts- och herr-
gårdslandskap som delvis är småskaligt 
med lövdungar, våtmarker, trädbevuxna 
rågångar och märgelgravar i en annars 
jordbruksdominerande bygd. Pålsjö slott 
och Sofiero slott pekas särskilt ut som 

Gällande planer och andra dokument

parkanläggningar med mycket höga kul-
turvärden. Pålsjö skog med omgivningar 
pekas också ut som ett viktigt rekreations-
område som främjar möten i vardagen. 

ÖP 2010 lägger stor vikt vid utveckling 
av tillgängligheten och kvaliteten på grön-
områden, och att staden ska arbeta med-
vetet med att utveckla, nyanlägga och 
skydda grönytor, rekreations- och natur-
områden.

ÖP 2010 anger också att nya tillskott av 
bebyggelse kan studeras om de varken 
hindrar rekreationsmöjligheter eller syftet 
med riksintresse för naturvård.

En annan  betydelsefull del i ÖP 2010 
handlar om kollektivtrafik och utveckling 
av stationer och spår. Helsingborgs fram-
tida kollektivtrafik ska vara högkvalitativ, 
och man anser att  stommen på sikt bör 
vara spårburen, vilket ger ökad kapaci-
tet och attraktivitet. Utbyggnad och för-
tätning ska prioriteras till områden med 
högkvalitativ kollektivtrafik och järnvägs-
stationer. Spårvägen mellan Helsingborg 
och Höganäs, som har två alternativa 
sträckningar genom planområdet, pekas 
ut som angelägen regional utbyggnad. 
ÖP 2010 pekar också på betydelsen av 
utveckling av cykelstråk genom området. 
 
Tematiskt tillägg till översikts-
planen avseende vindkraft
I samarbete mellan Helsingborgs stad, 
Höganäs kommun och Ängelholms 
kommun har ett tillägg till översiktspla-
nerna tagits fram för lokalisering av vind-
kraft. Tillägget antogs av Helsingborgs 
kommunfullmäktige i maj 2010 och pekar 
ut lämpliga och mindre lämpliga områden 
för storskalig (navhöjd högre än 50 meter) 
vindkraft. Beteckningen ”mindre lämp-
lig” innebär att lokaliseringen bedömts 
vara gynnsam för vindkraft men att det 
i eller i närheten av området finns för-
utsättningar som försvårar genomföran-
det av vindkrafts anläggningar. Områden 
klassade som ”mindre lämpliga” behöver Utdrag ur ÖP 2010 för planområdet.

Det här är Pålsjö 
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Skydd i detaljplaner
I detaljplaner skyddas kulturhisto-
riskt värdefull miljö med beteck-
ningarna Q, q och k. De beskriver 
hur marken ska användas, vilka 
värden som ska skyddas och hur 
värdena kan ändras med varsam-
het. 
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därmed vara föremål för en fördjupad 
politisk dialog inför Helsingborgs stads 
ställningstagande vid kommande pröv-
ningar. I anknytning till Pålsjö finns inga 
utpekade vindkraftsområden.

  
Allerum – Hjälmshult , ändring 
av Helsingborgs översiktsplan
Översiktsplanerna för Allerum – Hjälms-
hult och Pålsjö gränsar till varandra längs 
med väg 111. Översiktsplanen för Alle-
rum – Hjälmshult antogs av kommun-
fullmäktige 27 mars 2013. Området längs 
med väg 111 beskrivs som ett viktigt land-
skapligt mellanrum och utgör en del av 
det övergripande natur- och kulturstråket 
Landborgen – Skälderviken, och är även 
utpekat i Naturvårdsprogrammet. Det är 
ett småbrutet landskap med många inslag 
av träddungar, alléer och våtmarker. Ny 
enstaka bebyggelse bör endast uppföras i 
anknytning till befintlig bebyggelse eller 
där det tidigare funnits bebyggelse. 
 
Detaljplaner
Genomförandetiden har gått ut för nästan 
alla detaljplaner i området, och de flesta 
är genomförda.
 
Detaljplanerna i anknytning till Sofiero 
har framförallt reglerat hur de kulturhisto-
riska värdena och parkmiljön ska bevaras. 
Längs kusten är de flesta detaljplanerna 
upprättade under 1990- och 2000-talen. 
Syftena har varit att möjliggöra en del 
ny bostadsbebyggelse samt utbyggnad av 
befintliga fastigheter, tillbyggnader i form 
av garage, att skydda kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse och att reglera mark 

som allmän plats. I den södra delen av 
planområdet har detaljplaner möjliggjort 
dels ny bostadsbebyggelse och dels regle-
rat stora delar av Pålsjö skog som allmän 
platsmark. Samtidigt har mycket av den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
fått skydd i plan. Detaljplanerna i Maria 
Park har möjliggjort ny bostadsbebyggelse 
och ny användning av de tidigare sjukhus-
byggnaderna, samtidigt som man säkrat 
deras kulturhistoriska värden.
 
I anknytning till Villa Thalassa samt längs 
med kusten i kvarteret Inmutningen finns 
pågående detaljplanärenden.

Bevarandeprogram
Bevarandeprogram för Drottninggatan - 
Pålsjö fastställdes av kommunfullmäktige 
1998. Byggnaderna klassificeras efter sitt 
kulturhistoriska värde enligt plan- och 
bygglagen; 3 kapitlet 12 § (motsvaras av 
8 kapitlet 13 § i den nya plan- och bygg-
lagen från 2010). Mer om detta finns på 
sidorna 21 till 24.

Ortsanalys 
2007 tog stadsbyggnadskontoret fram en 
ortsanalys för Laröd. Området kring Pålsjö 
nämns flera gånger, främst relationen med 
Sofiero slott och slottsträdgården som 
identifieras som ett viktigt landmärke 
samt ett starkt kulturellt centra. I orts-
analysen pekas även Pålsjös ridvägar ut 
som betydelsefulla för rekreationsmöjlig-
heterna för boende i Laröd och Hittarp. 
Sofierokiosken är en välutnyttjad mötes-
plats för både ungdomar och vuxna under 
sommarhalvåret.

Detaljplanelagd mark med plannummer.  

Pågående planarbete

Gällande detaljplaner
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kunskapssammanställning inför fortsatt 
arbete med fysisk anpassning av strän-
der, kajer, infrastruktur och byggnader 
med hänsyn till stigande havsnivå, ökad 
nederbörd och värmeböljor.  Inom en snar 
framtid kommer det att krävas ett rela-
tivt omfattande tekniskt utredningsarbete 
med konsekvensanalyser och kostnads-
beräkningar. Det långsiktiga syftet med 
arbetet är att uppnå visionen att Helsing-
borg står robust mot klimatförändringen.

Energistrategi 2035 och Energi-
plan 2011-2013
Energistrategi 2035 antogs av kommun-
fullmäktige i januari 2009. Visionen för 
stadens arbete för hållbar energianvänd-
ning är att staden ska vara energineutral; 
lika mycket energi som används i staden 
ska produceras och energikällorna ska 
vara förnybara. Energin ska användas 
effektivt och de elva uppsatta målen inom 
en rad områden ska nås genom samverkan 
inom förvaltningar och bolag. Energiplan 
2011-2013 antogs av kommunfullmäk-
tige i september 2010 och är en åtgärds-
plan kopplad till Energistrategi 2035.

Naturvårdsplan
Kommunfullmäktige antog 1992 en 
naturvårdsplan för Helsingborgs stad. I 
naturvårdsplanen pekas flera områden 
med höga naturvärden ut och ett antal 
områden identifieras även som ekologiskt 
särskilt känsliga. I naturvårdsplanen pekas 
en del av planområdet ut som förslag till 
naturreservat. Mer om innehållet i natur-
vårdsplanen beskrivs på sidan 18.
Arbete pågår med att ta fram ett nytt 
natur- och kulturmiljöprogram som 
beräknas vara färdigt 2014.

Länsstyrelsens och skogsstyrel-
sens strategi för formellt skydd 
av skog
All skog i kommunens västra del från 
Råådalen, landborgen och norrut till 
kommungränsen ingår i så kallad värde-
trakt enligt länsstyrelsens uppföljning av 
miljömålet levande skogar.  

Boendeprogram 2007 - 2011
Stadens boendeprogram anger elva 
bostadsstrategiska mål för att få balans 
mellan tillgång och efterfrågan på 
bostadsmarknaden. Sedan flera år tillbaka 
ökar befolkningen i Helsingborg mer än 
vad antalet bostäder gör, vilket leder till 
ökad trångboddhet framförallt i de redan 
resurssvaga områdena. Det försvårar också 
för unga att ta sig ut på bostadsmarkna-
den. Ett av målen är att bygga 700 nya 
bostäder per år, och att det i varje stads-
del eller ort ska finnas ett sådant utbud 
av bostäder som gör det möjligt att välja 
såväl bostadstyp som upplåtelseform. 
Vidare framhåller boendeprogrammet 
vikten av blandade funktioner, förtätning, 
behovet av mötesplatser, att motverka 
segregation och utanförskap och vikten av 
trygga och säkra miljöer. Ungdomars och 
äldres behov poängteras särskilt.

Helsingborg 2035
Helsingborg 2035 är den gemensamma 
visionen för livet i Helsingborg år 2035. 
Visionen beslutades av ett enhälligt kom-
munfullmäktige den 21 november 2012. 
Ändring av översiktsplanen möter visio-
nens fem prioriterade områden genom 
att på olika sätt hantera utmaningar som 
kantar vägen mot Helsingborg 2035. Det 
är att skapa förutsättningar för ett pulse-
rande naturområde där människor möts 
tack vare ökad tillgänglighet och goda 
rekreationsmöjligheter eller att bjuda 
in till delaktighet i stadens utveckling 
genom nya former för dialog med aktö-
rerna i området. Det är att underlätta det 
goda hållbara livet genom att skydda och 
utveckla områdets unika natur- och kul-
turvärden för framtida generationer och 
att samtidigt ge möjlighet till spännande 
boendemiljöer med hållbarhet i fokus.  

PM klimatanpassning
Helsingborgs kommunfullmäktige antog 
i april 2012 PM Klimatanpassning. För-
djupningspromemorian handlar om kli-
matförändringen och hur Helsingborg 
kan anpassas för att hantera effekterna 
av den. Promemorian har ett hundraårigt 
perspektiv med huvudfokus på stigande 
havsnivå och översvämningsrisker, och 
har även haft som uppgift att utgöra en 

Helsingborg 2035
Helsingborg har sedan november 
2012 en ny vision som beskriver 
hur livet i Helsingborg ska se ut 
år 2035. Visionen beskriver även 
fem prioriterade områden som 
Helsingborg särskilt behöver 
fokusera på för att nå visionen. 

De fem prioriterade områdena är:
- Den skapande staden
- Den pulserande staden
- Den gemensamma staden
- Den globala staden
- Den balanserade staden

För att läsa mer om Helsingborgs 
vision se www.helsingborg.se
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Folkhälsomål
*  Delaktighet och in�ytande i                                    
   samhället
- Ekonomiska och sociala
   förutsättningar 
*  Barns och ungas uppväxtvillkor 
- Hälsa i arbetslivet 
- Miljöer och produkter 
- Hälsofrämjande hälso- och        
  sjukvård 
- Skydd mot smittspridning 
- Sexualitet och reproduktiv hälsa 
* Fysisk aktivitet 
- Matvanor och livsmedel 
- Tobak, alkohol, narkotika, 
   dopning och spel

Transportpolitiska 
mål
FUNKTIONSMÅL - tillgänglighet
Transportsystemets utform-
ning, funktion och användning 
ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet 
ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors res-
pektive mäns transportbehov.

HÄNSYNSMÅL - säkerhet, miljö 
och hälsa
Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt samt bidra 
till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och till ökad hälsa.

Miljömål
* Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft
- Bara naturlig försurning
- Giftfri miljö
- Skyddande ozonskikt 
- Säker strålmiljö 
- Ingen övergödning 
- Levande sjöar och vattendrag 
* Grundvatten av god kvalitet 
- Hav i balans samt levande kust    
   och skärgård 
*  Myllrande våtmarker 
*  Levande skogar 
*  Ett rikt odlingslandskap 
- Storslagen fjällmiljö 
*  God bebyggd miljö 
*  Ett rikt växt- och djurliv

De miljömål och folkhälsomål 
som har markerats med * anses 
relevanta för detta planarbete. 
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Miljömål
Det övergripande målet för svensk miljö-
politik är det så kallade generationsmålet; 
att till nästa generation kunna lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka miljö- och häl-
soproblem utanför Sveriges gränser. För 
att uppnå detta generationsmål har riks-
dagen fastställt 16 nationella miljömål, 
som sedan brutits ner till delmål och till 
regional och lokal nivå. Målåret är satt 
till 2020, utom för klimatmålet som har 
målåret 2050.

Naturvårdsverket har under 2012 tagit 
fram en fördjupad utredning av mil-
jömålen och det övergripande genera-
tionsmålet. Deras slutsats är att av 16 
miljökvalitetsmål kommer 14 inte att nås 
till 2020. De bedömer det också som tro-
ligt att det inte heller 2020 kommer att 
finnas de förutsättningar som krävs för 
att miljön ska kunna återhämta sig, att 
hittills beslutade styrmedel inte räcker 
och att tillräckliga åtgärder inte ser ut att 
genomföras till 2020. De två miljömål 
som bedöms kunna uppfyllas till 2020 
är Skyddande ozonskikt och Säker strål-
miljö. 

Folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik 
vars övergripande mål är att skapa förut-
sättningar i samhället för god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. Folkhälsa 
handlar om allt från individens egna val 
och vanor till strukturella faktorer såsom 
yttre miljöer och demokratiska rättighe-
ter i samhället. Utgångspunkten för folk-
hälsoarbetet är indelat i elva övergripande 
målområden.

Transportpolitiska mål
Regeringen har beslutat om transportpo-
litiska mål för att säkerställa samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet. Det finns ett övergripande 
funktionsmål som berör tillgänglighet 
samt ett annat övergripande mål som 
kallas för hänsynsmål och som omfattar 
frågorna säkerhet, miljö och hälsa.

Andra dokument
Det finns en mängd olika sektorsprogram 
för hela Helsingborgs stad som också 
berör Pålsjö. De redogörs inte särskilt för i 
detta dokument, men bör självklart beak-
tas i kommande planering och projekt.

Samtal med aktörer i området 
Under sommaren 2012 genomfördes 
samtal med personer som bedriver verk-
samheter i Pålsjö, exempelvis förskola, 
idrotts- och föreningsliv, kultur, Svenska 
kyrkan, restaurang och hästhållning. Syftet 
var dels att informera om pågående arbete 
med ändring av översiktsplanen och dels 
att lära känna och få kunskap om verk-
samheterna, höra deras framtidsplaner 
samt tankar kring Pålsjö idag och i fram-
tiden. Samtalen möttes av stort intresse 
och fördes i positiv anda. Av 20 tillfrågade 
aktörer var det 16 som anmälde intresse. 
Samtalen var en bra utgångspunkt inför 
framtagande av planförslaget. 

Många aktörer betonar att de trivs och 
ser positivt på sin framtid i Pålsjö. De 
efterfrågar därför tydliga och långsiktiga 
ställningstaganden för att tryggt kunna 
satsa och investera i sin verksamhet. Flera 
påpekar att de gärna ser att området 
utvecklas och att dess unika värden skyd-
das, till exempel djurlivet och det varie-
rande landskapet. Betydelsen av Pålsjös 
natur-, kultur-  och rekreationsvärden, 
för dess många besökare och befintliga 
verksamheter, är en vanlig synpunkt. 
Flera aktörer ser sig själva som en del i ett 
större sammanhang utmed Landborgen, 
och ser positivt på ökad samverkan med 
andra aktörer i området. Tydliga entréer 
och kopplingar inom Pålsjö och till dess 
omgivning anses viktiga. Många verksam-
heter har tydlig inriktning mot natur och 
miljö som en kvalitetsaspekt. Flera före-
slår att eventuella förändringar sker med 
långtgående ekologiskt fokus som grund. 

Konkreta skötselfrågor har vidarebeford-
rats till ansvariga avdelningar för kän-
nedom eller eventuella åtgärder. Vid 
samtalen deltog tjänstemän från stads-
byggnadsförvaltningen samt mark- och  
exploateringsavdelningen vid stadsled-
ningsförvaltningen. 

ÄÖP_ Pålsjö_utställning.indd   11 11/25/2013   12:21:36 PM



Pålsjö | ändring av Helsingborgs översiktsplan12 

Friluftsliv och rekreation

Inom planområdet ligger lig-
ger Pålsjö skog, Sofieroskogen, 
Kungshultsskogen, Larödsskogen, 
landborgen med mellanliggande 
betesmarker, åkrar och stränder. 
Det är Helsingborgs mest populä-
ra och största rekreationsområde. 
Skogen omfattar 400 hektar och är 
det minst bullerstörda rekreations-
området i Helsingborg. 

Pålsjö skog är en viktig resurs och mötes-
plats för många besökare från såväl när-
området som andra delar av staden 
och regionen. Omkring 40 procent av 
invånarna i Helsingborgs centralort har 
mindre än tre kilometer till Pålsjö skog. 
I Pålsjöområdet finns platser för såväl vila 
som fysisk aktivitet i varierade miljöer 
som växlar mellan skog, hav och öppna 
fält. De flesta besökarna rör sig främst i 
Pålsjö skog och längs Landborgspromena-
den. På grund av det stora antalet besö-
kare i Pålsjö skog upplevs det ibland som 
trångt när motionärer samsas med flanö-
rer och hästägare.
 
Platser för vila och ro
I området finns flera platser för vila och 
ro. Naturpunkt Betesmarken, en av Hel-
singborgs fem naturpunkter, ligger mellan 
beteshagarna och är en plats där besö-
kare kan lära sig mer om betesmarkens 
historia och betydelse. På naturpunk-
ten finns bänkar, bord och en grillplats. 
Grillplatser finns även vid Pålsjö slott 
och Vikingstrandsbadet samt längs med 
Landborgspromenaden. Utblickarna längs 
landborgskanten och över de öppna fälten 
bidrar till upplevelse av rymd och rofylld-
het. Att området är ett av de tystaste i 
Helsingborg bidrar även till upplevelsen 
av avskildhet och ro.
 
Bad och vattensport 
Inom området finns tre badplatser. 
Vikingstrandsbadet är ett bad som är 
anpassat för funktionshindrade med spe-
cialbyggda omklädningsrum, toaletter, 
solterrass och ramp ner till havet. Där 
finns även möjligheter till vindsurfing 
och kitesurfing. Här finns även en hund-

badplats. Tinkarpsbadet är en naturstrand 
med sandstrand och en mindre gräsyta.  
Vid Pålsjöbaden finns ett av Helsingborgs 
kallbadhus.

Aktiviteter och lek 
Pålsjö skog är ett välbesökt utflyktsmål 
för skolor och förskolor från hela Helsing-
borg. Lekplats finns vid Pålsjöpaviljongen 
och i Maria Park. Gräsytor för idrott, lek 
och spel finns vid Pålsjö slott och vid Kre-
matoriet. 

Promenader och vandring 
Ett omfattande nätverk av stigar korsar 
Pålsjöområdet, från den allra nordligaste 
delen vid Laröd och hela vägen till Pålsjö 
skog och Tågaborg. Landborgspromena-
den, vandringsleden mellan Sofiero i norr 
och Raus kyrka i söder, passerar planom-
rådets västra delar och ger vida vyer över 
Öresund. Promenaden passerar raviner 
och dalar, betesmarker, åkrar och fält med 
sevärdheter som Pålsjö kvarn, Pålsjö slott, 
villa Thalassa samt Sofiero slott och gård. 
En punktmätning på Skåneleden intill 
Villa Thalassa visade att det i genomsnitt 
passerade 640 besökare per dag från maj 
till juni år 2009. Landborgspromenaden 
sammanfaller på flera håll med Skånele-
dens sträckning och den nyligen invigda 
Kullaleden. Även Kungshultsskogen med 
nära koppling till bostäderna i Mariasta-
den är ett populärt rekreationsområde 
som genomkorsas av stigar.

Varje söndag under vår- och höstsäsongen 
arrangeras tipspromenader anpassade för 
hela familjen i Pålsjö skog. Korpens tips-
promenad, Tipstolvan, utgår från Pålsjö 
tennisbanor och följer främst de större 
stigarna i olika slingor, vanligtvis tre till 
fyra kilometer långa. Under våren 2012 
arrangerades 16 tipspromenader med i 
genomsnitt 260 deltagare per tillfälle.

Motion, löpning och orientering
Motionsslingor har funnits i Pålsjö skog 
sedan 1969 då den första slingan anlades. 
Löparna har tre spår till sitt förfogande 
med längder på fyra, fem respektive tio Det finns flera ridvägar i området.

Plats att vila med utsikt över Öresund. 

Vattensport i sundet. Foto Viking-
strands vindsurfingklubb.

Barn leker i Pålsjö skog.
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kilometer vardera. Fyrakilometersslingan 
är delvis upplyst, förutom runt betesmar-
ken vid Villa Thalassa. Utöver de marke-
rade slingorna finns ytterligare stigar och 
gångbanor med kopplingar till landskapen 
utanför planområdet.

Helsingborgs skid- och orienteringsklubb 
har sin klubblokal vid Pålsjö slott med 
omkring 200 medlemmar. Föreningen 
bedriver träning inom löpning, oriente-
ring, rullskidor och längdskidåkning året 
runt i planområdet. Föreningen anordnar 
nationella orienteringstävlingar samt skol-
orientering i samarbete med Helsingborgs 
skolor. Spåren och slingorna i Pålsjö lockar 
många utövare från övriga nordvästra 
Skåne, främst under höst och vinter då 
spåren i andra områden är i sämre skick.

Ridning
Inom området finns flera ridvägar som 
sammanbinder hästgårdar och ridanlägg-
ningar i eller i anslutning till planområdet. 
Pålsjö gård har ridhus, hagar och stall med 
plats för cirka 50 hästar och har möjlig-
het att utöka sin verksamhet. I områdets 
norra del finns Kungshults gård med två 
ridanläggningar.   

Cykling
Det finns två större cykelleder som pas-
serar genom området. Den ena leden går 
längs med kusten och passerar Sofiero och 
sedan vidare mot Höganäs. Den andra 
passerar i områdets östra kant och går 
genom Maria Park och vidare mot Alle-
rum – Hjälmshult. 

Kattegattsleden är en regional cykelled 
för turism. Den sträcker sig från Helsing-
borg, via Höganäs och Ängelholm vidare 
mot Göteborg. Kärnvärdena för leden är 
att den ska vara havsnära och bjuda på 
många varierade upplevelser.

Allerumsrundan och Fjärilsleden är två 
cykelrundor som passerar området på 
befintliga cykelbanor.

Kulturinstitutioner
Sofiero slottspark har en av Europas 
finaste samlingar av rhododendron. I 
parken finns bland annat en viktoriansk 
trädgård med blandning av grönsaker och 

vackra blommor, Drottningens blomster-
gata samt Rosenträdgården med mer än 
60 olika sorters rosor. Vid de kungliga lek-
stugorna invigdes en lekplats med riddar-
tema 2012. I parken anordnas konserter, 
utställningar och den stora trädgårds-
festen. Vid större arrangemang används 
gräsplanerna utanför Sofieros område till 
parkering. 

Inom planområdet finns även Pålsjö kvarn 
som drivs av Helsingborgs museum och är 
Helsingborgs sista bevarade vattenkvarn.

Pålsjöbaden.

Promenad i Pålsjö skog.

Friluftsliv och rekreation. 
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Utanför Skåne
1%

Inpendling till Pålsjö 

Varav 24 % 
från Höganäs

HBG
69%

Skåne
24%

Utanför 
Skåne 

7%

Utpendling från Pålsjö

Varav 23 % 
till Malmö

Varav 86 % 
till tätorten

Befolkning
Det bor 1595 personer inom planom-
rådet. Befolkningsstrukturen motsvarar 
i stora drag genomsnittet för Helsing-
borg; såväl medelåldern på 41 år som 
fördelningen inom olika ålderskategorier. 
Majoriteten av de boende är i åldrarna 
20 till 64 år medan barn och ungdomar 
upp till 19 år utgör en fjärdedel. Jämfört 
med övriga Helsingborg är dock andelen 
boende över 65 år relativt stor; de utgör 
16 procent av befolkningen i Pålsjöom-
rådet (se illustration). Befolkningssam-
mansättningen består till 16 procent av 
personer med utländsk bakgrund**, vilket 
är lägre än Helsingborgs genomsnitt som 
är 26 procent.

Majoriteten (53 procent) av de boende i 
åldrarna 20 till 64 år har eftergymnasial 
utbildning medan 38 procent endast har 
gymnasieutbildning. En mindre andel (7 
procent) har bara förgymnasial utbild-
ning. Genomsnittet för boende i Helsing-
borg är 38 procent med eftergymnasial 
utbildning, 47 procent med gymnasieut-
bildning och 15 procent med förgymna-
sial utbildning. Boende i Pålsjöområdet är 
friskare än Helsingborgs genomsnitt sett 
till antalet ohälsodagar per person och 
år***. De har ett ohälsotal på 18,8 dagar 
per person/år jämfört med Helsingborgs 
genomsnitt på 29,5 dagar per person/år. 
En stor andel (88 procent) av röstberät-
tigade invånare röstade i kommunvalet 
jämfört med genomsnittet för Helsing-
borg vilket var 79 procent. 

Boende i Pålsjöområdet förvärvsarbetar 
i högre utsträckning än genomsnittet för 
Helsingborg; 80 procent jämfört med 71 
procent av alla 20 till 65-åringar. I områ-
det finns det 186 personer (20-64 år) som 
inte är förvärvsarbetande. Av dessa är 10 
procent arbetslösa, 15 procent stude-
rande och 18 procent förtidspensionärer 
medan majoriteten, 57 procent, saknar 
angiven sysselsättning. Medelinkomsten 
är 392 000 kronor per år, vilken är högre 
än medelinkomsten för Helsingborg 

Befolkning och bebyggelse

(325 000 kronor per år). Antalet person-
bilar är 395 per 1000 invånare, vilket 
också är högre än Helsingborgs genom-
snitt på 353 bilar per 1000 invånare.

Arbetspendlingen till området är 812 
personer,varav de flesta kommer från Hel-
singborgs tätort. Inpendling från övriga 
Skåne är störst från Höganäs kommun. 
De som pendlar ut från området består av 
732 personer, varav de flesta pendlar till 
arbetsplatser inom Helsingborgs tätort. 
Av de som pendlar utanför kommungrän-
sen åker flest till Malmö (se illustration). 
Fördelningen mellan näringsgrenar för 
arbetsplatser inom området är 40 procent 
inom offentlig förvaltning och 34 procent 
inom utbildningssektorn. Övriga arbets-
platser är relativt jämnt fördelade mellan 
handel, vård och omsorg, information, 
finans och juridik medan ett fåtal finns 
inom jordbruk, tillverkning och byggverk-
samhet.

Bebyggelse
Bebyggelsen i Pålsjö kan beskrivas som 
fyra separata områden; pålsjöplatån, 
Maria Park, kustremsan samt landborgs-
platån. De flesta invånare i planområdet 
bor i flerbostadshus. En stor andel av fler-
bostadshusen ligger i Maria Park. 

Majoriteten av bostäderna i planområ-
det består av enskilt ägda småhus eller 
flerbostadshus med bostadsrätter. Flerbo-
stadshus med hyresrätt ligger i huvudsak 
i Maria Park. 

Kustremsan nedanför Landborgen består 
av renodlade bostadsområden med 
småhus (villor, parhus, rad- och kedjehus) 
och flerbostadshus. Fristående småhus av 
varierande storlek dominerar. Många av 
de större husen är omvandlade till fler-
bostadshus med lägenheter, till exempel 
en före detta skola. Det finns även ett 
större flerbostadshus från tidigt 1990-tal. 
Bebyggelsen i området är från mitten av 
1850-talet fram till idag. Bostäderna är 
i huvudsak orienterade mot vattnet och 

69%

bor i �erbostadshus

31%
bor i småhus

De flesta invånarna bor i 
fler bostadshus.

Varav 79 % 
från tätorten

* All statistik avser år 2010
** Omfattar utrikes födda samt 
födda i Sverige med båda föräld-
rarna födda utomlands
*** Genomsnittligt antal dagar 
med  sjukpenning eller motsva-
rande bidrag, delat med antalet 
personer i åldern 20-64 år

0-6 år
10%

7-15 år
11%

16-19 år
5%

20-64 år
58%

65 år =>
16%

Åldersfördelning 
boende i Pålsjö
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ligger längs med Drottninggatan, Gravar-
liden och Sofierovägen.  

I Maria Park finns ett stort antal lägen-
heter med hyresrätt. Helsingborgshem 
har cirka 280 lägenheter i området. Här 
dominerar flerbostadshusen i antal, såväl 
renoverade kulturhistoriska hus som 
nyare bebyggelse. I parken finns även ett 
tiotal fristående småhus och lika många 
radhuslängor, såväl äldre som nya. Bebyg-
gelsen är i huvudsak från två perioder, 
1930- respektive 1990-tal. Bostadsbe-
byggelsen omgärdar en borggård med 
park, ett flertal kommunala förvaltningar, 
skolor, förskolor och kontor.

Bebyggelsen på pålsjöplatån består enbart 
av större friliggande enfamiljshus i ett till 
två plan. Majoriteten av husen är byggda 
före 1930 med regelbundna tillskott 
under decennierna fram till 1980-talet. 
Bostadsområdet omgärdas av Pålsjö skog 
och korsas av en bäckravin. 

På landborgsplatån finns utspridd bebyg-
gelse av gårdar, som Pålsjö gård och 
Sofiero gård, villa Thalassa, Pålsjö slott, 
Sofiero slott samt krematoriet och dess 
tillhörande kyrkogård.

Markägoförhållanden
Helsingborgs stad har sedan början av 
1900-talet köpt in mark inom planområ-
det och äger idag större delen av marken. 
En stor del av åkermarken arrenderas ut 
till privata jordbrukare. På en del av jord-
bruksmarken bedriver dock kommunen 
själv ekologiskt jordbruk. Det är främst 
längs kusten och uppe på pålsjö platån 
som det finns privata fastigheter. Vid 
krönet av Tinkarpsbacken finns även en 
mindre fastighet som ägs av Krapperups-
stiftelsen. Staten äger marken längs med 
järnvägen, Västkustbanan.
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Omsorg och service

Skola och förskola
Det finns gott om förskolor och skolor 
inom och strax utanför planområdet. Två 
fristående förskolor ligger i Pålsjö skog. I 
Maria Park finns såväl kommunala som 
fristående förskolor och grundskolor, 
och dessutom särskola (upp till och med 
gymnasium). Ytterligare förskolor och 
grundskolor finns utanför planområdet i 
Mariastaden, Laröd och Pålsjö Östra. Vid 
Romares väg ligger dessutom Rönnbäcks-
skolan för elever med funktionshinder. 
Såväl Pålsjö skog som Sofieroskogen och 
Kungshultsskogen används av skolor och 
förskolor i såväl närområdet som längre 
ifrån. 

Äldre
Utanför planområdet finns olika sorters 
boende för äldre, som lyfter fram närhe-
ten till Pålsjö skog som en av boendekva-
liteterna. Längs med Romares väg finns 
såväl vårdboende som korttidsboende. 
Ytterligare vårdboende finns i Dunkerska 
huset på Tågaborg och på Kungshult finns 
också korttidsboende i direkt anknytning 
till Kungshultsskogen. Vid Romares väg 
finns vuxenpsykiatri i Region Skånes regi. 
Seniorboende finns bland annat i Laröd.
 
Som överallt i Helsingborgs stad erbjuds 
stöd och hjälp med syftet att man ska 
kunna bo kvar hemma och leva ett själv-
ständigt och tryggt liv, till exempel med 
hjälp av olika typer av hemtjänst. Ett 
annat alternativ är trygghetsboende, som 
bedrivs av vissa fastighetsägare: såväl av 
Helsingborgshem som av andra privata 
aktörer. Det finns dock inget trygghetsbo-
ende inom planområdet.

Övrig service
Närservice finns i Maria Park. En del när-
service finns också i Mariastaden utanför 
planområdet och i Laröds centrum med 
bland annat bibliotek och mataffär. 

Det finns förhållandevis gott om arbets-
platser i området, till exempel på de 
många skolorna men också inom offentlig 

förvaltning och vid olika besöksmål som 
Pålsjöpaviljongen och Sofiero. Mindre 
verksamheter, oftast i kombination med 
bostaden, finns också inom planområdet, 
till exempel längs med Drottninggatan.
 
Svenska kyrkan har en rad verksamhe-
ter inom området. I Maria Park ligger St 
Andreas kyrka med nyinvigt församlings-
hem i närheten. I anknytning till kyrko-
gårdarna finns bland annat krematorium, 
kapell och olika ceremonihallar för såväl 
kyrkliga som borgerliga ceremonier. I 
Laröd finns församlingshem tillhörande 
Allerums församling. 

Inom planområdet finns även en mängd 
besöksmål av såväl lokalt, regionalt, natio-
nellt och internationellt intresse. Sofiero 
har till exempel utsetts till Europas vack-
raste slott och park. Andra besöksmål 
är Pålsjöpaviljongen, Linneaträdgården,  
Växthuset i Maria Park och Pålsjö mölla. 
Även områdets gröna kvaliteter lockar en 
mängd besökare, se mer under kapitlet 
Rekreation sidan 12. 

Sofiero slott är ett mycket omtyckt 
besöksmål; till exempel när kunga-
familjen besöker slottet. 

Tillgängligheten i Pålsjö skog gör att 
alla kan nyttja skogen. 

Förskolebarn leker i ett skogsområde. 
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Teknisk försörjning  

El-, fjärrvärme- och 
teleledningar
El-, fjärrvärme- och teleledningar är fram-
förallt lokaliserade till områdets utkanter. 
I norra delen av planområdet ligger en 
kopplingsstation som ingår i förbindelsen 
mellan Sverige och Danmark, enligt vad 
som redovisas i kartan. 

Helsingborgs Energiplan 2011-2013 och 
Energistrategi 2035 anger att ”all nypro-
duktion av byggnader byggs enligt prin-
cipen lågenergihus senast år 2020 med 
lägsta möjliga energianvändning” samt att 
inga fossila bränslen ska användas för el-, 
fjärrvärme- och fjärrkyletillförsel. 

Helsingborgs stad förespråkar förnybara 
energislag såsom lokalt producerad fjärr-
värme, lågtemperaturfjärrvärme, lågener-
gihus och passivhus. 

Vatten och avlopp
Inom planområdet finns det få vatten- 
och avloppsledningar men många är vik-
tiga huvudledningar som behöver skyddas 
samt vara åtkomliga för underhållsarbete. 
Tvärs över planområdet finns en stor 
dricksvattenledning som försörjer Dom-
sten, Hittarp och Laröd med dricksvatten. 
I södra delen av planområdet, i Drott-
ninggatan och Romares väg, går cirka 100 
år gamla dricksvattenledningar, som på 
grund av sin höga ålder lätt kan skadas. I 
de högt belägna delarna av området, mot 
väg 111, finns problem med dåligt tryck 
för dricksvattnet. 

Den kombinerade ledningen som går från 
Mariastaden till Drottninggatan är mycket 
viktig. Även denna är gammal, cirka 80 år, 
och trots att åtgärder har gjorts för att 
förbättra skick och driftsäkerhet bör man 
noga se över den inför eventuell exploa-
tering. Den kombinerade ledningen längs 
med Drottninggatan tar emot spillvatten 

från Mariastaden, Domsten, Hittarp och 
Laröd. Det finns utredningar sedan tidi-
gare för delar av sträckan, men ledning-
arna måste ses över eller åtgärdas innan 
det kan tillåtas nyexploatering uppströms 
från dessa. 

Sofierobäcken och ravinen är hårt belas-
tade med dagvatten från både Laröd 
och dränering från åkermark. Detsamma 
gäller Pålsjöbäcken. 

Ledningar i planområdet.
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Natur- och kulturmiljö

Området kring Pålsjö och Sofiero 
har en stor variation av naturtyper 
och kulturmiljöer som tydligt är 
kopplade till den äldre bebyggelse 
som finns i området. Jordbruk, be-
tesmark och ädellövskogar är de 
vanligaste miljöerna i området och 
det är främst i de två sistnämnda 
som de högsta ekologiska värdena 
finns. Närliggande gårdar och gods 
ger markerna ett historiskt sam-
band.

Landskapsbild
Landskapet i Pålsjö utgör en stor del av 
såväl områdets som Helsingborgs iden-
titet. Det präglas av variationen mellan 
skog och öppen mark som tydligt definie-
rar olika landskapsrum i varierande stor-
lek. 

Gränser och landskapsrum 
I Pålsjöområdet finns flera yngre och 
äldre gränser som är synliga i landskapet. 
I norr utgör vägarna 111 och Larödsvä-
gen tydliga gränser. Stengärdsgårdar med 
uppvuxna ädellövträd bidrar till att ytter-
ligare dela upp landskapet. Generellt är 
landskapsrummen fler och mindre till 
ytan i den södra delen av planområdet 
och större i de östra och norra delarna. De 
tydligaste gränserna i området utgörs ofta 
av vegetation. Äldre bok- och ekskogar 
samt yngre skogsplantering skapar kraft-
fulla gränser mellan den öppna marken 
med bebyggelse, jordbruks- eller betes-
mark och skogspartierna. I området finns 
en variation av raka tydliga gränser och 
mer böljande och oregelbundna gränser. 

Vissa av strukturerna i landskapet kan 
följas bakåt i tiden. Allén mellan Sofie-
roskogen och Maria Park följer gränsen 
mellan Allerums och Helsingborgs sock-
nar. Formen på det långsmala skogspartiet 
vid Tinkarp följer till stor del den gamla 
ägoindelningen mellan gårdarna Ska-

berlycke, Stubbarp och Senderöd. Även 
1700-talets utmarksgränser återfinns i de 
norra delarna av Sofieroskogen och Pålsjö 
skog. 

De visuella gränserna kring den kultur-
historiska bebyggelsen varierar. De flesta 
gårdarna och större byggnaderna omges 
av öppna ytor som till mer eller mindre 
grad upplevs tillhöra bebyggelsen. Kre-
matoriet, S:ta Maria och Pålsjö slott har 
däremot starka avgränsningar i form av 
planteringar, vägar och parkmark som 
skapar tydliga markeringar i landskapet.
 
Det främsta kännetecknet för landskapet 
kring Pålsjö är den geologiska formationen 
Helsingborgsryggen och dess möte med 
Öresund. Den branta sluttningen kallas 
för Landborgen och löper längs kusten 
och in i staden där den utgör ett tydligt 
inslag i stadsmiljön. Ovanför Landborgen 
är landskapet relativt platt med inslag av 
lågpunkter och raviner, oftast i öst-västlig 
riktning. De två största ravinerna är Pål-
sjöravinen och Sofieroravinen, som kantas 
av branta sluttningar och genomkorsas av 
var sin bäck. Sofieroravinen omfattas till 
stor del av parkanläggningen vid Sofiero 
slott. Längs landborgskanten finns ett fler-
tal gamla sten- och kolbrott som syns som 
sänkor i marken.

Utblickar
Sofiero slott 
Från parken vid Sofiero slott finns det 
möjlighet till utblickar över Öresund på 
flera platser.

Fårahagen och Sofiero gård  
Från Sofiero gård och Sofierovägen finns 
en av de mest slående utblickarna. Betes-
marken den så kallade Fårahagen väster 
om Sofierovägen sluttar ner mot Öresund 
och ger en vidsträck vy över Öresund och 
Danmark.

Fårahagen.

Landborgspromenaden i vinterskrud.

Gränser och landskapsrum.

Ravinen i Pålsjö skog. 
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Naturvärden
Skog
Några av stadens mest värdefulla skogar 
finns i området; Pålsjö skog, Sofierosko-
gen och skogen i landborgssluttningen. 
Dessa har lång, troligen tusenårig historia 
som före detta slåtterängar och betesmark 
och som senare från 1800-talets senare 
del blivit bevuxna med ädellöv och andra 
trädslag. Växt- och djurliv är rikt i områ-
det. Pålsjö skog är idag en gammal bok-
ekskog med 100-150-åriga träd. Ask, alm, 
hassel och avenbok samt björk och rönn 
finns också. Vårfloran är rik med så kallad 
våraspekt där vit- och gulsippor domine-

Områden enligt Naturvårdsplanen, eller 
utpekade av Skogsstyrelsen, PM klima-
tanpassning samt identifierade viktiga 
utblickar.

Utblick från Landborgspromenaden ner 
mot Pålsjöbaden.

Landborgen som den uppfattas från vattnet. Illustration: Monica Backström

Tydliga landskapsrum

Raviner

Landborgspromenaden
Längs Landborgen löper ett promenad-
stråk med bänkar och utsiktspunkter. De 
skapar ofta intima rum som öppnar sig 
med utsikt mot Öresund och Danmark.

Tinkarpsbacken och Tinkarpsgården  
Väster om Tinkarpsbackens krön finns en 
öppen ängsyta på landborgsbranten, där 
utsikten genom tallarna och över Öre-
sund hindras av uppvuxen ungskog och 
sly. Även från Tinkarpsgården erbjuds 
vyer över Öresund, som till viss del skyms 
av ung vegetation.  

Mindre raviner och öppningar i vegetatio-
nen längs med Landborgen  
Längs Landborgen finns det luckor i 
vegetationen som tillåter utblickar över 
sundet. 

Utblickar från skogarna över fälten  
När man rör sig längs stigarna i Sofiero-
skogen och Pålsjö skog erbjuds det på 
långa sträckor utblickar mot de öppna 
fälten intill. Det bidrar med ljus i skogen 
samt på vissa håll utblickar mot Öresund.

Från väg 111 har man utblick över jord-
bruksmarken i söder som ramas in av 
Kungshultskogen och Sofieroskogen.

Landmärken
I området finns det få högre uppstickande 
byggnader eller topografiska formationer 
som kan fungerar som landmärken. Istäl-
let vägleds besökaren av naturen, Land-
borgen och havet. De större byggnaderna 
som Pålsjö slott, Krematoriet, Pålsjöba-
den och Sofiero gård utgör dock viktiga 
punkter som underlättar igenkänning och 
orientering i området. Även de landskap-
liga elementen som trädrader, alléer och 
siktlinjer skapar orientering för besökaren.

Ekologiskt särskilt känsliga 
områden
Marker som är utpekade som värdefullt 
odlingslandskap eller med högt natur-
värde utgör ekologiskt särskilt känsliga 
områden enligt miljöbalken 3 kap 3 §.   
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rar.  Djurlivet är också rikt med sällsynta 
vedinsekter som till exempel bokblom-
bock och fåglar som mindre hackspett, 
skogsduva och spillkråka. Rådjur ses ofta 
i området. Sofieroskogen mellan Pålsjö 
skog och Sofiero är också värdefull. I 
norra delen finns en liten bäckravin med 
den sällsynta kambräken samt gammal 
bok och ek. Skogen väster om Mariasta-
den, Kungshultsskogen, innehåller bok, 
björk och planterad gran.

I norra delen vid Kungshult, finns en 
mindre bokskog med äldre träd. Skogen 
omfattar cirka 30 hektar av främst yngre 
blandlövskog med inslag av äldre bok- 
och ekpartier. Delar av skogen är fuktig 
och det finns ett flertal stigar och markvä-
gar genom området.

Skogen Öster om Laröd, Larödsskogen,  
är en igenvuxen fäladsrest med intressant 
flora. Bland annat med förekommst av 
klotpyrola som är mycket sällsynt i Hel-

singborg. Hedlövskog med bok, ek samt 
blåbärsris, liljekonvalj ett björkkärr.

I stadens löpande naturvårdsarbete har 
nyplantering varit en årlig åtgärd under 
många år och inom det aktuella planom-
rådet finns många planterade ytor som 
gjorts i syfte att stärka områdets rekrea-
tiva och ekologiska värden. Nya skogs-
planteringar sydväst om Pålsjö gård mot 
Krematoriet har också genomförts sedan 
1990-talet.

På Landborgen finns många miljöer med 
höga naturvärden med flera sällsynta 
växter och djur. Till de mer skyddsvärda 
växterna kan nämnas blåsuga, flockarun, 
fältvädd, huvudtåg, mellanhäxört, stor-
timjan, vispstarr, storfryle, s:t Pers nycklar 
och vildlin. Det finns även ett par ovan-
liga björnbärsarter inom området. Totalt 
rör det sig om ett tiotal arter av kärlväxter 
som är upptagna på den nationella hot-
listan.

Även svampfloran inom planområdet är 
intressant med flera ovanliga arter, exem-
pelvis grålila vaxskivling och skillerticka. 
Totalt finns ett 40-tal svamparter som 
är upptagna på den nationella hotlistan. 
Dessa är framförallt knutna till miljöer 
som länge har varit trädbevuxna men 
även till välbetade eller slåttrade gräsmar-
ker.

I vissa partier av Landborgen har svart-
tall planterats. Den har inte ursprungli-
gen funnits i området och konkurrerar 
ut annan växtlighet. Sykomorlönn är en 
invasiv art som också finns i området och 
riskerar att konkurrera ut inhemsk vege-
tation.
Inom planområdet finns flera stengärds-
gårdar med bland annat ek och ask som 
växer längs med gärdsgården. Det finns 
även en hel del småvatten och våtmarker 
som omfattas av biotopskydd på samma 
sätt som gärdsgårdarna och dess vegeta-
tion, se även sidan 33.

Betesmarker och äng
Betesmarkerna vid Pålsjö slott bidrar till 
det variationsrika landskapet och dess 
naturvärden och har restaurerats av Hel-
singborgs stad sedan ett tiotal år tillbaka. 

Ett säkert vårtecken är när vitsipporna 
blommar.

Sällskapliga får på Landborgsplatån. 
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Pålsjö slott då...

... och Pålsjö slott idag.

Skridskoåkning vid Pålsjö mölla, som 
har anor från 1680.
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Återskapande av betesmarker är en viktig 
naturvårdsåtgärd och inom planområdet 
finns flera ytor som skapar rum och upp-
levelsen av betande djur som uppskattas 
av allmänheten. Betesmarkerna gynnar 
många växt- och djurarter och bland 
fåglar kan tofsvipa, sånglärka och ängs-
piplärka nämnas.

Våtmarker och vattendrag
Inom området finns flera viktiga fuk-
tiga områden, bland annat inne i skogs-
dungarna och vid landborgsfoten samt 
dammar, märgelgravar och bäckar. Under 
2013 har en kulverterad bäck vid Maria 
Park återskapats vilket bidrar med nya 
naturupplevelser, gynnar växt- och djurliv 
samt vattenkvaliteten. Skillnader i mark-
fuktighet och jordlager medför varierande 
förutsättningar för växtlivet. Särskilt de 
vattenförande ravinerna som skär igenom 
Landborgen och de platser som har fram-
trängande grundvatten har stora natur-
värden. Översilningen av grundvattnet i 
Landborgens sluttningar skapar unika för-
utsättningar för växter och djur.
Inom planområdet finns två mindre vat-
tendrag, Pålsjöbäcken och Sofierobäcken, 
som båda mynnar ut direkt i Öresund. 
Pålsjöbäcken mynnar via en kulvert i 
havet. Denna kulvert bildar tillsammans 
med trösklar och galler ett partiellt vand-
ringshinder. Permanenta vandringshinder 
finns uppströms.

Ekosystemtjänster
Ett av de största värdena som naturen har 
är att den bidrar med vad som kallas för 
ekosystemtjänster. Det kan till exempel 
vara att vilda bin och humlor pollinerar 
träden så att de bär frukt, eller att en våt-
mark kan samla upp en stor mängd vatten 
när det regnar mycket, eller att ett stort 
träd i staden kan bidra med svalka. Det 
är tjänster som vi annars behöver hantera 
på annat sätt som kräver både energi och 
resurser. Till exempel att pollinera frukt-
träd för hand, bygga ut dagvattenledning-
arna och reningsverket eller att hantera 
värmeböljor i städerna.

För att våra ekosystem ska vara så stabila 
som möjligt krävs att de har en tillräckligt 
stor yta samt att de är sammanbundna 

med varandra. Desto fler arter, det vill 
säga biologisk mångfald, desto stabilare 
ekosystem.

Geologi
Den mest påtagliga geologiska aspekten i 
området är Landborgen. Formationen är 
resultatet av dels tektoniska rörelser där 
berggrunden väster om Landborgen har 
sjunkit och dels havserosion av strand-
brinken. För cirka 4000 till 7000 år sedan 
var jordens klimat betydligt varmare och 
polarisarna hade då smält bort så pass 
mycket att havsytan stod 6 till 7 meter 
högre än idag. Vågor och strömmar ero-
derade berggrunden och skapade en näst 
intill lodrät brant, en så kallad abrasions-
brant, som vi ser än idag som Landborgen.
 
Den sedimentära berggrunden är från 
slutet av Juratiden, det vill säga knappt 
200 miljoner år gammal, och består av 
olika sand-, ler- och kolskikt. I de kol-
förande lagren har man funnit sällsynta 
växtfossil som har beskrivits som världs-
unika. I den övre delen av Landborgen 
mellan Pålsjö och Tinkarp finns urskålade 
partier vilka är resultatet av våldsamma 
snödrev och jordflyttningar. 

De kolförande lagren i området har varit 
föremål för brytning under historisk tid, 
bland annat bröts det under 1600-talet 
som bränsle till Kullens fyr. Spår efter 
dessa dagbrott finns alltjämt, främst norr 
om villa Thalassa. Sandstensberggrunden 
har också brutits till slipstenar och bygg-
nadsändamål, bland annat Kronborg är 
byggt av Helsingborgssten.

Kulturlandskap
Landskapet
Under stenålderns värmetid täcktes hela 
Sydsverige av urskog med ädellövträd, 
den så kallade ekblandskogen. Männis-
kan började bosätta sig längs kusterna 
och rester av flera stenåldersboplatser 
har påträffats inom området. Med tiden 
höggs skogarna successivt ner och under 
1700-talet var Pålsjö skog och området 
norr om Tinkarp slåtterängar med endast 
låga träd och buskar. Pålsjöområdet har en 
lång kontinuitet som hävdad mark sedan 
järnåldern (år 500 före Kristus till 1000 

Alkärret i Pålsjö skog.

Landborgspromenaden. 
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* Bevarandeprogram
Bevarandeprogram Drottning-
gatan - Pålsjö fastställdes av 
kommunfullmäktige 1998. 
Byggnaderna klassi�ceras efter 
sitt kulturhistoriska värde enligt 
plan- och bygglagen; 3 kapitlet 12 
§ (motsvaras av 8 kapitlet 13 § i 
den nya plan- och bygglagen från 
2010). Den högre kategorin pekar 
ut Särskilt värdefull bebyggelse 
medan den lägre kategorin pekar 
ut Byggnad av kompletterande 
värde för stadsmiljön. 

** Skydd i detaljplan
Läs mer om skydd i detaljplaner 
på sidan 9.

”Lilla Pålsjö” från 1840.

Sofiero uppfördes 1866.

Pålsjö gård med sina betesmarker.
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efter Kristus) eller kanske längre. Mellan 
slåttermarkerna bredde utmarken, det 
vill säga betesmarkerna, ut sig med bland 
annat ljung och enebuskar. Under 1800-
talets början genomfördes skiftesreformer 
och det mesta av marken odlades upp, för-
utom Pålsjö skog och vissa delar av skogen 
vid Tinkarp. Den långa kontinuiteten och 
variationen i de trädbevuxna ytorna har 
gjort att de idag har hög artrikedom. 

Äldre odlingsgränser finns fortfarande i 
landskapet. Ibland markeras de i form 
av övergången mellan skog och åker, och 
ibland kan de utläsas i trädrader, alléer 
och stengärdsgårdar. Den spikraka Chris-
ter Boijes väg i öst-västlig riktning mot 
Pålsjö slott är en gammal entré till anlägg-
ningen som finns på kartor från 1800-
talets början. 

Bebyggelse
Historiskt sett har Pålsjöområdet varit 
glest befolkat och bebyggelsen har främst 
varit knuten till kusten. Det har inte fun-
nits några byar, utan den tidiga bebyggel-
sen har bestått av enklare fiskeläge nere 
vid stranden och ett fåtal gårdar uppe på 
Landborgen. På 1700-talets kartor kan 
man utläsa gårdarna Tinkarp, Stubbarp, 
Skaberlycke (föregångaren till Sofiero), 
Pålsköp (idag kallad Pålsjö) samt Sende-
röd längst i öster.

Gårdar och slott 
Pålsjö slott är en av kommunens äldsta 
ensamgårdar med höga kulturhistoriska 
värden. Korsvirkesgården Påvelsköp 
(Pawelskiöb) nämns i handlingar från 
1491som ett frälsehemman till Vege-
holms gods men friköptes under 1600- 
talet. Gården kom senare att kallas Stora 
Pålsjö och låg i mitten av 1700-talet högt 
belägen med utsikt över Öresund. Vid 
den tiden bedrevs jordbruk, men natur-
tillgångar som sandsten, kol och lera med-
förde även sandstens- och kolbrytning 
samt fajanstillverkning mellan 1765 och 
1774. Under samma period restaurerades 
gården till en mer påkostad säteribygg-
nad i korsvirke som sedan putsades. Kring 
gården finns fortfarande en trädgårds-
anläggning i fransk symmetrisk stil från 
mitten av 1700-talet med avenbokstun-
nel mot havet. Stora Pålsjö låg omgiven 
av Helsingborgs vackraste skogar och var 

den näst största enskilda egendomen i 
Helsingborg under 1800-talet, då den fick 
sitt nuvarande utseende med sadeltak och 
trappstegsgavlar. Helsingborgs stad köpte 
egendomen Stora Pålsjö 1908, som bytte 
namn till Pålsjö slott 1957.

Till gårdsmiljön hör Pålsjö Annex med 
fasader i mörkt tegel och trappstegsgavlar 
samt ekonomibyggnaden Lilla Pålsjö från 
1840, med karakteristisk rikt dekorerad 
tegelgavel, samt Pålsjö stenlada av natur-
stensblock med gavelspets i tegel. Det så 
kallade torpet i Pålsjö Skog är det enda 
kvarvarande av Pålsjötorpen från slutet av 
1700-talet som beboddes av anställda på 
gården. Det är samhällshistoriskt intres-
sant som det sista kvarvarande torpet i en 
hel klunga.
  
Pålsjö kvarn har anor från 1680 men nuva-
rande byggnader i korsvirke med faluröd 
panel uppfördes 1824 för att mala säd 
från gården. Pålsjö kvarn är Helsingborgs 
sista bevarade vattenkvarn och upphörde 
med verksamheten 1901. Alla byggnader 
kring Pålsjö slott är klassade som särskilt 
värdefull bebyggelse eller byggnad av 
kompletterande värde* och flera av dem 
har skydd i detaljplan**.
   
Det kungliga Sofiero slott uppfördes 
1866 i en naturskön ravin vid havet, som 
sommarboställe åt kronprinsparet Oscar 
och Sofia. Vid en ombyggnad 1874 fick 
slottet en ovanvåning och utökades till 
35 rum. I parken finns en stallbyggnad 
från slutet av 1800-talet samt trädgårds-
mästarebostad och två lekstugor för de 
kungliga barnen från 1910. Nedanför 
slottet vid stranden ligger den så kall-
lade Hovmarskalkvillan som uppfördes 
1897 som privatbostad men som sex år 
senare såldes till kronprinsparet Gustav 
VI Adolf och Margareta som sommarbo-
stad åt högste hovfunktionären. Ungefär 
samtidigt planterade Gustav VI Adolf de 
första rhododendronbuskarna. Idag finns 
cirka 500 olika rhododendronsorter och 
10 000 plantor. Slottet testamenterades 
till Helsingborgs stad 1973. Sydöst om 
slottet ligger Sofiero gård som byggdes 
1877 för att förse kungligheterna med 
mat och som bostad åt förvaltaren och 
hovets anställda. De tre bostadshusen är 
uppförda i tegel i ett och ett halvt plan 
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Villa Thalassa. 

Bostäder på pålsjöplatån från söder. 

De ursprungliga fiskarstugorna. 

Pålsjöbaden. 

Pålsjö | ändring av Helsingborgs översiktsplan 23 

med välarbetade detaljer och ladugårdens 
fasader består av dekorativa träpaneler, 
puts och tegel. Slottet och gårdens bygg-
nader klassas som särskilt värdefull bebyg-
gelse* och har skydd i detaljplan**. 

I östra utkanten av Pålsjö skog ligger 
Pålsjö gård med ekonomibyggnader som 
uppfördes 1910 av Helsingborgs stad. 
Den gulputsade mangårdsbyggnaden med 
jugendfönster är ritad av Alfred Heller-
ström som också ritade Rådhuset. Gården 
var med tidens mått mycket modern 
med vattenledning, badrum och andra 
bekvämligheter samt delvis automatiserat 
och hygieniskt kostall. Till gården hörde 
en arbetarbostad i ett och ett halvt plan 
som var en vanlig byggnadskategori på 
större gårdar på landsbygden. Byggna-
derna klassas som särskilt värdefull bebyg-
gelse medan logen och arbetarbostaden är 
byggnader av kompletterande värde för 
stadsmiljön*.

Tinkarpsgården på landborgsplatån 
har anor från åtminstone 1600-talet då 
den hörde till Krapperups gods och var 
knuten till stenkolsbrytning för bränslet 
till Kullens fyr. Helsingborgs stad köpte 
gården i 1900-talets början och utarren-
derade den för jordbruk. Boningshuset låg 
ursprungligen närmare Tinkarpsbacken, 
men fick rivas 1938 när vägen breddades. 
Gården och dess två ekonomibyggnader i 
sten klassas som särskilt värdefull bebyg-
gelse medan den tidigare arbetarbostaden 
i röd träpanel från 1800-talets början är 
en byggnad av kompletterande värde för 
stadsmiljön*. Huset genomgick nyligen en 
kraftig renovering där merparten av väg-
garna byttes ut, med bibehållet utseende 
och volym.  

Villor
Helsingborgs kraftiga expansion under 
slutet av 1800-talet skapade stora privata 
förmögenheter hos företagare, läkare och 
konsuler som lät bygga pampiga bostä-
der med representativa utrymmen för 
att manifestera företagens framgångar. 
Villorna växte fram exempelvis i Pålsjö-
området, på betryggande avstånd från 
industrierna och de tättbebyggda kvarte-
ren i centrum.

Villa Thalassa stod färdig 1903 som en 
av de tidiga villorna i området. Den vit-
putsade jugendvillan i två våningar bygg-
des som privatbostad men blev sedan 
ett konstnärskollektiv under 1950-talet. 
Helsingborgs stad köpte villan 1957 som 
kompletterades med flera paviljonger för 
vandrarhemsverksamhet under 1960- 
samt 1990-tal. Villan är klassad som sär-
skilt värdefull bebyggelse*.

Bostadsområdet på pålsjöplatån avde-
las av en bäckravin och ligger delvis på 
landborgskanten omgärdat av Pålsjö 
skog. Bebyggelsen växte fram i huvudsak 
mellan 1910-1930 med kompletteringar 
från mitten av 1940-talet till 1984 vilket 
ger området en variation i uttryck och 
åldrar. De fristående påkostade villorna 
ritades ofta av välkända arkitekter åt väl-
bärgade familjer. De största villorna finns 
främst på landborgskanten och kantas av 
karakteristiska murar i branten mot väster. 
I området finns även fem enhetliga kedje-
hus i en våning från 1960-talet med fasa-
der i tegel och glas. En majoritet, omkring 
tre fjärdedelar, av villorna i området 
klassas som särskilt värdefull bebyggelse 
medan ett fåtal är byggnader av komplet-
terande värde för stadsmiljön*. Ett fåtal 
hus har även skydd i detaljplan**.   

Bebyggelsen längs med kustremsan ned-
anför den dramatiska Landborgen växte 
fram från mitten av 1800-talet fram till 
idag, men framförallt efter att områdets 
första stadsplan upprättades 1908. Bostä-
derna består till stor del av pampiga villor, 
ofta med konstfulla trädgårdar med per-
golor, lusthus, murar och garage. De upp-
fördes som efterträdare eller sida vid sida 
med de ursprungliga invånarnas enkla 
fiskarstugor. Majoriteten av bostäderna 
är från perioden 1925 till 1965. Områ-
det präglas av den stora spännvidden i 
åldrar och mångfalden av kontrasterande 
stilar samt till viss del även storlekar. 
Nästan hälften av villorna klassas i beva-
randeprogrammet som särskilt värdefull 
bebyggelse varav ett fåtal är byggnad av 
kompletterande värde för stadsmiljön*. 
Ett fåtal hus har även skydd i detaljplan**. 
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Krematoriet var ett av landets första. 

S:ta Maria sjukhusområde från söder.

Pålsjöpaviljongen byggdes 1914.

En av syateljéerna på S:ta Maria. 

Pålsjö skola uppifrån landborgsplatån. 
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Offentliga byggnader
Pålsjöbaden uppfördes av ägarna till Pålsjö 
slott omkring 1880 som stadens första all-
männa badanläggning och såldes till Hel-
singborgs stad 1908. Pålsjöbaden byggdes 
därefter om till sin nuvarande form med 
en rad ljusmålade panelklädda badhytter 
och karakteristisk sågtandad siluett. Det 
finns bara ett fåtal jämförbara bevarade 
kallbadhus kvar i landet. Pålsjöbaden är 
den sista kvarvarande av de badbryggor 
med hytter som utgick från Drottning-
gatans norra del. Anläggningen är unik 
med dess ännu pågående ursprungliga 
funktion och klassas som särskilt värdefull 
bebyggelse*. Pålsjöbadens kulturvärden 
har skydd i detaljplan och kommer under 
2012/2013 att beröras av omfattande 
renoveringar och pålningsarbeten.  

Helsingborgs krematorium invigdes 1929 
som ett av landets första krematorier. 
Arkitekt var Ragnar Östberg som också 
ritade Stockholms stadshus. De ljusslam-
made tegelbyggnaderna i klassicistisk 
stil ligger på en holme med tempel och 
tempelgård som omges av kanaler och en 
kyrkogård. Hela anläggningen klassas som 
särskilt värdefull bebyggelse*, den ingår 
i Riksintresse för kulturvården och är 
även en så kallad statligt skyddad kyrko-
byggnad enligt kulturminneslagens fjärde 
kapitel. Krematoriet och den intilliggande 
bostaden för krematorieföreståndaren är 
också skyddade i detaljplan**. Inom områ-
det finns även Ceremonihallen från 2005, 
en neutral byggnad som kan användas av 
alla trosinriktningar liksom av ateister och 
omges av begravningsplatser anpassade 
för olika trossamfund. 

S:ta Maria sjukhusområde byggdes 1927 
med 1200 vårdplatser för att tjäna som 
ett ”hospital för sinnessjuka och svårskötta 
obildbara sinnesslöa”. Området användes 
som sjukhusområde fram till 1990-talet.  
Den centrala administrationsbyggnaden 
med klocktorn framträder vid entrén i 
söder som markeras av två grindstugor. 
Borggården med dess barockinspirerade 
park omges av en engelskinspirerad park 
med öppna solpaviljonger, personalbostä-
der, tuberkulosavdelning, öppendörrpa-
viljonger med mera. Sjukhusområdet var 

som ett självförsörjande samhälle i minia-
tyr med byggnader och funktioner som 
till exempel bageri, tvätteri, trädgårds-
anläggning, skomakeri, festlokal, dans-
bana, idrottsplan med mera. S:t Andreas 
kyrka, den tidigare sjukhuskyrkan, togs 
åter i bruk som stadsdelskyrka i slutet 
av 1990-talet då området komplettera-
des med bostadsbebyggelse. Kyrkan är en 
statligt skyddad kyrkobyggnad enligt kul-
turminneslagens fjärde kapitel. S:ta Maria 
sjukhusområde har höga arkitektoniska 
kvaliteter som visar på vårdideologins 
utveckling under 1900-talet. Området 
är riksintresse för kulturmiljövården, se 
sidan 26, och utpekas som särskilt värde-
full kulturmiljö i Kulturmiljöprogram för 
Skåne.

Pålsjö skola byggdes strax efter sekelskif-
tet 1900 för att ersätta en äldre skolbygg-
nad från 1800-talets mitt som betjänade 
de barn som bodde längs stranden vid 
Pålsjö. Skolan är ombyggd till lägenheter 
och klassad som särskilt värdefull bebyg-
gelse*. 

Övrigt
Pålsjö skogspaviljong i Pålsjö skog är 
ritad av Sigurd Lewerentz och anlades 
1914 som café och våffelbageri. Själva 
paviljongen är riven men kvar finns en 
12-hörnig rotunda som är utpekad som 
särskilt värdefull bebyggelse*.  

Fornminnen
Inom planområdet finns ett stort antal 
fornminnen som ligger främst i den västra 
delen. Det finns två större samt ett antal 
mindre boplatser dokumenterade samt 
flera gravhögar från stenålder fram till 
järnålder. Fornminnena är skyddade enligt 
andra kapitlet i lagen om kulturminnen 
med mera och inga ingrepp får göras utan 
tillstånd från länsstyrelsen.
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Riksintressen

Riksintressen är områden eller ob-
jekt som enligt miljöbalken är av 
sådant nationellt intresse att de 
ska skyddas mot åtgärder som kan 
medföra påtaglig skada (bevaran-
deintressen) eller riskerar att på-
tagligt försvåra möjligheterna att 
utnyttja riksintresset. 
 
Riksintressen kan omvärderas när förhål-
landen ändras eller ny kunskap kommer 
fram. Länsstyrelsen har uppsikt över hus-
hållningen med mark- och vattenområden 
och ska verka för att riksintressen beaktas 
i bland annat kommunala planer. Det 
är i huvudsak kommunernas uppgift att 
säkerställa att riksintressena inte skadas, 
och det är i översiktsplanen som riksin-
tressena preciseras. Vid bedömningen om 
ett riksintresse skadas är det inverkan på 
den funktion eller det värde som riksin-
tresset avser som är avgörande, inte den 
geografiska gränsen. Även åtgärder utan-
för riksintressegränsen kan därför anses 
påtagligt skada riksintresset. Flera mindre 
förändringar kan tillsammans innebära 
påtaglig skada för ett riksintresse. 

Kartan bredvid redovisar riksintressen 
i eller i närheten av planområdet (samt 
strandskydd, som inte är ett riksintresse, 
se sidan 32). Riksintressena för yrkesfiske, 
hav och sjöfart ligger utanför planområ-
det och bedöms inte heller påverkas av 
planförslaget.

Riksintresse för järnväg
Riksintresse för bland annat järnvägar 
regleras i 3 kapitlet 8 § miljöbalken, och 
anger att mark- och vattenområden som är 
särskilt lämpade för denna typ av anlägg-
ningar så långt som möjligt ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
utnyttjandet. Inom planområdet är Väst-
kustbanan utpekad som riksintresse.
 

Stadens ställningstagande i ÖP 2010
I ÖP 2010 gör staden ställningstagandet 
att hänsyn ska tas till Västkustbanans 
sträckning, att staden ska verka för dub-
belspårsutbyggnad mellan Knutpunk-
ten och Maria station, och att fyrspår på 
samma sträcka kan behövas för att klara 
anslutning till höghastighetståg. Staden 
konstaterar också att utbyggnaden av 
Västkustbanan mellan Knutpunkten och 
Maria station bedöms som möjlig först 
efter 2020.
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Kursiverad text på denna sida är 
citat hämtade från statens preci-
sering av riksintressena.
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Riksintresse för kulturmiljövård 
(Helsingborgs centrala delar 
M:K15)
Riksintresse för kulturmiljövården regle-
ras i 3 kapitlet 6 § miljöbalken och inne-
bär att mark- och vattenområden som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund 
av sina natur- eller kulturvärden så långt 
som möjligt ska skyddas, och att behovet 
av grönområden i eller i närheten av tät-
orter särskilt ska beaktas. 

Inom planområdet pekas S:ta Maria och 
krematoriet på Pålsjö kyrkogård ut som 
en del av riksintresset för Helsingborgs 
centrala delar, M:K 15. S:ta Maria har 
däremot ingen geografisk avgränsning, 

S:ta Maria sjukhusområde
Motivering: ”Institutionsmiljö i form av S:ta 
Maria sjukhusområde, en väl sammanhål-
len sjukhusanläggning av unik social och 
arkitektonisk betydelse”.

Uttryck: ”S:ta Maria – Helsingborgs hos-
pital – komplett sjukhusanläggning i park-
miljö av arkitekten Carl Westman från 
1918-1926 med kyrka och välbevarat bygg-
nadsbestånd i Helsingborgstegel”.

Krematoriet omnämns som ett ”uttryck 
för modernismens byggande”. 

Stadens ställningstagande i ÖP 2010
I ÖP 2010 konstaterar staden att de kul-
turhistoriska värdena fortlöpande ska 
skyddas och tillgodoses vid detaljpla-
neläggning. Staden avser att genom sin 
fördjupning av översiktsplanen för Land-
borgen (det vill säga föreliggande plan; 
numera benämnd ändring av översikts-
planen för Pålsjö) göra sitt ställningsta-
gande till utveckling och former för skydd 
av riksintresset för kulturmiljövård och 
naturvård. 

Se sidan 42 för stadens förslag till 
geografisk avgränsning för riks-
intresset för kulturmiljövård, S:ta 
Maria.

Riksintresse för naturmiljövård 
(Pålsjö-Domsten N 44)
Riksintresse för kulturmiljövården regle-
ras i 3 kapitlet 6 § miljöbalken och inne-
bär att mark- och vattenområden som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund 
av sina natur- eller kulturvärden så långt 
som möjligt ska skyddas, och att behovet 
av grönområden i eller i närheten av tät-
orter särskilt ska beaktas. 

Områden inom planen som omfattas av 
riksintresset är Landborgen i Helsing-
borgs centrala delar samt Sofiero. 

”Riksvärdena utgörs av geovetenskapliga 
värden samt naturbetesmark. I sina högre 
delar når landborgen cirka 40 meter över 
havet men blir norrut allt lägre. Under sten-
åldern, när havet stod 5-6 meter högre än 
nu, bildades ett strandhak eller en strand-
terrass som tillsammans med landborgen 
beskrivits som ”Skandinaviens ståtligaste 
postglaciala strandlinje”. På några ställen 
genombryts landborgsbranten av mäktiga 
raviner. Såväl i väggarna på dessa som i 
själva strandhaket sipprar på många stäl-
len ständigt fram vatten ur den sedimen-
tära berggrunden, ibland i form av riktiga 
källflöden. Landborgen är utmejslad i en 
berggrund bestående av sandsten, sand-
stensskiffer, lerjärnsten, grå skifferlera, svart 
skiffer, stenkol och blandningstyper mellan 
dessa. Djur- och växtlivet är mycket rikt och 
innehåller en rad hotade arter. 

Landborgen är förutsättningen för lokalise-
ringen av Helsingborgs slott samt för sten-
kols- och sandstensbrytningen.

Förutsättningar för bevarande:
- Stenbrottet i Döshult får inte igenfyllas.
- Fortsatt jordbruk med åkerbruk, natur-
vårdsinriktad betesdrift och skötsel av land-
skapselement. Restaurering av igenvuxna 
naturbetesmarker.
- Områdets värden kan påverkas negativt 
av minskad eller upphörd jordbruks/betes-
drift, skogsplantering av jordbruksmark, 
energiskogsodling, igenväxning, spridning av 
gifter eller gödselmedel, nydikning, täkt, luft-
ledningar, bebyggelse och vägdragningar”.
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Entrén till gamla S:ta Maria.

Västkustbanan genom Pålsjö skog.
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Stadens ställningstagande i ÖP 2010
I översiktsplanen gör staden ställningsta-
gandet att riskintresset fortlöpande ska 
säkerställas genom hänsynstagande och 
skyddsbestämmelser. Staden konstate-
rar också att man genom en fördjupning 
av översiktsplanen ska avgränsa lämpligt 
område för naturreservat, och/eller annan 
form av skydd, och att Pålsjö skog ska 
föreslås som kommunalt naturreservat. 

Riksintresse för kustzonen
I miljöbalken pekas vissa geografiska 
områden i landet ut som riksintressen 
på grund av sina samlade natur- och kul-
turvärden och sin betydelse för friluftsliv 
och turism. Kustzonen i Helsingborg är en 
del av den högexploaterade kuststräckan 
Brofjorden till Simpevarp och regleras i 4 
kapitlet 1 och 4 §§ miljöbalken. 

Syftet är att de delar av kusten som fort-
farande är oexploaterade och samtidigt 
har stora natur- och kulturvärden också 
i fortsättningen ska kunna användas för 
rekreation och friluftsliv. Exploatering 
och andra ingrepp i miljön är bara tillåtna 
om de inte påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. I de utpekade 
riksintresseområdena har natur- och kul-
turvärdena företräde, men samtidigt ska 
utvecklingen inte hindras av befintliga 
tätorter och lokalt näringsliv samt anlägg-
ningar som behövs för totalförsvaret. 

I Länsstyrelsens kustzonsrapport behand-
las området i Helsingborg på sidorna 77 
till 82 och de samlade värdena i området 
beskrivs på följande sätt: ”Kuststräckan 
har stora landskapsestetiska värden 
genom landskapets topografi med vida 
utsikter. Klintkuster förekommer på flera 
ställen och förutom Kåseberga är detta 
enda stället i landet som denna naturtyp 
förekommer. Kustområdet är ett rikt forn-
lämningsområde i ett värdefullt odlings-
landskap”.

Stadens ställningstagande i ÖP 2010 
Skåne är det län som har minst areal till-
gänglig mark per invånare. Kustzonen 
spelar därför en särskilt viktig roll för 
natur- och kulturmiljövård och för det 

rörliga friluftslivet. Ny bebyggelse inom 
kustzonen ska prövas restriktivt så att 
allmänhetens tillgång till strandområden 
inte påverkas negativt.

Helsingborgs stad gör i ÖP 2010 ställ-
ningstagandet att det är angeläget att de 
obebyggda delarna av kustzonen bevaras. 
Stor restriktivitet ska råda för ytterligare 
bebyggelse eller anläggningar i dessa lägen. 
Stor vikt ska läggas vid att bevara tillgäng-
ligheten för allmänheten till strandom-
råden i kustzonen. Riksintresset innebär 
inget hinder för utveckling av befintliga 
samhällen eller det lokala näringslivet. I 
det lokala näringslivet bör även turistnä-
ringen beaktas. Utgångspunkten vid ny 
bebyggelse bör vara att den lokaliseras så 
att den ligger ”innanför” redan befintlig 
bebyggelse. 
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Infrastruktur och kollektivtrafik

Kollektivtrafik
Busslinjen mellan Domsten och centrum, 
linje 8, går på Drottninggatan – Sofiero-
vägen – Gamla Larödsvägen och försörjer  
planområdet. Resan från Sofiero till Knut-
punkten tar 14 minuter och bussen går en 
gång var femtonde minut under dagtid 
(vardagar).

Mariastaden är välförsedd med kollektiv-
trafik; både busslinje 5 och 6 går mellan 
Mariastaden och centrum. Att åka mellan 
Maria Park och Knutpunkten tar 15 
minuter med linje 5 och 19 minuter med 
linje 6. Dagtid på vardagar går det en buss 
från Mariastaden till centrum var tionde 
minut, men under högtrafik går de oftare. 

Det går också en busslinje mellan Maria-
staden och Maria station, linje 98. Den 
trafikerar sträckan under pendlingstid på 
vardagar. 

Linje 10, som är en servicelinje och går 
mellan Berga och Lasarettet, trafikerar 
Pålsjöområdets sydöstra del.

Tvärlinjen, linje 21, som idag går mellan 
Ramlösa station och Maria station 
kommer på sikt att förlängas till Laröd - 
Hittarp. För att det ska vara möjligt att 
förlänga linjen behövs en tunnel under 
Västkustbanan vid Maria station samt en 
bussgata mellan Maria och Laröd. Tun-
neln kommer att byggas när Västkustba-
nan byggs ut till dubbelspår och Maria 
stations byggs om. Ombyggnaden beräk-
nas ske 2018. Bussgatan finns i befintlig 
detaljplan men skulle delvis behöva en 
ny sträckning ner mot Sofiero kiosk så att 
bussen kan angöra hållplatsen där.

Spårväg
I Helsingborgs ÖP 2010 pekas spårvä-
gen mellan Helsingborg och Höganäs ut 
som en angelägen regional utbyggnad. 
Två alternativa sträckningar finns genom 
planområdet: en i norr längs med 111:an 
och en mitt igenom området via Marie-
hällsvägen. En idéstudie för spårvägen 
togs fram 2009. Förstudie som ska fast-
slå sträckningen är ute på remiss under 
hösten 2013.

Gator och vägar
Helsingborgs övergripande trafikstrategi 
är att avlasta de centrala stråken från bil-
trafik genom att erbjuda hög framkomlig-
het på Österleden, väg 111. Stadens mål 
är att Österleden ska vara en attraktivare 
färdväg än att åka igenom staden. Därför 
arbetar Helsingborgs stad för att förstärka 
kapaciteten på väg 111 och anpassa has-
tigheten i staden efter omgivningen. År 
2013 ska staden och trafikverket bygga 
ytterligare ett körfält på väg 111 mellan 
avfarten mot Mariastaden och Brohults 
trafikplats. Detta körfält är avsett för kol-
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lektivtrafik. Staden avser att år 2013 sänka 
bashastighet i staden från 50 km/h till 40 
km/h. Det kommer att påverka Drott-
ninggatan och eventuellt Sofierovägen 
som då kommer att få sänkta hastigheter.

Cykelvägar
Två av stadens cykelstråk passerar områ-
det; dels ett stråk utmed Sofierovägen 
– Drottninggatan som går mellan Laröd 
och centrum, dels ett stråk utmed Roma-
resväg och Gamla Kungshultsvägen som 
går mellan Mariastaden och centrum. 
Förutom cykelstråken finns det ett flertal 
utpekade cykelvägar. En cykelbana löper 
parallellt med Christer Boijes väg och för-
binder de östra delarna av området med 
de västra.  Även om trafikflödena är rela-
tivt låga på Dag Hammarskjölds väg så 
finns det redan idag behov av ett cykelfält 
uppför backen, och det finns utrymme att 
bygga ett cykelfält på befintlig vägbana.

Parkering
Sofiero slott
Sofiero använder delar av omkringlig-
gande jordbruksmark som provisorisk 
parkering i samband med större evene-
mang. Vid de största evenemangen finns 
behov av ett stort antal parkeringsplatser.

På den anlagda parkeringen vid huvud-
entrén finns cirka 220 permanenta 
parkeringsplatser för personbilar samt 
uppställningsplats för bussar. Bakom 
Sofiero kiosk finns ytterligare en perma-
nent parkering med plats för cirka 130 
bilar.

Sofiero gård
Sofiero gård vill utveckla möjligheten 
att genomföra fler publika evenemang, 
exempelvis auktioner, och behöver då 
parkeringsytor i närområdet. 

Pålsjöpaviljongen
Idag har Pålsjöpaviljongen 8 parkerings-
platser i anslutning till sin verksamhet. 

Krematoriet
Strax utanför krematorieområdet finns 
parkeringsplatser för cirka 35 personbilar 
som är avsedda för besökare till frilufts-
området. Inne på själva Krematoriet finns 
ytterligare parkeringsplatser för besökare 
till ceremonibyggnaden.

Pålsjöbaden
Vid Pålsjöbaden finns cirka 110 parke-
ringsplatser som även används av badgäs-
ter under sommarhalvåret.

Pålsjö slott
Vid Pålsjöslott finns cirka 40 parkerings-
platser.

Thalassa
Vid Thalassa finns en större parkering 
med platser för cirka 50 personbilar.

Cykelväg genom Pålsjö skog.

Järnvägen drogs in i Pålsjö skog 1885.

Cyklister i Pålsjö skog. 
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Miljö samt hälsa och säkerhet

Grund- och markförhållanden
Jordarterna i området domineras av olika 
typer av morän med vissa inslag av ler-
silt, sväm- eller älvsediment och grovsilt-
findsand. Längs med kusten finns också en 
del fyllnader och sand. På vissa sträckor 
är sandstränderna smala och berget går i 
dagen. Inom planområdet finns även en 
del sedimentärt berg, som framträder och 
ibland täcks av tunna jordlager men som i 
båda fallen innebär en högre risk för infil-
tration till grundvattnet.

I planområdet finns det ytligt liggande 
berg med låg eller normal uranhalt vilket 
innebär att det sannolikt inte råder risk 
för förhöjd radonnivå. 

Risk för ras, skred och erosion finns längs 
med kuststräckan och i anknytning till 
Sofierobäcken och Pålsjöbäcken, där det 
också kan finnas risk för översvämningar. 
I den norra delen av planområdet finns 
lågpunkter som också kan vara utsatta för 
översvämningar, och marken är fuktig. 

Havsnivåhöjning och 
erosionsrisker
Klimatförändringarna innebär nya förut-
sättningar för våra kustområden. PM Kli-
matanpassning tar upp en rad strategier 
för hur Helsingborgs stad ska hantera till 
exempel stigande havsnivåer. PM Klima-
tanpassning ska tillämpas som ett plane-
ringsunderlag för Helsingborgs fortsatta 
utveckling. För planområdet kan följande 
ställningstaganden ur PM Klimatanpass-
ning poängteras:  
• att i ett hundraårsperspektiv är +3,5 
meter (+4 meter för samhällsviktiga 
anläggningar) lämplig dimensionerande 
nivå.
• att det eventuellt kan behövas restrik-
tioner för ny bebyggelse inom en 50-100 
meters zon längs med kusten
• att strandfodringar (erosionsskydd), 
vallar och pumpning kommer att krävas 
längs med kusten. För planområdet är 
erosionszonen cirka 90 meter bred och 
vissa byggnader kan påverkas. 

• att en översyn av vatten- och avloppssys-
temet krävs, även för att hantera stigande 
grundvattennivåer.
• att åtgärder för vattendrag, i planområ-
det för Sofierobäcken och Pålsjöbäcken, 
behöver utredas med hänsyn till bland 
annat ras, skred och erosion

Deponier
Enligt uppgifter från Helsingborgs kom-
munekolog har material innehållande 
kvicksilver (kvicksilverbetat utsäde) 
dumpats i dammen väster om Pålsjö gård.

Buller 
Pålsjö är ett av Helsingborgs tystaste 
områden. I omgivningsbullerkarteringen 
som genomfördes under våren 2012 
framgår att trafikbuller inte är ett stort 
problem med undantag för området när-
mast väg 111, västkustbanan och Laröds-
vägen. Riksdagen har ställt sig bakom 
riktvärden för trafikbuller i proposition 
1996/97:53 som menar att riktvärdena 
normalt inte bör överskridas vid nybygg-
nation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena 
anger ekvivalentnivå 55 dB(A) vid fasad 
och maxnivå 70 dB(A) vid uteplats. 

Verksamheter med 
uppmärksamhetsavstånd
Inom eller i anknytning till planområ-
det finns ett par verksamheter som idag 
har uppmärksamhetsavstånd. Uppmärk-
samhetsavstånd ska inte förväxlas med 
skyddsavstånd. Det är först i detaljpla-
neskedet som avvägningen görs mellan 
verksamheten och ny bebyggelse och 
inför eventuellt skyddsavstånd i planbe-
stämmelserna. 

Förutom stallverksamheterna i och utan-
för planområdet är fjärrvärmecentralen 
på Maria markerad (uppmärksamhet för 
buller) och krematoriet på Pålsjö kyrko-
gård (uppmärksamhet för buller, trans-
porter och risk), vilket bör beaktas i 
kommande planering. 

Jordartskarta med underlag från SGU.

Karta över verksamheter med upp-
märksamhetsavstånd.
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Riktvärden för 
tra�kbuller
Riksdagen har ställt sig bakom 
riktvärden för tra�kbuller i 
proposition 1996/97:53 som 
menar att dessa normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse. Riktvärdena 
anger ekvivalentnivå 55 dB(A) vid 
fasad och maxnivå 70 dB(A) vid 
uteplats. Dessa värden gäller vid 
nybyggnation och gäller inte för 
be�ntlig bebyggelse.

dB(A): tra�kbuller mäts i decibel 
A, där A betyder att låga frek-
venser dämpas och medelhöga 
förstärks
ekvivalentnivå: anger medelljuds-
nivå, oftast för ett år
maxnivå: anger högsta ljudtrycks-
nivå under en viss period

Utdrag ur omgivningsbullerkarteringen. 
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Hästgårdar och ridanläggningar
I trakten kring Pålsjö är hästhållning ett 
tydligt inslag med flera ridstigar och häst-
gårdar. I planområdets östra del finns en 
större ridanläggning, Pålsjö gård. Denna 
är väl etablerad i området och håller idag 
runt 50 hästar men har planer på att 
utöka med ytterligare 20 stallplatser. I 
direkt anslutning till planområdet i nord-
ost finns två större ridanläggningar med 
cirka 30 respektive 15 boxplatser. 

Hästar och hästhållning spelar en viktig 
roll för näringslivet. Numera finns även 
hästhållning i allt större utsträckning i 
närheten av våra tätorter. Det kan i vissa 
fall leda till konflikter i gränsen mellan 
landsbygd och tätbebyggda områden. 
Lukt, flugor, damm, höga ljud och skarpt 
ljus är de mest typiska störningar för 
boende i närheten av hästgårdar. Sådana 
olägenheter är dock hanterbara. Svårare 
att hantera är de hälsorisker som hästhåll-
ning kan medföra. Risken för spridning av 
smittoallergen kombinerat med luktstör-
ningar innebär att avstånd mellan bebyg-
gelse och hästgårdar är en viktig fråga att 
hantera i planeringen.

Smittoallergen sprids huvudsakligen via 
personer som varit i direkt kontakt med 
hästar men partiklar av allergenet kan 
även spridas via luften. Koncentrationen 
av luftburet allergen minskar däremot 
väldigt snabbt med avståndet från hästen 
och redan efter 50-100 meter så är hal-
terna under detektionsgränsen. Hur långt 
partiklarna rör sig har framför allt med 
vindhastighet och vindriktning att göra 
men även med topografin. 

I områden som detta med etablerad djur-
hållning och lantlig miljö rekommenderar 
Länsstyrelsen ett skyddsavstånd på minst 
200 meter mellan nya bostäder och stall/ 
gödselhantering. Därtill även ett avstånd 
på 100 meter mellan ny bostad och områ-
den där hästar vistas, exempelvis hagar. 
Dessa avstånd avser även den befintliga 
ridanläggningens eventuella expansion 
till sammanlagt cirka 70 hästar. Gene-

rellt gäller dock att om ny bostadsbebyg-
gelse planeras i ett område där det redan 
finns etablerad djurhållning förväntas de 
boende godta en viss lukt- och ljudstör-
ning. 

Ovan: bullerberäkning för stadens grönområden. 
Nedan: inzoomning för Pålsjö.
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Andra hushållnings- och skyddsbestämmelser

Såväl plan- och bygglagen som 
miljöbalken syftar till en god hus-
hållning av mark med hänsyn till 
allmänna och enskilda intressen. 
Mark- och vattenområden ska an-
vändas till det de är mest lämpade 
för. 

Strandskydd
Strandskydd regleras enligt 7 kapitlet 
13-18 §§ miljöbalken. Strandskydd gäller 
vid havet och vid insjöar och vattendrag 
och syftar till att långsiktigt trygga förut-
sättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och till att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växter på land och 
i vatten.

Strandskyddet löper längs med kusten 
inom planområdet. Från strandlinjen 
ligger strandskyddet 100 meter ut i vatt-
net och mellan 10 och 90 meter inåt land. 

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk är av nationell bety-
delse enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken och 
brukningsvärd jordbruksmark får endast 
tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen som inte kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen ska så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Jord-
bruks- och skogsmark är dock inte klassat 
som riksintresse. 

Jordbruksmarken närmast kusten är klas-
sad till sju och närmast väg 111 till åtta på 
den tiogradiga skalan. 

Helsingborgs stad äger all jordbruks- och 
skogsmark i området. Jordbruksmarken i 
norr arrenderas ut medan den i sydväst 
brukas ekologiskt av kommunen. I sydost 
är det framförallt ängs- och betesmark. 
Runt Pålsjö gård finns hagar och vallod-
ling.
 

Skogarna inom området har ingen bety-
delse för skogsnäringen.  

Strategin för hela Helsingborgs stad, som 
det anges i ÖP 2010, är att koncentrera 
bostadsutbyggnaden genom dels förtät-
ning av befintliga samhällen och dels 
genom utveckling i kollektivtrafiknära 
lägen, för att på så vis bevara jordbruks-
marken. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för 
att förebygga eller åtgärda miljöproblem 
och regleras i 5 kapitlet miljöbalken. Mil-
jökvalitetsnormer finns för utomhusluft, 
vattenförekomster, fisk- och musselvatten 
och för omgivningsbuller.

Luft
Helsingborg har haft överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
vilket visats genom miljöförvaltningens 
mätningar i centrala Helsingborg och 
genom spridningsberäkningar. Ett åtgärds-
program har fastslagits av Länsstyrelsen 
för åren 2009-2012. Fokus för de åtgärder 
som staden ska genomföra är framförallt 
att minska genomfartstrafiken på de cen-
trala trafikstråken genom att bygga ut för-
bifarten Österleden, erbjuda prioriterad 
och mer tillgänglig kollektivtrafik samt 
att förbättra förhållandena för gång- och 
cykeltrafikanterna. Miljöförvaltningen tar 
fram minst två rapporter per år om till-
ståndet för luften i Helsingborg. 

Vatten
För vattenförekomster finns miljökva-
litetsnormer för yt- respektive grund-
vatten. Vattenkvaliteten bedöms utifrån 
dess kemiska och dess ekologiska status. 
Inget av vattnen i planområdet har doku-
menterade överskridanden av miljökvali-
tetsnormer. 

Kustvattnet utanför planområdet uppnår 
måttlig ekologisk status, och det bedöms 
finnas risk för att man inte kommer att 
uppnå god ekologisk status till målåret 

Höstbruk.

Delar av planområdet från havet, med 
Pålsjöbaden till höger i bild. 

Pålsjöbäcken.
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2021. Kustvattnet uppnår inte god 
kemisk status på grund av förekomst av 
kvicksilver, och det bedöms finnas risk för 
att man inte uppnår god kemisk status till 
målåret 2015. Eftersom kvicksilver över-
skrider gränsvärdena i fisk i hela landet 
har vattenmyndigheterna gjort en gene-
rell klassning för hela landet med inne-
börden att inga vatten uppnår god status. 
Bortsett från kvicksilver har vattenföre-
komsten idag god kemisk status. Det är 
främst övergödning och miljögifter som 
ger omfattande påverkan på vattenkvali-
teten.

Sofierobäcken och Pålsjöbäcken har inte 
statusklassats och därmed inte fått någon 
bestämd miljökvalitetsnorm att följa. 
Vattnets kvalitet mäts i dess ekologiska 
status och dess kemiska status. Bäckar-
nas kemiska förhållanden är inte heller 
undersökta annat än med stickprovsmät-
ningar. Större delen av vattnet kommer 
sannolikt från jordbruksmark eller dag-
vatten, det vill säga regn- och smältvatten 
från bebyggda eller hårdgjorda ytor som 
vägar eller hustak. Erosionsproblem kan 
uppstå framförallt vid bäckarnas nedre 
delar. Man kan se exempel på erosions-
skador i Sofiero park.

Förekomsten av grundvatten i planområ-
det, i den så kallade Helsingborgssandste-
nen, bedöms som god. Detta gäller både 
kemisk status med hänsyn till halter av 
förorenade ämnen, och kvantitativ status 
som anger om grundvattenuttaget är i 
balans med grundvattenbildningen. Sam-
tidigt gör Vattenmyndigheten en prelimi-
när bedömning att det kan finnas risk för 
att den kemiska och kvantitativa statusen 
inte uppnås till 2015, eftersom det ligger 
flera större tätorter, industrier och jord-
bruksmarker inom området. 
 
Det är känt att vissa delar av planområdet 
har ytligt stående grundvatten, så kallat 
artesiskt grundvatten, och att marken på 
vissa håll är svårdränerad. 

Inget av de av Naturvårdsverket utpekade 
skyddsvärda fisk- och musselvattnen finns 
inom planområdet.

Buller
Helsingborgs stad ingår i fas 2 i arbetet 
med omgivningsbuller, vilket innebär att 
kommuner med fler än 100 000 invånare 
ska kartlägga bullret på kommunala vägar 
och därefter upprätta ett åtgärdsprogram. 
Bullerkartläggningen färdigställdes som-
maren 2012 och arbete med åtgärdspro-
grammet pågår under 2012-2013, se även 
sidan 31. 

Ingen bostadsbebyggelse inom planområ-
det påverkas av buller från järnvägen. 

Biotopskydd
Vissa småbiotoper har sådana värden att 
de omfattas av ett generellt biotopskydd 
enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken och för-
ordningen om områdesskydd (1998:125). 
De finns i jordbruksmark och utgörs av 
alléer, källor med omgivande våtmark, 
märgelgravar, odlingsrösen, pilevallar, 
småvatten och våtmarker, stenmurar samt 
åkerholmar. Biotopskyddet innebär ett 
förbud mot att bedriva verksamheter eller 
utföra åtgärder som kan komma att skada 
naturmiljön. Länsstyrelsen kan medge 
dispens om det finns särskilda skäl.

Inom planområdet finns till exempel 
stengärdsgårdar, alléer, småvatten och våt-
marker, se sidan 21. 

Biotopskyddad allé i Pålsjöområdet.
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Beskrivning av förslaget till utveckling av Pålsjö
Det här är möjligheterna 

Varför ska man göra 
ett naturreservat?
• Huvudsyftet med ett natur-
reservat är att vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, bevara 
och utveckla biologisk mångfald 
eller tillgodose behov av områden 
för friluftslivet. Många gånger 
�nns viktiga kulturmiljöer i samma 
områden som då också får ett 
skydd.
• Det innebär att man slår fast 
hur marken ska användas på lång 
sikt.
• Genom att en skötselplan tas 
fram säkerställs skötsel och drift 
av området. Det innebär oftast 
även åtgärder för att göra områ-
det mer tillgängligt (informations-
skyltar, bänkar, grillplatser och så 
vidare)
• Naturreservatsbildning är också 
ett steg i att leva upp till natio-
nella och regionala miljömål samt 
kommunala mål.

Naturreservat regleras i 7 kapitlet 
4-8 §§ i miljöbalken. Det är läns-
styrelsen eller kommunen som 
har rätt att förklara ett mark- eller 
vattenområde som naturreservat. 
Det är samma instanser som får 
meddela dispens från naturre-
servatet om det �nns särskilda 
skäl, eller upphäva beslutet om 
det �nns synnerliga skäl för detta. 
Beslut om upphävande eller dis-
pens får endast tas om intrånget 
i reservatet kan kompenseras 
i naturreservatet eller i annat 
område. 
 
Föreskrifterna för reservatet anger 
vilka begränsningar som gäller 
i just det området, utifrån syftet 
med reservatet. Det kan gälla 
markägarens rätt till skogsbruk, 
jakt och �ske men också före-
skrifter för allmänheten rörande 
till exempel kopplingstvång på 
hundar, förbud mot eldning, tält-
ning och liknande. 

De fyra scenarierna som presente-
rades under samrådet har nu omar-
betats till ett nytt förslag som prio-
riterar utveckling av naturreservat i 
området. Förslaget pekar ut ett min-
dre utredningsområde i norra delen 
av planområdet. Efter att beslut har 
fattats om spårvägssträckningen 
kan planarbetet påbörjas om lämp-
lig markanvändning. Bostadsut-
byggnad föreslås enbart på en plats 
inom planområdet och det är i dess 
östliga kant, mellan Romares väg 
och Pålsjö begravningsplats.

Här under kan ni läsa om förslagets olika 
delar samt de konsekvenser som dessa ger 
upphov till. Konsekvenserna beskrivs uti-
från miljömässiga ekonomiska och sociala 
aspekter. Vill ni läsa mer om konsekven-
serna så finns de även beskrivna i miljö-
konsekvensbeskrivningen på sidan 43.

Naturreservat
Större delen av det nu aktuella planom-
rådet föreslås bli naturreservat. Naturre-
servatets syfte är dels att värna och stärka 
de ekologiska värdena i området samt att 
utveckla rekreationsmöjligheterna. Före-
slagen reservatsbildning skyddar naturvär-
den som finns i de större skogspartierna 
och öppna fälten med ängs-, gräs- eller 
jordbruksmark.

Eftersom området samtidigt är ett av 
Helsingborgs mest populära tätortsnära 
natur- och rekreationsområden så upp-
står konflikter mellan rekreationsvärdet 
och naturvärdet i området. För att mini-
mera dessa konflikter föreslås fler och 
tydligare entréer till området så att besö-
karna sprids över ett större område. I och 
med att det välutvecklade stigsystemet i 
området fungerar väl genom att kanalisera 
besökarna och så långt som möjligt und-
vika slitage i skogspartiernas övriga delar. 
Idag finns ett kortare stigsystem med 
belysning och det bör på sikt förlängas 
så att det sammanlagt finns en sträcka på 
tio kilometer med elljusspår. Samtidigt 
innebär belysning under dygnets mörkare 

timmar att djurlivet kan påverkas nega-
tivt. Därför föreslås elljusslingan så långt 
som möjligt samordnas med cykelvägar i 
och intill området. Det innebär att inves-
teringskostnaden kan hållas nere, under-
hållet av vägbanan vintertid kan skötas 
mer effektivt vilket i dagsläget är omöj-
ligt inne i Pålsjö skog och skogspartierna 
kan sparas från elljus nattetid. De delar av 
elljusspåret som befinner sig i skogspar-
tierna kan regleras så att de inte är tända 
under hela natten vilket minskar påverkan 
på djurlivet. Dessutom kan trygghetsupp-
levelsen bli större om cykel, promenad 
och löpare samsas om samma vägbana 
under kvällstid. Denna fråga kommer att 
utredas ytterligare under arbetet med att 
ta fram skötselföreskrifterna för natur-
reservatet. För att tydliggöra de olika 
vägarna in till Pålsjö frilufts- och rekrea-
tionsområde föreslås ett antal platser med 
god koppling till bil- och cykelväg samt 
kollektivtrafik att utvecklas som entréer. 
Vid dessa entréer bör informationstavlor 
finnas samt belysning som leder in till 
nätverket av stigar i området. Det är även 
möjligt att fler toaletter kan lokaliseras till 
dessa platser, likt den som finns vid Kre-
matoriet. Parkering för bil och cykel bör 
också finnas på dessa platser. Dessa frågor 
kommer att utvecklas ytterligare i plane-
ringen av naturreservatet. 
 
Marken runt Pålsjö gård kommer att 
rymma både vallodling, hästhagar och 
möjlighet till fotbollsplaner för skol-
verksamhet. Hur detta löses praktiskt 
kommer att preciseras i skötselföreskrif-
ter för naturreservatet. Även marken runt 
Sofiero gård kommer förutom att fungera 
som evenemangsparkering att möjliggöra 
olika aktiviteter kopplade till verksamhe-
ten på Sofiero slott och Sofiero gård.

Alléer och trädplantering kan komma att 
bli aktuella i området. Alléer kan med 
fördel komplettera vegetationen och 
bedöms inte påverka landskapsbilden 
negativt. Trädplantering bör inte ske i för 
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Markanvändningskarta
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stor omfattning utan fokuseras på solitä-
rer, träd som står ensamma, eller i mindre 
dungar. Även denna fråga utvecklas i arbe-
tet med naturreservatet.

Vid de tillfällen då det arrangeras större 
evenemang i Sofiero slottsträdgård 
behövs ett stort antal parkeringsplatser 
för personbilar och bussar. Idag finns tre 
områden som används för evenemangs-
parkering och samtliga kommer att finnas 
kvar även när naturreservatet bildas. Den 
befintliga evenemangsparkeringen norr 
om Sofieroskogen kan vid behov utökas 
och kombineras med utformningen av 
framtida friluftsanläggning. Marken intill 
fördelningstationen vid Sofierokiosken 

bör omvandlas till parkering.

Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
++ Viktiga skogs och gräsmarker värnas 
på lång sikt och utvecklas med målinrik-
tad skötsel vilket stärker naturvärdena.

+ Trädplantering i form av alléer och so-
litärer stärker den biologiska mångfalden 
och landskapskvaliteterna.

- Elljusspår påverkar djurlivet negativt, 
främst för insekter och fåglar. Påverkan 
kan dock minimeras genom att ljusets våg-
längd regleras samt att tiderna på dygnet 
som belysningen är tänd begränsas.

+ Påljös långa historiska koppling som 
kulturmiljö för just rekreation bibehålls 
och stärks.

- Ökat antal besökare i området påverkar 
slitage och riskerar att störa djur och växt-
liv. Genom att sprida besökare över hela 
området och kanalisera dem via stigsyste-
met kan dock slitaget minimeras.

Sociala konsekvenser
++ Framtida möjligheter för rekreation 
stärks och förväntas påverka folkhälsan 
positivt.

+ Med målinriktad skötsel och ökad till-
gänglighet påverkas folkhälsan positivt.

+ Med ökat antal besökare stärks även 

upplevd trygghet i området.

Ekonomiska konsekvenser
- Underhållskostnader ökar i och med att 
elljusspår förlängs och nya entréer skapas.

+ Ökat antal besökare och höjd status 
kombinerat med långsiktig tydlighet i 
områdets utveckling, gynnar det lokala 
näringslivet som i många fall är starkt 
kopplade till landskapets värden och 
omkringliggande natur. Detta stärker san-
nolikt även turismnäringen i området.

+ Genom att naturreservatet bildas kan 
markpriserna förväntas stiga något för de 
fastigheter som ligger intill området.

+ Tydligheten i att bevara och utveckla 
Pålsjö som rekreationsområde kan sanno-
likt gynna attraktiviteten för hela staden.

Friluftsanläggning och Naturpunkt
Att lokalisera en friluftsanläggning med 
möjlighet för besökare till natur- och 
rekreationsområdet att duscha och byta 
om samt till allmänt tillgängliga toaletter 
föreslås i första hand lokaliseras i områ-
dets norra del. Alternativ lokalisering är 
vid befintlig entré vid Krematioriet. Fri-
luftsanläggningen kan även kombineras 
med en naturpunkt med information 
om den unika miljön i Pålsjö och längs 
Landborgen. För att genomföra bygget 
av friluftsanläggning krävs att mark tas i 
anspråk som idag utgör åkermark. Funk-
tionen av en friluftsanläggning bedöms 
dock vara av så stort allmänt intresse att 
det är motiverat att ta marken i anspråk 
för detta ändamål. Viktigt i beslutet att 
lokalisera en anläggning av detta slag är 
att den är nåbar med kollektivtrafik och 
med cykel. Dock med den skillnaden att 
i det norra läget är det möjligt med en 
koppling till spårvägen om den lokalise-
ras i den södra sträckningen. Det är även 
viktigt att skapa en bättre koppling för 
de som reser med bil för att därigenom 
minska mängden trafik som går genom 
omkringliggande bostadsområden och 
minska trafiken i centrala delar av Pålsjö 
skog. Tillgängligheten för cykel och buss 
bedöms som likvärdig i de två alternati-

Konsekvenser
Konsekvenserna beskrivs med 
tecknen +,  0 respektive -. Extra 
positiva konsekvenser anges med 
+ +. Om förslaget varken medför 
förbättring eller försämring anges 
0. Extra negativa konsekvenser 
anges med - - . 
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ven. Däremot är det norra alternativet 
möjligt att koppla till framtida spårväg i 
den södra alternativa sträckningen.

Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
- Jorbruksmark och gräsmark tas i anspråk, 
rekreations- och naturvärdena är som 
störst i det sydöstra läget vid Krematoriet. 
Eftersom parkering i det norra läget kan 
samordnas med evenemangsparkeringen 
för Sofiero slott innebär det en mer effek-
tiv markanvändning. 

+ Genom att lokalisera friluftsanläggning i 
det norra läget kan besökare fördelas mer 
jämt över hela området vilket är fördelak-
tigt inte minst på grund av att påverkan 
på naturvärden minimeras. 

+ Lokalisering i det norra läget möjliggör 
koppling till eventuell spårtrafik vilket 
ger bättre förutsättningar för resor med 

kollektivtrafik.

Sociala konsekvenser
+ Ökade möjligheter för rekreation.

+ Genom att kombinera friluftsanlägg-
ningen med Naturpunkt kan de peda-
gogiska vinsterna och förståelsen för de 
unika värdena öka.

+ Friluftsanläggningen bidrar till att 
skapa en ny mötesplats i området.

Ekonomiska konsekvenser
+ Parkeringsbehovet kan samordnas med 
parkering för besökare till Sofiero slott.

+ Det norra alternativet ger större ut-
vecklingsmöjligheter och bättre koppling 

till verksamheter i närområdet.

Ny bostadsbebyggelse
Ny bostadsbebyggelse föreslås öster om 
Romares väg, mellan Pålsjö begravnings-
plats, koloniområdet och Pålsjö gård. Det 
är mark som idag används som jordbruks-
mark men som på grund av behovet av nya 
bostäder i Helsingborg och på grund av 
sitt läge föreslås tas i anspråk för bostads-
byggande. Området ligger nära stadsbuss-
linjer, cykelvägar och ligger inom 1000 

meter ifrån den regionala noden Maria 
station.

En studie kring olika alternativ för bebyg-
gelse har genomförts och planuppdrag 
visar att det kan byggas mellan 300-400 
bostäder i området. Bostäderna kommer 
att uppföras med blandade upplåtelse-
former för att på så sätt bidra till ett mer 
varierat utbud av bostäder i området. I 
arbete med att ta fram en detaljplan för 
området kommer dagvattenhanteringen 
att studeras ingående. Redan nu står det 
dock klart att viss dagvattenhantering 
skulle behöva hanteras inne i det före-
slagna naturreservatet väster om Romares 
väg, i anslutning till Krematoriet. Inom 
planområdet kommer möjligheten till att 
skapa fotbollsplaner att studeras.

Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
- Jordbruksmark som används för vall tas 
i anspråk.

- Ökad mängd dagvatten och risk för 
föroreningar i och med att marken 
hårdgörs. 

+ Dagvattenhanteringen leder till att 
miljöer skapas som påverkar biologiska 
mångfalden positivt.

+ Jämfört med andra områden är möjlig-
heterna till arbetspendling på annat sätt 
än med bil ovanligt goda.

- Biltrafiken kommer att öka något i och 
med att området exploateras. 

Sociala konsekvenser
+ Genom variation i upplåtelseformer 
skapas en större variation i utbudet av 
bostäder i området.

+ Möjligheterna att röra sig genom om-
rådet kommer att förstärkas jämfört med 
dagens situation.

+ Genom att tillföra bostäder intill cykel-
vägen kan trygghetsupplevelsen stärkas.

Ekonomiska konsekvenser
+ Ökat underlag för kollektivtrafiken i 
området.
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Befintlig bebyggelse
Befintliga bostäder i området regleras med 
detaljplaner och berörs inte av någon för-
ändring i och med att denna översiktsplan 
tas fram. Dock förtydligar denna över-
siktsplan att inga nya byggnader i anslut-
ning till kuststräckan bör tillåtas, utöver 
det som befintliga detaljplaner medger. 
Detta gäller dels för att allmänhetens 
intresse i att bibehålla kuststräckan till-
gänglig är stort samt för att undvika risker 
i samband med erosion och stigande havs-
nivå.
I området finns flera befintliga byggnader 
med olika verksamheter och för dessa 
föreslås ingen förändring. De undantas 
från naturreservatsbildningen. För att 
nämna några av dessa så kan följande 
lyftas fram: Villa Thalassa, Pålsjö gård, 
Sofiero gård, Pålsjö slott och Tinkarpsgår-
den.

Cykelvägar
En ny cykelvägsförbindelse föreslås som 
en förlängning av cykelvägen mellan 
Maria park och Laröd. Genom att vika av 
strax innan Sofieroskogen och korsa fältet 
för att sedan ansluta till Sofiero gård och 
den befintliga cykelvägen in mot staden 
skapas en ny förbindelse som går tvärs 
igenom området. Idag saknas en sådan 
förbindelse. För att minimera påverkan på 
naturvärden i detta område föreslås cykel-
vägen utföras med grus som markbelägg-
ning och utan gatuljus.

Samtidigt föreslås även en förlängning av 
cykelvägen innan den viker av mot Laröd 
så att det skapas en förbindelse längs 
skogsbrynet mot Sofierokiosken. Denna 
del föreslås dock asfalteras och förses med 
belysning.

Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
+ Förbättrade möjligheter för människor 
att gå och cykla istället för att resa med 
personbil.

- Stengärdsgården omfattas av biotop-
skydd och dispens måste sökas för att ta 
bort de delar av gärdsgården som behövs 

för att komma igenom med cykelvägen.

- Jordbruksmark tas i anspråk.

- Hårdgörning av mark ökar behovet av 
dagvattenhantering i området

Sociala konsekvenser
+ Nya cykelvägar ökar besökares möjlig-
heter att röra sig i området och påverkar 
personers hälsa positivt.

+ Cykelvägar med belysning ökar trygg-

hetsupplevelsen.

Ekonomiska konsekvenser
+ Ökad tillgänglighet till området stärker 
underlaget för näringslivet i området.

Dubbelspår på Västkustbanan mellan 
Knutpunkten och Maria station
Trafikverket har ännu inte beslutat om 
dubbelspår på sträckan mellan Maria sta-
tion och Knutpunkten (centralstationen i 
Helsingborg) ska byggas i dess befintliga 
sträckning genom Pålsjö skog eller i tunnel 
under staden. Därför undantas området 
närmst järnvägen från naturreservatet för 
att inte riskera att påtagligt skada riksin-
tresse för infrastruktur.

Det är dock Helsingborgs stads uppfatt-
ning att det bästa alternativet för dubbel-
spårsutbyggnad mellan Knutpunkten och 
Maria station är att bygga Tågaborgstun-
neln.

Utredningsområde
Eftersom utvecklingen i den norra delen 
av planområdet är så starkt sammankopp-
lad med valet av spårvägens sträckning 
föreslås den norra delen av planområdet 
som utredningsområde. Det innebär att 
markens användning avgörs vid ett senare 
tillfälle antingen i översiktsplan eller i en 
detaljplaneprocess.

Mark utan upekad förändring
Ytor som inte pekas ut med någon för-
ändrad markanvändning kan framöver 
brukas på samma sätt som idag.
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Överensstämmelse med Översikts-
plan 2010
Förslaget bedöms ligga helt i linje med 
intentionerna i ÖP 2010 eftersom större 
delen av området utvecklas med natur- 
och rekreationsvärdena i fokus. Bebyggelse 
har prövats och bedömts vara lämplig i ett 
område som inte anses påverka natur- och 
rekreationsvärdena och som ligger inom 
den radie från Maria station som anses 
vara stationsnära.

Genom att precisera intentionerna i ÖP 
2010 och möjliggöra en avvägning av 
olika intressen, bland annat statliga och 
allmänna, så kan processen med att bilda 
naturreservat påbörjas eftersom nödvän-
diga avvägningar är gjorda i denna över-
siktsplan.

Påverkan på riksintressen
Påverkan på riksintressen i området 
bedöms inte vara av den grad att det kan 
antas medföra påtaglig skada på något 
riksintresse.

Kustzon
Allmänhetens tillgänglighet till kusten 
och befintliga naturområden kommer 
att stärkas med detta förslag. Cykelvägar, 
tydligare entréer och fokus på natur- och 
rekreationsvärden genom naturreservats-
bildning gör att värdena som riksintres-
set för kustzon avser att skydda blir väl 
omhändertagna.

Bebyggelsen vid begravningsplatsen öster 
om Romares väg innebär att mark tas i 
anspråk som tidigare brukats som jord-
bruksmark. Det är dock ett område i 
anslutning till befintlig stadsbebyggelse 
och ligger ovanligt väl lokaliserat med 
närhet till Maria station, stadsbusslinjer 
samt gång- och cykelvägar. Även frilufts-
anläggningen tar mark i anspråk men 
fyller samtidigt en viktig funktion för 
allmänheten och stärker rekreationmöj-
ligheterna i området. Därför gör Helsing-
borgs stad bedömningen att det inte kan 
antas medföra påtaglig skada på riksin-
tresset för kustzon. 

Naturvård
Inga marker som idag hålls öppna med 
jordbruk eller bete föreslås planteras igen 
med skog. I princip hela området före-
slås skyddas och utvecklas med hjälp av 
naturreservatsbildning.

Det primära lokaliseringsalternativet för 
friluftsanläggningen är på ett område som 
omfattas av riksintresset för naturvård. 
Marken består idag av gräs och jordbruks-
mark. En byggnad av detta slag anses dock 
vara av så starkt allmänt intresse att det 
ändå är motiverat att ta mark i anspråk. 
Naturvärdena på marken idag är relativt 
låga. 

Kulturmiljövård
Länsstyrelsen har fattat beslut om geo-
grafisk avgränsning av riksintresset för 
S:ta Maria och avgränsningen följer det 
förslag som Helsingborgs stad har arbetat 
fram. Den bebyggelse som föreslås öster 
om Romares väg ligger i linje med befint-
liga strukturer och på respektfullt avstånd 
från den riksintressanta miljön i Maria 
Park.

Infrastruktur
Västkustbanan utgör riksintresse för 
infrastruktur och eftersom frågan om 
hur dubbelspår mellan Maria station och 
Knutpunkten ska se ut så har naturreser-
vatet anpassats så att det inte försvårar en 
eventuell dubbelspårsutbyggnad i befint-
lig sträckning. Samtidigt kan Helsingborgs 
stad konstatera att en utbyggnad med 
dubbelspår på den befintliga sträckningen 
kan komma att påverka naturvärden i 
området.

Sammanfattande konsekvenser
Konsekvenserna av det nu aktuella försla-
get bedöms som relativt små. En konse-
kvens är dock att mark som idag brukas 
som jordbruksmark kommer att tas i 
anspråk. Dels för bostadsutbyggnad men 
även för att förbättra gång- och cykelvä-
gar i området samt för att bygga en fram-
tida friluftsanläggning.
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I övrigt så är det främst de övergripande 
konsekvenserna av ett populärt natur- 
och rekreationsområde med en stor andel 
besökare som genom slitage och sin när-
varo påverkar djur- och växtlivet i områ-
det.

De största konsekvenserna kan framtida 
spårväg få både genom den mark som tas 
i anspråk, genom att den riskerar att skapa 
en ny barriär i området samt påverka 
rekreationsvärden med trafikbuller.
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Nollalternativ
Med nollalternativet menas att över-
siktsplanen inte antas och därmed inte 
genomförs. Nollalternativet tolkas ibland 
felaktigt som att inget skulle förändras, 
men med ett 20 till 25-årsperspektiv är 
det inget realistiskt alternativ. Man kan 
förvänta sig att bostadsbebyggelsen öster 
om Romares väg kommer att genomföras 
eftersom konsekvenserna av den är kända 
och relativt få. Det är även sannolikt att 
ett mindre naturreservat går att genom-
föra för de områden som inte påverkar 
andra intressen, men natur- och kultur-
värdena skyddas endast inom ett begrän-
sat område.

Överensstämmelse mellan 
ÖP 2010 och planförslaget
Nollalternativet innebär att endast ÖP 
2010 innehåller riktlinjer för områdets 
utveckling. 

Påverkan på riksintressen
Skogsplanteringen bedöms ha liten påver-
kan på riksintresse för naturvård eftersom 
ett mindre område tas i anspråk. Utred-
ningsområde 8 bedöms inte påverka riks-
intresse för kulturmiljövård.

Konsekvenser
Naturreservatet skyddar de mest vär-
defulla naturområden i Pålsjö skog men 
omfattar inte de övriga skogspartierna. 
De har inte inventerats lika noggrant som 
Pålsjö skog, men väntas innehålla liknande 
värden. Exploatering öster om Romares 
väg bedöms inte leda till några större kon-
sekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser
0 Ingen påverkan på befintligt lednings-
nät. Öresundskraft gör i dagsläget bedöm-
ningen att föreslagen utbyggnad kan 
kopplas på det befintliga nätet vad gäller 
el, fjärrvärme och optisk fiberkabel.

- Eventuella kostnader för utbyggnad av 
vatten- och avloppsnät, utredning krävs i 
tidigt skede för utredningsområde 8.

- Verksamheter som är beroende av land-
skapet och tydlighet för områdets  lång-
siktiga utveckling kan komma att avvakta 
med investeringar vilket hämmar närings-
livsutvecklingen.

Sociala konsekvenser
0 Rekreationsvärdena blir i stort sett oför-
ändrade och osäkerheten för framtida 
utveckling är fortsatt stor.

Miljökonsekvenser
+ Skydd för naturvärdena i Pålsjö skog. 

- Stora delar av skogspartierna och de 
öppna landskapsrummen står fortfarande 
utan skydd vilket skapar en osäkerhet 
kring den framtida utvecklingen.
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Förslag till geografisk avgränsning av riksintresse 
för kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövård 
(Helsingborgs centrala delar 
M:K15)
Riksintresse för kulturmiljövården regle-
ras i 3 kapitlet 6 § miljöbalken och inne-
bär att mark- och vattenområden som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund 
av sina natur- eller kulturvärden så långt 
som möjligt ska skyddas, och att behovet 
av grönområden i eller i närheten av tät-
orter särskilt ska beaktas. 

Inom planområdet pekas S:ta Maria och 
krematoriet på Pålsjö kyrkogård ut som 
en del av riksintresset för Helsingborgs 
centrala delar, M:K 15. S:ta Maria har 
däremot ingen geografisk avgränsning, 

S:ta Maria sjukhusområde
Motivering: ”Institutionsmiljö i form av S:ta 
Maria sjukhusområde, en väl sammanhål-
len sjukhusanläggning av unik social och 
arkitektonisk betydelse.”

Uttryck: ”S:ta Maria – Helsingborgs hos-
pital – komplett sjukhusanläggning i park-
miljö av arkitekten Carl Westman från 
1918-1926 med kyrka och välbevarat bygg-
nadsbestånd i Helsingborgstegel.”

Förslag till geografisk 
avgränsning
Helsingborgs stad föreslår att riksintresset 
för kulturmiljövården avgränsas geogra-
fiskt av vad som framgår av kartbilden till 
vänster. Avgränsningen bedöms omfatta 
de värden som åsyftas i statens precisering 
av riksintresset. 

Förslag till geografisk avgränsning av riksintresse för kulturmiljövården
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
AVDELNINGEN FÖR STRATEGISK PLANERING

Miljökonsekvensbeskrivning 
PÅLSJÖ - ÄNDRING AV HELSINGBORGS ÖVERSIKTSPLAN
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Om ett planförslag kan antas 
medföra sådan betydande miljö-
påverkan som avses i 6 kapitlet 
11-18 och 22 §§ miljöbalken, ska 
en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas och följa planförslaget, 
vilket regleras i 3 kapitlet 8 § 
plan- bygglagen. En översikts-
plan antas alltid kunna innebära 
betydande miljöpåverkan. Syftet 
med miljöbedömningen är att 
på ett tidigt stadium integrera 
miljöaspekterna i planeringen 
och på så vis främja en hållbar 
utveckling. 

En miljöbedömning är själva 
processen och en miljökon-
sekvensbeskrivning den skriftliga 
redogörelsen för miljöbedöm-
ningen. 
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1 Sammanfattning 
Pålsjö med omnejd är ett av Helsingborgs 
mest kända och attraktiva naturområden. 
Rekreationsområdet används av många 
helsingborgare för idrott, promenader 
eller föreningsaktiviteter. Området har 
höga naturvärden och utgör samtidigt 
en attraktiv boendemiljö. Den långsik-
tiga utvecklingen behöver därför utredas 
och definieras. Genom åren har förslag 
till nationalstadspark, naturreservat och 
bostadsbyggande diskuterats i olika sam-
manhang.

Utgångspunkten i ändringen av över-
siktsplanen är att utreda utveckling och 
eventuellt lämpligt skydd av natur- och 
kulturmiljövärden i området. Även rums-
liga och visuella värden ska vägas in i 
planarbetet. Möjlig lokalisering av ny 
bebyggelse utredas i lägen som varken hin-
drar rekreationsmöjligheter eller påverkar 
riksintresse för naturvården. Syftet med 
Pålsjö – ändring av Helsingborgs översikts-
plan är att ta fram ett förslag där områdets 
förutsättningar och värden kan utvecklas 
med ett långsiktigt perspektiv så att Pålsjö 
fortsätter att bidra till Helsingborgs att-
raktivitet och hållbara utveckling. 

Under samrådet av Pålsjö – ändring av 
Helsingborgs översiktsplan presenterades 
fyra alternativa scenarier samt ett nollal-
ternativ.  Scenarierna hade olika fokus 
med olika förslag på hur stort naturreser-
vat som föreslogs, olika läge för ridanlägg-
ning samt olika lägen och omfattning av 
bostadsbebyggelse. Syftet med att arbeta 
med scenarios var att pröva de olika möj-
ligheter som fanns inom planområdet för 
att på så sätt skapa en transparent process 
och belysta flera alternativa möjligheter.

Samrådsförslagets olika scenarier bedöm-
des påverka miljön främst genom att ny 
bebyggelse ändrar markanvändningen. De 
skulle komma att påverka förutsättning-
arna negativt för rekreation, naturvärden, 
kulturmiljövärden och odlingsmöjlig-
heter. Samtidigt är det en övergripande 
utmaning för Helsingborgs stad att bygga 
nya bostäder i den takt som efterfrågas. 
Det andra sättet som förslagen påverkar 
området gällde avgränsningen av natur-

reservat som kan påverka naturvärden 
och rekreativa värden positivt. Det tredje 
sättet som förslagen bedömdes påverka 
området gällde förändringar i hur marken 
brukas. I de fall åker- eller betesmark plan-
teras med skog påverkas landskapsbilden 
och områdets kultur- och naturvärden. 

Sammanfattningsvis bedömdes miljö-
påverkan fämst ugöras av påverkan på 
naturmiljövärden och kulturmiljövärden 
genom att jordbruks- eller naturmark 
exploateras med bostäder. Av de fyra sce-
narierna så var det enbart det scenario 
som innehöll flera exploateringsområden, 
scenario D, som bedömdes kunna inne-
bära risk för betydande miljöpåverkan. 

Med utgångspunkt i samrådets scena-
rier arbetades ett nytt förslag fram som 
nu ställs ut. Förslaget innehåller ett stort 
naturreservat som omfattar de skogs- 
och gräsmarker med högst naturvärden i 
området. Dessa är i första hand belägna 
i själva Pålsjö skog, Laröds skogen, längs 
landborgsbranten och i Sofieroskogen. 
Därigenom omfattar även naturreserva-
tet både Pålsjöbäcken och Sofierobäcken. 
I planområdets norra del föreslås ett 
utredningsområde eftersom valet av spår-
vägssträckning är avgörande för mark-
användningen i området. Därför skjuts 
ställningstagandet för utredningsområdet 
på framtiden då valet om spårvägssträck-
ning är löst. Det innebär även att det inte 
går att bedöma miljökonsekvenserna i 
detta område. Den bebyggelse som åter-
står i utställningsförslaget utgörs av två 
lägen för framtida friluftsanläggning samt 
ett område öster om Romares väg för 
bostadsbebyggelse. Konsekvenserna av 
friluftsanläggningen utgörs främst i att 
jordbruksmark tas i anspråk och exploa-
teras. Både bostadsbebyggelse och frilufts-
anläggning kommer att bidra med ökad 
andel trafik i området men skapar samti-
digt större underlag för den befintliga kol-
lektivtrafiken.

2 Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen för försla-
gets miljöpåverkan visar att inget av de 
föreslagna förändringarna, var för sig 
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eller sammantaget, kan antas leda till 
betydande miljöpåverkan. Det är främst 
positiva konsekvenser för växt och djur-
liv, rekreationsmöjligheterna stärks och 
bostadsbeståndet i området får ökad 
variation. Negativa konsekvenser utgörs 
främst av att jordbruksmark tas i anspråk, 
ökat slitage och störningar i området på 
grund av ökat besöksantal. Dock bedöms 
inga av dessa konsekvenser vara av den 
storleksordningen att det kan anses vara 
betydande miljöpåverkan.

3 Inledning
Miljöbedömningen innehåller följande 
steg. Inom parantes anges motsvarande 
steg för planhandlingarna enligt plan- och 
bygglagen.

• Behovsbedömning och avgränsning 
(innan samråd)

• Miljökonsekvensbeskrivning (samråd 
och utställning)

• Antagande (antagande)
• Uppföljning (översyn pågår om var 

och hur miljökonsekvensbeskriv-
ningar ska följas upp) 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska den 
betydande miljöpåverkan som planens 
genomförande kan antas medföra iden-
tifieras, beskrivas och bedömas. Det är 
endast de miljöaspekter som kan anses 
medföra betydande miljöpåverkan som 
ska ingå i miljöbedömningen. 

3.1 Behovsbedömning 
Eftersom en översiktsplan per definition 
alltid kan antas leda till betydande mil-
jöpåverkan ska alltid en miljöbedömning 
göras. Som en del av miljöbedömningen 
tas en miljökonsekvensbeskrivning fram 
där miljökonsekvenserna tydliggörs och 
eventuell risk för betydande miljöpåver-
kan identifieras.

3.2 Avgränsning 
I miljökonsekvensbeskrivningen är det 
endast det som kan anses medföra bety-
dande miljöpåverkan som ska beskrivas. 

Förslaget till ändring av Helsingborgs 
översiktsplan påverkar miljön på tre över-

gripande sätt. 
• Det första är att genom ny bebyggelse 

ändra markanvändningen vilket kan 
komma att påverka förutsättningarna 
negativt för rekreation, naturvärden, 
kulturmiljövärden och odlingsmöj-
ligheter men bidrar samtidigt till 
bostadsförsörjningen i staden. 

• Det andra gäller avgränsningen av 
naturreservat som kan påverka natur-
värden och rekreativa värden positivt. 

• Det tredje gäller förändringar i hur 
marken brukas. I de fall då åker- eller 
betesmark planteras med skog påver-
kas landskapsbilden och områdets 
kultur- och naturvärden. 

Sammanfattningsvis är det främst risk för 
betydande miljöpåverkan på naturmiljö-
värden och kulturmiljövärden inom pla-
nområdet. 

3.3 Samråd om avgränsning
Enligt 6 kapitlet 13 § miljöbalken ska 
kommunen samråda med länsstyrelsen 
och den eller de kommuner som berörs av 
planen innan omfattningen av miljökon-
sekvensbeskrivningen bestäms. Samråd 
mellan Helsingborgs stad och Länsstyrel-
sen i Skåne län angående avgränsningen 
gjordes den 16 augusti 2012. Helsing-
borgs stad och Länsstyrelsen i Skåne län 
kom då överens om vilka konsekvenser 
som ska utredas i en miljökonsekvens-
beskrivning, samt att samråd med grann-
kommuner om avgränsningen inte ansågs 
nödvändigt. 

4 Sammanfattning av förslaget
Förslaget som nu ställs ut består till större 
delen av ett stort naturreservat som 
omfattar samtliga skogspartier, förutom 
skogen i Sofiero slottsträdgård samt den 
mark som föreslås som utredningsområde. 
Dessutom ingår samtliga betesmarker 
inom planområdet i naturreservatet vilket 
medför att de flesta av viktiga naturvär-
den inkluderas i naturreservatet. 

Ett antal entréer föreslås till området där 
investeringar kan göras efter hand med till 
exempel informationstavlor. Dessa frågor 
kommer att utvecklas ytterligare i plane-
ringen av naturreservatet. En friluftsan-
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läggning föreslås i två alternativa lägen 
med möjlighet att duscha och byta om 
samt med allmänt tillgängliga toaletter. I 
första hand föreslås friluftsanläggningen 
lokaliseras i områdets norra del för att 
aktivera dessa delar av området och sprida 
besökarna över området så att den sydösta 
delen inte belastas för hårt. Det innebär 
även bättre tillgänglighet för de som reser 
med bil och minskar mängden trafik som 
går genom omkringliggande bostadsom-
råden och centralt i Pålsjö skog. Tillgäng-
ligheten för cykel och buss bedöms som 
likvärdig i de två alternativen. Det andra 
alternativet är att lokalisera anläggningen 
vid den befintliga entrén nere vid Krema-
toriet. Då tas även delar av den befintliga 
gräsytan i anspråk.

Spårvägen mellan Helsingborg och Höga-
näs redovisas med två alternativa sträck-
ningar eftersom det ännu inte beslutats 
om vilken av dessa som bedöms vara mest 
fördelaktig. Förstudie för spårväg i Hel-
singborg och Höganäs är på remiss under 
hösten 2013. Först därefter kommer 
beslut att tas om vilken av sträckningarna 
som prioriteras.

Ett mindre utredningsområde föreslås i 
norra delen av planområdet och innebär 
att ställningstagande om framtida utveck-
ling av området inte bestäms med denna 
översiktsplan. Markanvändningen i detta 
område avgörs vid ett senare tillfälle och 
i en annan process. Dock finns ett antal 
viktiga frågor som då behöver belysas och 
som redovisas i detta förslag. 

Ny cykelväg föreslås mellan Maria park 
och Sofiero gård vilket innebär att en tvär-
förbindelse för cykel skapas i området. I 
dagsläget finns det få cykelvägar som går 
i östvästlig riktning genom området. En 
förlängning av den befintliga cykelvägen 
föreslås även vidare mot Sofierovägen. 

Ny bostadsbebyggelse föreslås mellan;  
begravningsplatsen, koloniområdet och 
Pålsjö gård. Det är mark som idag används 
som jordbruksmark men som ligger nära 
busslinjer, övrig bebyggelse och Maria 
station vilket motiverar att bostadsbebyg-
gelse bör lokliseras i området. En studie 

kring olika utformningsalternativ för 
bebyggelse har genomförts och beslut om 
planuppdrag väntas under hösten 2013. I 
det arbetet kommer kapacitetsutredning 
för vatten och avlopp att göras samt möj-
ligheter till el- och fjärrvärmeanslutning. 

De specifika konsekvenserna av förslagets 
olika delar är:

Naturreservat
Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
++ Viktiga skogs och gräsmarker värnas 
på lång sikt och utvecklas med målinrik-
tad skötsel vilket stärker naturvärdena.

+ Trädplantering i form av alléer och so-
litärer stärker den biologiska mångfalden 
och landskapskvaliteterna.

- Elljusspår påverkar djurlivet negativt, 
främst för insekter och fåglar. Påverkan 
kan dock minimeras genom att ljusets våg-
längd regleras samt att tiderna på dygnet 
som belysningen är tänd begränsas.

+ Pålsjös långa historiska koppling som 
kulturmiljö för just rekreation bibehålls 
och stärks.

- Ökat antal besökare i området leder till 
ökat slitage och riskerar att störa djur och 
växtliv. Genom att sprida besökare över 
hela området kan dock slitaget minimeras.

Sociala konsekvenser
++ Framtida möjligheter för rekreation 
stärks och förväntas påverka folkhälsan 
positivt.

+ Med målinriktad skötsel för rekrea-
tionsvärden och ökad tillgänglighet på-
verkas folkhälsan positivt.

+ Med ökat antal besökare stärks även 

upplevd trygghet i området.

Ekonomiska konsekvenser
- Underhållskostnader ökar i och med att 
elljusspår förlängs och nya entréer skapas.

+ Ökat antal besökare och förhöjd status 
kombinerat med långsiktig tydlighet i 
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områdets utveckling gynnar det lokala 
näringslivet som i många fall är starkt 
kopplade till landskapets värden och 
omkringliggande naturen.

+ Genom att naturreservatet bildas kan 
markpriserna förväntas stiga något för de 
fastigheter som ligger intill området.

+ Beslut om naturreservat för Pålsjö och 
utvecklingen av området som stadsnära 
rekreationsområdet gynnar Helsingborgs 
attraktivitet.

Friluftsanläggning och Naturpunkt
Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
- Jorbruksmark och gräsmark tas i anspråk, 
rekrations- och naturvärdena är som 
störst i det sydöstra läget vid Krematoriet. 
Eftersom parkering i det norra läget kan 
samordnas med evenemangsparkeringen 
för Sofiero slott innebär det en mer effek-
tiv markanvändning. 

+ Genom att lokalisera friluftsanläggning i 
det norra läget kan besökare fördelas mer 
jämt över hela området vilket är fördelak-
tigt inte minst på grund av att påverkan 
på naturvärden minimeras. 

+ Lokalisering i det norra läget möjliggör 
koppling till eventuell spårtrafik vilket 
ger bättre förutsättningar för resor med 

kollektivtrafik.

Sociala konsekvenser
+ Ökade möjligheter för rekreation. Stör-
re målgrupp kan attraheras med större 
variation i aktiviteter och faciliteter.

+ Genom att kombinera friluftsanlägg-
ningen med Naturpunkt kan de peda-
gogiska vinsterna och förståelsen för de 
unika värdena öka.

+ Friluftsanläggningen bidrar till att 
skapa en ny mötesplats i området.

+ Möjligheterna till attraktivt fören-
ingsliv i området stärks i och med att en 
friluftsanläggning byggs.

Ekonomiska konsekvenser

+ Parkeringsbehovet kan samordnas med 
parkering för besökare till Sofiero slott.

+ Det norra alternativet ger större ut-
vecklingsmöjligheter och bättre koppling 

till verksamheter i närområdet.

Ny bostadsbebyggelse
Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
- Jordbruksmark som idag används för 
vallodling tas i anspråk.

- Ökad mängd dagvatten och risk för 
föroreningar i och med att marken 
hårdgörs. 

+ Dagvattenhanteringen leder till att mil-
jöer skapas som påverkar den biologiska 
mångfalden positivt.

+/- Goda förutsättningar för arbetspend-
ling på annat sätt än med bil minskar 
risken för negativa konsekvenser kopp-
lade till persontransporter. 

Sociala konsekvenser
+ Genom variation i upplåtelseformer 
skapas en större variation i utbudet av 
bostäder i området.

+ Möjligheterna att röra sig genom om-
rådet kommer att förstärkas jämfört med 
dagens situation.

+ Genom att tillföra bostäder intill cykel-
vägen kan trygghetsupplevelsen stärkas.

Ekonomiska konsekvenser
+ Ökat underlag för kollektivtrafiken i 
området.

Cykelvägar
Konsekvenser
Miljömässiga konsekvenser
+ Förbättrade möjligheter för människor 
att gå och cykla istället för att resa med 
personbil.

- Stengärdsgården omfattas av biotop-
skydd och dispens måste sökas för att ta 
bort de delar av gärdsgården som behövs 
för att komma igenom med cykelvägen.

- Jordbruksmark tas i anspråk.
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- Hårdgörning av mark ökar behovet av 
dagvattenhantering i området

Sociala konsekvenser
+ Nya cykelvägar ökar besökares möjlig-
heter att röra sig i området och påverkar 
personers hälsa positivt.

+ Cykelvägar med belysning ökar trygg-

hetsupplevelsen.

Ekonomiska konsekvenser
+ Ökad tillgänglighet till området stärker 
underlaget för näringslivet i området.

5 Alternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska inne-
hålla de uppgifter som är rimliga med 
hänsyn till bland annat planens innehåll 
och detaljeringsgrad. En beskrivning av 
den sannolika utvecklingen om planen 
inte genomförs ska också göras. Det ska 
dock noteras att miljökonsekvensbeskriv-
ning av genomförandeskedet kommer 
först i samband med detaljplanering, om 
det då bedöms finnas risk för betydande 
miljöpåverkan, eftersom en översiktsplan 
inte har någon genomförandetid. 

5.1 Alternativa scenarier och lokali-
seringar
En miljökonsekvensbeskrivning ska 
beskriva konsekvenserna och alternativa 
lokaliseringar och utformningar jämfört 
med nollalternativet. Under samrådet 
gjordes en miljökonsekvensbeskrivning 
av alla fyra scenarier samt ett nollalterna-
tiv. Det förslag som nu presenteras under 
utställningen har tagits fram genom att 
pröva fler alternativa lokaliseringar och 
utformningar i de fyra scenarierna. 
Med utgångs punkt i de olika scenarierna 
har ett nytt förslag tagits fram som kan 
uppfylla planens syfte. Möjligheterna för 
att utveckla skydd av natur- och kultur-
värden samt möjliggöra bostadsbebyg-
gelse på en plats som inte medför negativa 
konsekvenser bedöms som mycket goda.
Varken allmänhetens möjligheter till 
rekreation, skydd och utveckling av natur- 
och kulturvärden eller påverkan på riksin-
tressen i området bedöms som negativa.

Nollalternativet som beskrivs innebär 
att planen inte genomförs. Nollalternati-
vet tolkas ibland felaktigt som att inget 
skulle förändras, men med ett 20-25-års-
perspektiv på utveckling är det inget 
realistiskt alternativ. Det finns redan nu, 
och bedöms finnas framöver, intresse för 
utveckling av till exempel bostadsbebyg-
gelse, hästhållning och rekreationsmöj-
ligheter. Helsingborgs stad har både en 
juridisk och politisk skyldighet att ta ställ-
ning till förfrågningar. För planområdets 
del skulle det innebära att Helsingborgs 
stad tvingas ta ställning till detaljplane-
förfrågningar, lantmäteriförrättningar, 
förhandsbesked och bygglov utan områ-
desspecifika riktlinjer. Det skulle i sin tur 
innebära svårigheter för samordningen 
och helhetsbedömningen i en rad frågor, 
till exempel påverkan på riksintressen, 
rekreations- och kulturvärden och hus-
hållning med jordbruksmark. Nollalter-
nativet innebär alltså att en okänd mängd 
mindre planer och bygglov skulle prövas, 
utan den helhetsbild och det stöd som 
denna översiktsplan ger.

6 Miljömål och folkhälsomål
Här beskrivs miljömål och folkhälsomål 
som är relevanta för den aktuella planen. 

6.1 Miljömål 
Det övergripande målet för svensk miljö-
politik är det så kallade generationsmålet; 
att till nästa generation kunna lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka miljö- och häl-
soproblem utanför Sveriges gränser. För 
att uppnå detta generationsmål har riks-
dagen fastställt 16 nationella miljömål, 
som sedan brutits ner till delmål och till 
regional och lokal nivå. Målåret är satt 
till 2020, utom för klimatmålet som har 
målåret 2050. 

Naturvårdsverket har under 2012 tagit 
fram en fördjupad utredning av mil-
jömålen och det övergripande genera-
tionsmålet. Deras slutsats är att av 16 
miljökvalitetsmål kommer 14 inte att nås 
till 2020. De bedömer det också som tro-
ligt att det inte heller 2020 kommer att 
finnas de förutsättningar som krävs för 
att miljön ska kunna återhämta sig, att 
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hittills beslutade styrmedel inte räcker 
och att tillräckliga åtgärder inte ser ut att 
genomföras till 2020. De två miljömål 
som bedöms kunna uppfyllas till 2020 
är Skyddande ozonskikt och Säker strål-
miljö.

Förslaget som nu presenteras skapar goda 
förutsättningar för att bidra till att miljö-
mål som Levande skogar, Myllrande våt-
marker, Ett rikt odlingslandskap och God 
bebyggd miljö kan uppnås. 

6.2 Folkhälsomål 
Sverige har en nationell folkhälsopolitik 
vars övergripande mål är att skapa förut-
sättningar i samhället för god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. Folkhälsa 
handlar om allt från individens egna val 
och vanor till strukturella faktorer såsom 
yttre miljöer och demokratiska rättighe-
ter i samhället. Utgångspunkten för folk-
hälsoarbetet är indelat i elva övergripande 
målområden.

Möjligheterna för Ökad fysisk aktivitet 
samt Delaktighet och inflytande i samhäl-
let stärks genom arbetet med ändring av 
översiktsplan för Pålsjö. Delaktighet och 
inflytande påverkas av det upplägg som 
valdes för planarbetet där ett antal scena-
rier redovisades innan Helsingborgs stad 
tog ställning till vilken inriktning planen 
skulle ta. Även Barns och ungas uppväxt-
villkor bedöms kunna gynnas av detta 
förslag eftersom stora ytor för rekreation 
i direkt anslutning till bostadsområden 
värnas på lång sikt. Med ökad tillgänglig-
het stärks dessa förutsättningar ytterligare.
 

7 Faktorer med risk för betydande 
miljöpåverkan
Sammanfattningsvis kan det konstateras 
att inga riksintressen, natur- och kultur-
värden riskerar att påtagligt skadas med 
det förslag som nu presenteras. 

Naturvärden
Den sammantagna bedömningen är att 
naturvärdena inte påverkas negativt i den 
grad att det kan klassas som betydande 
miljöpåverkan.

Kulturvärden
De kulturvärden som finns i området 
bedöms inte påverkas i den grad att det 
kan klassas som betydande miljöpåverkan.

Riksintresse för infrastruktur
Riksintresse för infrastruktur bedöms 
inte riskera att påtagligt skadas eftersom 
området närmast Västkustbanan undan-
tas från naturreservatet för att bibehålla 
möjligheten till utbyggnad av dubbel-
spår. Samtidigt är det viktigt att påpeka 
att Helsingborgs stads ställningstagande 
i frågan är att dubbelspårsutbyggnad 
mellan Maria Station och Helsingborgs 
central (Knutpunkten) bör ske genom att 
Tågaborgstunneln byggs. 

Nollalternativet bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. 

Riksintresse för kustzon
Riksintresse för kustzonen påverkas inte 
negativ eftersom området utvecklas för 
att just stärka allmänhetens tillgänglighet 
till natur- och rekreationsområden. Den 
bostadsbebyggelse som föreslås påverkar 
inte natur- eller kulturvärden i området 
och försämrar inte allmänhetens tillgäng-
lighet till området. Bebyggelsen anses sna-
rare vara en utveckling av den befintliga 
stadsstrukturen i området.

Nollalternativet bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. 

Riksintresse för naturvård (N 44 
Pålsjö-Domsten) 
Riksintresse för naturvård bedöms inte 
påverkas negativt eftersom området 
föreslås utvecklas som naturreservat där 
befintliga kvaliteter i variationen mellan 
skog och öppen mark bibehålls. 

Nollalternativ bedöms ha liten påver-
kan på riksintresset eftersom endast ett 
mindre område tas i anspråk.

Riksintresse för kulturmiljövård (M:K 
15 Krematoriet och S:ta Maria)
Riksintresse för kulturmiljövård har pre-
ciserats av Länsstyrelsen och avgränsats 
geografiskt i enlighet med Helsingborgs 
stads förslag. Varken naturreservat eller 

ÄÖP_ Pålsjö_utställning.indd   49 11/25/2013   12:23:05 PM



Pålsjö | ändring av Helsingborgs översiktsplan50 

föreslagen bebyggelse öster om Romares 
väg bedöms påverka riksintresset negativ 
eftersom befintliga gränser och strukturer 
bibehålls. 

Nollalternativet bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. 

Naturvärden
Rödlistade arter
Rödlistade arter är i första hand lokali-
serade till äldre skogsmiljöer eller gräs-
marker. Eftersom de områden med högst 
värde omfattas av naturreservatet så 
bedöms påverkan på rödlistade arter som 
positiv.

Områden utpekade som är ekolo-
giskt särskilt känsliga 
De ytor som är utpekade som ekologiskt 
särskilt känsliga omfattas till större delen 
av det föreslagna naturreservatet. En del 
av den jordbruksmark som ingår i denna 
klassning ligger inom utredningsområdet 
vilket medför att det inte är möjligt att 
bedöma påverkan på detta. Den jord-
bruksmark som kommer att tas i anspråk 
om friluftsanläggningen byggs i det norra 
läget ingår i ytan som pekats ut som eko-
logiskt särskilt känslig.

Biologisk mångfald
Konsekvenserna är positiva för samt-
liga områden eftersom befintliga ytor 
omfattas av naturreservat och de riktade 
åtgärder som det medför för att skydda 
och utveckla naturvärdena. Ur biologisk 
mångfald sker en ökning i värdet i de 
fall där jordbruksmark exploateras med 
bebyggelse och tillhörande gårdar och 
grönytor. Därför bedöms inget av försla-
gets delar vara negativ ur just aspekten 
biologisk mångfald.

Nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen
Inom skogspartierna i Pålsjö skog och 
Sofieroskogen finns områden med högt 
naturvärde och utpekade nyckelbiotoper. 
Eftersom dessa delar föreslås ingå i natur-
reservatet så sker ingen negativ påverkan 
på värdena.

Kulturvärden
Fornminnen och arkeologi
Det är enbart i området för den föreslagna 

friluftsanläggningen norra läge som det 
finns registrerade fornminnen som kan 
komma att påverkas. För att avgöra om 
det finns risk för påverkan och hur det kan 
undvikas behöver projektet konkretiseras 
ytterligare vilket är möjligt i en detaljplan.

Bevarandeprogram 
Inga av de byggnader som finns utpe-
kade i bevarandeprogrammet kommer att 
påverkas av förslaget som presenteras.

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
för Skåne
I och med att större delen av området 
kommer att omfattas av naturreservat 
med avsikt att värna och utveckla natur- 
och kulturvärden och den befintliga land-
skapsbilden så påverkas inte de värden 
som Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
pekar ut. Bland annat omfattar kulturmil-
jöprogrammet Försvarslinjen som kallas 
för Skånelinjen eller Per Albin-linjen, som 
är en unik företeelse som tydligt visar 
Skåne som gränsprovins. Samtliga värn 
är viktiga delar i helhet för Skånelinjen. I 
övrigt omnämns även S:ta Maria sjukhus, 
men inte heller här sker någon påverkan 
på utpekade värden. 

Landskapsbild
Landskapsbilden kan komma att påver-
kas av trädplanteringar längs vissa vägar i 
området samt genom plantering av soli-
tära träd eller mindre dungar. Det är dock 
landskapselement som återfinns i miljön 
och bedöms därför inte påverka land-
skapsbilden negativt.

Friluftsanläggning och ny bostadsbebyg-
gelse kommer att påverka landskapsbilden 
genom att mark som tidigare varit öppen 
nu kommer att bebyggas. Dock infogar 
sig bebyggelsen i övergripande strukturer 
i landskapet vilket minskar påverkan på 
landskapsbilden.

9 Faktorer som ej bedöms 
innebära risk för betydande 
miljöpåverkan
I detta avsnitt beskrivs faktorer som varit 
föremål för diskussion under avgräns-
ningen av denna miljökonsekvensbe-
skrivning, men som har konstaterats inte 
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innebär risk för betydande miljöpåverkan. 
Eftersom faktorerna inte anses innebära 
risk för betydande miljöpåverkan, varken 
ensamt eller kumulativt, beskrivs de 
därför endast kortfattat och istället hän-
visas till planbeskrivningen. 

Strandskydd 
Ingen påverkan eftersom ingen markan-
vändningsförändring föreslås i strandskyd-
dade områden.

Byggnadsminnen 
Inga byggnadsminnen finns i området, se 
sidan 21 för annan värdefull bebyggelse. 

Hälsa
Miljökvalitetsnormer 
Det finns inga kända problem med luft-
kvalitet i området. På grund av närheten 
till centrum och den högfrekventerade 
busstrafiken dit, närheten till Maria sta-
tion samt att ett av stadens huvudcykel-
stråk passerar området bedöms påverkan 
på miljökvalitetsnormerna för luftkvalite-
ten som små, både i området och i stads-
kärnan, eller andra orter i Skåne.

Buller 
Främst trafikbuller från järnväg och väg 
111 samt viss trafik i området. Ljudmil-
jön är ett av områdets stora kvaliteter 
och  unikt i jämförelse med stadens två 
andra större rekreationsområden också 
gör det unikt. Med det nu aktuella försla-
get förväntas inte trafikmängderna öka i 
området. En av anledningarna till att peka 
ut läge för friluftsanläggning i den norra 
delen av området är just för att minska 
trafikmängden i de centrala delarna av 
staden.

Risker 
Väg 111 utgör transportled för farligt 
gods, men inga bostäder föreslås i närhe-
ten av väg 111. Inga större gasledningar 
finns i området. 

Översvämningar 
Havsnivåhöjningar och översvämningsris-
ker påverkar främst kustområdet. Ingen 
bebyggelse föreslås i områden med risk 
för översvämning. 

Djurhållning 
Betesdjur och hästverksamhet finns i 
området och kommer även fortsättnings-
vis att finnas kvar. Betesmarken är en del i 
områdets kvaliteter och viktigt för biolo-
gisk mångfald.  

Markföroreningar 
Endast en känd mindre deponi i området, 
se sidan 30. Deponin berörs inte av några 
förändringar.

Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planförslaget bedöms inte medföra risk 
för att statusen på yt- och grundvatten 
försämras. Snarare tvärtom så förväntas 
vattenkvaliteten påverkas positivt av res-
taurering av vattendrag. Föroreningsrisken 
och mängden dagvatten kommer att öka i 
och med bostadsexploatering, utbyggnad 
av cykelväg och byggande av friluftsan-
läggning. För att hantera dagvattnet från 
bostadsbebyggelsen öster om Romares 
väg kommer ett dagvattensystem att 
anläggas på den västra sidan.

Erosionsrisker 
Kusten har bedömts som erosionskänslig 
med risk för ras och skred. Även bäckar 
kan drabbas av erosion vid häftiga regn. 
Planförslaget bedöms i sig inte medföra 
risk för ökad erosion och ingen bebyg-
gelse föreslås i erosionskänsliga miljöer. 

Risk för förorening av grundvatten 
Det finns avgränsade områden med stor 
infiltrationsrisk, medan övriga områden 
har medelhög risk. Risken för grund-
vattenförorening bedöms som låg, även 
om det finns enstaka områden med berg 
i dagen där det råder mycket stor infiltra-
tionsrisk. I området där bostadsbebyggelse 
föreslås består jordarten av moränlera.

Påverkan på våtmarker 
Sumpskogar och våtmarker är identifie-
rade och omfattas av förslag till natur-
reservat. Den bäck som tidigare letts via 
kulvert vid Pålsjö gård har återskapats 
vilket får positiva effekter på naturvär-
dena i området. 
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Vattentäkter  
Det finns inga vattentäkter i området.

Dagvatten 
Ny bebyggelse i området kommer att 
kräva fördröjning och ett helhetsgrepp på 
vatten- och avloppssystemen vilket stude-
ras i detalj när detaljplan tas fram för det 
aktuella området.

Vattendrag och bäckar 
Det finns två mindre bäckar i området 
med utlopp i Öresund. Positiva effekter 
av att en numera kulverterad bäck åter-
ställs. 

Jordbruksmark
Jordbruksmark (klass 7) föreslås att tas i 
anspråk för att dels kunna bygga frilufts-
anläggningen i det norra läget och dels för 
att möjliggöra bostadsbebyggelsen öster 
om Romares väg. Lokalisering av frilufts-
anläggning i området tillför kvaliteter 
för friluftslivet och stärker rekreations-
möjligheterna. I området finns annars 
skog och gräsmarker som skulle innebära 
större konsekvenser om de togs i anspråk 
för bebyggelse. Jordbruksmarken som 
omvandlas, i och med att det byggs bostä-
der, ligger i anslutning till befintlig bebyg-
gelse och är svår att bruka rationellt. De 
senaste åren har marken använts för vall-
odling.

Biotopskydd
Biotopskyddade områden finns inom pla-
nområdet. En stengärdsgård kommer att 
påverkas om cykelvägen mellan Maria 
park och Sofiero gård byggs. Det är dock 
en mindre sträcka som påverkas, eftersom 
cykelbanan endast behöver bryta igenom 
stengärdsgården för att ansluta till den 
befintliga cykelvägen på andra sidan.

Rekreation och sociala värden
Området är mycket viktigt för prome-
nader, löpning, orientering och annan 
rekreation, både på en lokal och regional 
skala. Det finns flera ridstigar och närlig-
gande ridhus. En stor del av besökarna till 

området tar sig dit till fots, på cykel eller 
med kollektivtrafik. Dock finns det även 
en betydande del som reser med person-
bil. Det är därför viktigt att tillgänglighe-
ten stärks och att besökare har möjlighet 
att använda hela området istället för att 
koncentreras till ett fåtal entréer. Genom 
att bygga en friluftsanläggning förväntas 
tillgänglighet och målgrupperna kunna 
utökas så att fler kan använda området 
för rekreation. Det är samtidigt viktigt 
att sprida besökarna över hela området så 
att inte en del blir avsevärt mer belastad 
än någon annan. Med det förslag som nu 
presenteras förväntas rekreationsmöjlig-
heterna och tillgängligheten att stärkas.

Cykelvägar 
Cykelvägar kompletteras med förbindel-
ser i öst-västlig riktning vilket stärker till-
gängligheten.

Infrastruktur och teknisk försörjning
Det finns två alternativ för spårvägssträck-
ning mellan Helsingborg och Höganäs 
vilka båda redovisas i planförslaget. 

Sjöfart 
Det finns ensmärken i området som 
behöver hållas synliga för farlederna. 
Ensmärken kan bland annat visa under-
vattensledningar eller farleder. Ingen del 
av förslaget bedöms påverka sjöfartens 
intressen.

Kollektivtrafik 
Både bostadsbebyggelse och frilufts-
anläggning som föreslås ligger nära 
stadsbusslinjer och ger god kollektivtra-
fikförsörjning. Bostadsbebyggelsen ligger 
inom 1000 meter från Maria station och 
angränsar till cykelväg med koppling till 
stadskärnan. 

Gasledningar 
Inga större gasledningar i området. 

Vatten och avlopp 
Det går få vatten- och avloppsledningar 
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genom området men många av dessa är 
väsentliga huvudledningar. En del går 
också kustnära vilket kan påverkas av till 
exempel stigande havsnivåer och kustero-
sion. Ingen av dessa ledningar påverkas av 
förslaget.

Elledningar 
Flera större elledningar löper genom 
området, men flertalet är förlagda i 
marken eller ligger i områdets utkant. 
Inga elledningar bedöms påverkas av 
befintligt förslag. Strax norr om föresla-
gen friluftsanläggning vid Sofieroskogen 
finns en större nedgrävd elledning och 
fördelningsstation. Den bedöms dock inte 
påverkas av förslaget.

Fjärrvärme 
Huvudfjärrvärmeledning går från Marias-
taden till Laröd. Ledningen går längs det 
södra alternativet för spårvägsdragningen.

10 Åtgärder för att begränsa 
negativa konsekvenser av 
planen
Genom att utreda konsekvenserna av 
fyra olika scenarier tydliggörs såväl posi-
tiva som negativa konsekvenser av plan-
förslagets olika delar. Det förslag som nu 
presenteras har arbetats fram genom att 
de områden och förslag som gett stora 
konsekvenser på kultur- eller naturvärden 
samt rekreationsmöjligheter har utgått 

från förslaget.

11 Krav på 
miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 6 kapitlet 11- 13 §§ 
miljöbalken
Paragraferna nedan reglerar vad en miljö-
konsekvensbeskrivning ska innehålla, och 
texten är direkt hämtad från 6 kapitlet i 
miljöbalken. Innehållet i denna miljökon-
sekvensbeskrivning följer dessa krav. 

Miljökonsekvensbeskrivningar och 
annat underlag 
11 § När en myndighet eller kommun 
upprättar eller ändrar en plan eller ett pro-

gram, som krävs i lag eller annan författ-
ning, ska myndigheten eller kommunen 
göra en miljöbedömning av planen, pro-
grammet eller ändringen, om dess genom-
förande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedöm-
ningen är att integrera miljöaspekter i 
planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas. Lag 2004:606.

12 § Inom ramen för en miljöbedöm-
ning enligt 11 § skall myndigheten eller 
kommunen upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning där den betydande miljöpå-
verkan som planens eller programmets 
genomförande kan antas medföras iden-
tifieras, beskrivas och bedömas. Miljökon-
sekvensbeskrivningen skall innehålla:

- en sammanfattning av planens eller 
programmets innehåll, dess huvudsakliga 
syfte och förhållande till andra relevanta 
planer och program.

- en beskrivning av miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om 
planen, programmet eller ändringen inte 
genomförs.

- en beskrivning av miljöförhållandena 
i de områden som kan antas komma att 
påverkas betydligt.

- en beskrivning av relevanta befintliga 
miljöproblem som har samband med ett 
sådant naturområde som avses i 7 kap 
eller ett annat område av särskild bety-
delse för miljön.

- en beskrivning av hur relevanta miljö-
kvalitetsmål och andra miljöhänsyn beak-
tas i planen eller programmet.

- en beskrivning av den betydande miljö-
påverkan som kan antas uppkomma med
avseende på biologisk mångfald, befolk-
ning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materi-
ella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- 
och kulturlämningar och annat kulturarv 
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samt det inbördes förhållandet mellan 
dessa miljöaspekter.

- en beskrivning av de åtgärder som pla-
neras för att förebygga, hindra eller mot-
verka betydande negativ miljöpåverkan.

- en sammanfattande redogörelse för hur 
bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger 
bakom gjorda val av olika alternativ och 
eventuella problem i samband med att 
uppgifterna sammanställdes.

- en redogörelse för de åtgärder som pla-
neras för uppföljning och övervakning 
av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför.

13 § En miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 12 § skall innehålla de uppgifter 
som är rimliga med hänsyn till:

- bedömningsmetoder och aktuell kun-
skap

- planens eller programmets innehåll och 
detaljeringsgrad

- allmänhetens intresse och

- att vissa frågor kan bedömas bättre i 
samband med prövningen av andra planer 
och program eller i tillståndsprövning av 
verksamheter och åtgärder.

14 § Innan en myndighet eller kommun 
bestämmer omfattningen av och detal-
jeringsgraden för miljökonsekvensbe-
skrivningen, skall myndigheten eller 
kommunen samråda med den eller de 
kommuner som berörs av planen eller 
programmet. För planer eller program 
på nationell nivå skall samråd istället ske 
med Naturvårdsverket och andra berörda 
centrala förvaltningsmyndigheter.

ÄÖP_ Pålsjö_utställning.indd   54 11/25/2013   12:23:05 PM



Pålsjö | ändring av Helsingborgs översiktsplan 55 

Planeringsunderlag

Underlagen finns tillgängliga, vid efterfrågan, på stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för 

strategisk planering. Handlingar som markeras med en * finns tillgängliga på 

www.helsingborg.se  

Då inget annat anges är Helsingborgs stad författare. Med kommunfullmäktige avses kom-

munfullmäktige i Helsingborgs stad.

• * Allerum – Hjälmshult, ändring av Helsingborgs översiktsplan. Utställningshandling 

mars 2012. 

• Arkitekturguide för Helsingborg (2005). 

• Bevarandeprogram Drottninggatan och Pålsjö. Fastställt av kommunfullmäktige 1998.

• Bättre plats för arbete- Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och 

säkerhet. Boverket 1995.  

• Dagvattenpolicy för Helsingborgs stad. Helsingborgs stad. 2007

• Helsingborg kring sekelskiftet 1900.  Schönbeck Boris, Chalmers tekniska högskola 

(2000).

• Helsingborgs raviner och dalar - ett urval. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009

• Helsingborgs stadslexikon (2006).

• Hästar och bebyggelse- Underlag för den fysiska planeringen. Samhällsplanering, 

Skåne i Utveckling 2004:17. Länsstyrelsen i Skåne län.

• Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Proposition 1996/97:53.

• Kollektivtrafikvision för Helsingborg – Linjenätsutredning för år 2020 med utblick 

mot 2035. Ramböll 2010. 

• Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun. Antaget av kommunfullmäk-

tige 1991. 

• Landskapskaraktärsanalys för Helsingborgs stad (2009). Mellanrum landskapsarkitek-

ter.

• Länsstyrelsen i Skåne län (2008). Kulturmiljöprogram för Skåne . 

• Länsstyrelsen i Skåne län (2007-10-12). Miljöbedömningar av planer. 

• * Miljöprogram för Helsingborgs stad 2011-2015.

• Naturvårdsplan för Helsingborgs stad. Antagen av kommunfullmäktige 1992-09-01.

• Nedlagda deponier – inventering och riskbedömning Helsingborgs stad (2007/2008). 

• Ortsanalys  för Hittarp och Laröd. Stadsbyggnadskontoret 2007-05-03.

• Planering och tillgänglighet för ridning i det skånska landskapet, En dokumentation av 

fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning 2011, Hästen i Skåne 2011.

• * PM Klimatanpassning. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-25.  

• * Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i Helsingborgs stad, Höga-

näs kommun och Ängelholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10.

• Vägledning för planering för och invid djurhållning, Boverket 2011.

• * ÖP 2010 – en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling. Antagen av kom-

munfullmäktige 2010-05-18. 

• * Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor. SGI och SMHI, 2009-03-31.

Dessutom har material från 
följande myndigheters hemsidor 
använts;

• Boverket
• Jordbruksverket
• Lantmäteriet
• Länsstyrelsen i Skåne län
• Region Skåne
• Miljömålsportalen
• Myndigheten för samhäll-

skydd och beredskap
• Naturvårdsverket
• Regeringen
• Riksantikvarieämbetet
• Skogsstyrelsen
• Skånetra�ken
• Statens fastighetsverk
• Statens folkhälsoinstitut
• SGU Sveriges Geologiska 

undersökning
• SGI Statens geotekniska 

institut
• Svenska kyrkan
• Tra�kverket
• Transportstyrelsen
• Vattenmyndigheten
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
AVDELNINGEN FÖR STRATEGISK PLANERING 

Stadsbyggnadshuset · Järnvägsgatan 22 · Postadress SE-251 89  Helsingborg

Kundservice 042-10 50 00 · helsingborg.se

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 

november  2013 att skicka ut handlingarna 

för Pålsjö – Ändring av Helsingborgs över-

siktsplan på samråd. 

Samrådet pågår under perioden 2 decem-

ber 2013 till 31 januari 2014. Synpunkter 

ska vara stadsbyggnadsnämnden skriftligen 

tillhanda senast den 31 januari 2014. 

Informationsmöten för allmänheten 

kommer att hållas 5 december. 

Frågor? 

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens 

avdelning för strategisk planering genom att 

ringa till Helsingborgs stads kontaktcenter 

på telefon 042-10 50 00 eller 

www.helsingborg.se
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