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

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtydliga användning och avgränsning för de befintliga verk-
samheterna i området och att reglera allmän platsmark. Detaljplanen innebär också en översyn 
av behovet av åtgärder kopplade till kommande klimatförändringar och stigande havsnivåer. 

1.2 Sammanfattning 
Planförslaget möjliggör: 
• Park 
• Centrumverksamhet, med tyngdpunkt på kioskverksamhet och restauranger. 
• Besöksanläggning för föreningsverksamhet. 
 

Genomförandetiden föreslås till 5 år. 

 

 

Konsekvenser 

Planförslaget innebär att de typer av verksamheter som idag är etablerade på Gröningen blir 
planenliga. Därmed kan de få permanenta bygglov, vilket är en förutsättning för en trygg ut-
veckling av så väl verksamheter som området. Allmänhetens tillgång till Gröningen säkerställs i 
detaljplanen. Vidare innebär planförslaget att de åtgärder som i dagsläget behövs med avse-
ende på klimatförändringar säkerställs.  

Planområdet inom blå markering. För exakt 
avgränsning hänvisas till plankartan. 

Observera att detaljplanen inte omfattar 
stranden.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 

Planeringsförutsättningar 

Gröningen är ett populärt grönområde centralt i Helsingborg. Inom området finns verksam-
heter som restauranger och kiosker etablerade. Även föreningslivet är representerat av en ka-
notklubb och en bouleklubb. På Gröningen finns också möjlighet att bada från någon av bad-
bryggorna som gränsar till strandpromenaden. 

Gröningen anlades i början av 1990-talet. Under de cirka 100 föregående åren var området 
kopplat till hamnverksamheten och här fanns bangård och järnväg. Sedan Gröningen anlades 
har det varit ett mycket välbesökt och omtyckt grönområde. Området sträcker sig från Båt-
husgatan i söder till korsningen vid Strandvägen-Drottninggatan-Halalid. Gröningen är buller-
stört från vägtrafik och järnväg. Inom Gröningen är inte biltrafik tillåten, utom trafik för om-
rådets skötsel och nödvändig trafik till och från verksamheterna.  

 

 

Planstatistik  
Planområdets area: ca 4,5ha  
  
BYA verksamheter:  ca 1700 m2 

Park: ca 4,3ha 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanen består av Gröningen som sträcker sig mellan järnvägen och strandpromenaden. 
Stranden ingår inte i detaljplanen. 

Gröningen begränsas av strandpromenaden i väster och järnvägen i öster. Huvudanvändningen 
föreslås till allmän platsmark PARK, det vill säga det samma som i gällande plan. Längs 
strandpromenaden föreslås för de två etablerade restaurangerna och fyra kioskerna kvarters-
mark, C, i enlighet med den befintliga bebyggelsestrukturen. Den befintliga kanotklubben får 
användningen R - besöksanläggning, föreningsverksamhet. Kvartersmarken för besöksanlägg-
ning/föreningsverksamhet föreslås fortsätta ända ut till strandpromenaden. 

Vid kanotklubben ligger även en boulebana. I den här delen av Gröningen föreslås en egen-
skapsbestämmelse som tillåter att mindre förrådsbyggnader för föreningslivet får uppföras. Två 
sådana byggnader finns redan i dag. De används som förråd av en bouleklubb.  

2.2 Bebyggelse 
Bebyggelsen ligger i huvudsak utmed strandpromenaden. 

Byggnader för restaurangverksamhet får uppföras med en totalhöjd om 5,5 meter.  

För de fyra kioskbyggnaderna längs strandpromenaden föreslås att dessa får uppföras till en 
totalhöjd av 5 meter.  

Kanotklubben, som varit etablerad på Gröningen sedan 1930-talet, föreslås få en byggrätt på 
600 m2. Byggnader får uppföras till en totalhöjd på 6 meter. Tomten utökas genom att dess 
västra gräns fortsätter ut till strandpromenaden. Tomtstorleken uppgår därmed till 1300 m2 
och byggrätten omfattar cirka 45 % av tomten. 

Öster om kanotklubben blir även små, enkla förrådsbyggnader för föreningslivet tillåtna. 
Högsta byggnadsarea per enhet blir 15 m2. Den maximala byggnadsarean för alla sådana bygg-
nader får sammantaget inte överstiga 50 m2. 

För att skydda byggnaderna från de översvämningar som förekommer inom området har tek-
niska bestämmelser införts. Dessa reglerar byggnadernas bärförmåga vid översvämning och 
säkerställer att tekniska anläggningar antingen placeras på en lägsta nivå om +3,5 meter över 
nollplanet eller utförs vattentåliga. 
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Verksamheter och handel 

Inom planområdet möjliggörs för restauranger och kiosker. Även idrottsverksamhet kopplat 
till föreningslivet blir tillåtet. I praktiken innebär inte detta att detaljplanen reglerar någon ny 
typ av verksamhet då planen endast bekräftar de befintliga verksamheterna som i dag finns på 
platsen. 

2.3 Grönstruktur 

Parker 

Gröningen föreslås få användningen PARK. Inom område som regleras med egenskapsbe-
stämmelse får mindre förrådsbyggnader för föreningsverksamhet och liknande uppföras.  

 

2.4 Trafik 
Inom Gröningen är endast motortrafik som behövs för områdets service tillåten, exempelvis 
renhållningsfordon och transporter till verksamheterna. Fordon med handikapptillstånd har 
tillåtelse att köra över Gröningen för att angöra handikappbadet och kallbadhuset. In- och 
utfart till eventuella nya fastigheter får ske över parkmark. Vid eventuell avstyckning upprättas 
officialservitut i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen för att säkra in- och utfart för fastig-
heten. 

Gång- och cykeltrafik 

Området är kopplat till stadens trafiknät och är tillgängligt för gång- och cykeltrafik.  

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen 
C Restaurang, kiosk  
R föreningsverksamhet, idrott  

    Högsta totalhöjd är 0 meter. Nödvändiga tekniska anläggningar får  
                       överstiga högsta totalhöjd på maximalt 25 % av byggnadens tak. 
e1 Högsta byggnadsarea i kvadratmeter. 
b1 Tekniska system ska placeras på en lägsta nivå av +3,5 möh alterna-

tivt utföras vattentåliga. 
b2 Byggnader ska utformas och utföras så att dess bärförmåga och 

stadga består vid naturligt översvämmande vatten. 

 Byggnad får ej uppföras 
 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen 

 PARK. 
 
Förråd Mindre förrådsbyggnader för föreningslivet får uppföras. Maximalt 

15 m2 per enhet och total 50 m2 för alla enheter tillsammans. 

Utfart In- och utfart får anordnas över parkmark. 
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Kollektivtrafik 

Planområdet nås enkelt med buss som trafikerar Drottninggatan i stort sett hela dygnet. 

Parkering 

I anslutning till Gröningen finns flera möjligheter att parkera, till exempel vid Norra hamnen 
och under järnvägen.  Gatuparkering är tillåtet på flera av de omkringliggande gatorna. Med 
hänsyn till planområdets läge i staden och tillgång till kollektivtrafik bedöms områdets parke-
ringsbehov vara tillgodosett.   

Cykel kan parkeras på Gröningen. 

2.5 Teknisk försörjning 
Erforderlig teknisk försörjning finns inom planområdet. Direkt norr om kanotklubben finns en 
transformatorstation som säkerställs med planbestämmelsen E, teknisk anläggning. 

 

För anslutning till elnätet vid bygglovspliktig åtgärd kräver detaljplanen skyddsåtgärder. An-
läggningen ska antingen anläggas på en lägsta höjd av +3,5 meter över havet eller utföras vat-
tentålig. I det fall el, tele eller annan lednings- och eller kabeldragning behöver flyttas eller 
ändras i samband med ny- eller ombyggnad bekostas detta av exploatören. 

Vatten och spillvatten 

I samband med de omfattande markarbeten som utfördes under våren och sommaren 2015 
sågs VA-systemet över och för planens genomförande behövs inga ytterligare åtgärder.  

Detaljplanen reglerar skyddsåtgärder för färsk- och spillvatten vid om- eller nybyggnad. An-
läggningen ska antingen anläggas på en lägsta höjd av +3,5 meter över havet eller utföras vat-
tentålig. 

Dagvattenhantering 

Den föreslagna detaljplanen genererar inte någon ökning av mängden dagvatten då det är be-
fintliga verksamheter som regleras i detaljplanen.  

Avfallshantering 

Avfallshantering sker vid den enskilda verksamheten. Renhållningsfordon kan angöra verksam-
heterna på Gröningen via strandpromenaden. Helsingborgs stads renhållningsordning ska till-
lämpas. 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen 
E Tekniska anläggningar. 
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Fastighetsindelning 

Fastighetsrättsliga åtgärder krävs för planens genomförande. En del av Kallbadhuset 1 överförs 
till Gamla staden 1:1. 

Arrendeavtal och eventuella tomträttsavtal upprättas i samband med planens genomförande 
eller vid kommande bygglovsprocess. Vid eventuell avstyckning av nya fastigheter upprättas 
servitut i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen för att säkra in- och utfarter. Utfartservitut 
för Kallbadhuset 1-2, 1283K-14840 ändras till rådande förhållanden på platsen. 

Genomförandetid 

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

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ändrad lovplikt 

Inom planområdet råder ändrad lovplikt för schaktning och förändring av markytan översti-
gande/djupare än 0,5 meter. 

Upphävande av strandskydd 

En liten del i planområdets norra del omfattas i dag av strandskydd. Resten av planområdet 
omfattas dock inte av strandskyddet. Enligt 7 kap 18§ Miljöbalken gäller att strandskyddet 
inträder om en detaljplan för ett område till exempel upphävs eller ersätts med en ny detalj-
plan. Syftet med detta är att aktualisera strandskyddsfrågan och pröva denna på nytt inför 
planläggningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det föreligger särskilda skäl för att upphäva strandskyd-
det på hela planområdet. (se vidare under kapitel 3 Konsekvenser)  

Administrativa planbestämmelser 
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Marklov krävs för schaktning och förändring av markytan överstigande/djupare än 
0,5 meter. 
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet. 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpå-
verkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En mil-
jöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras.  

Planen genomförs på mark som redan är i anspråkstagen för det syfte som planen anger. Det 
ges inte utrymme för mer hårdgjord mark eller nya verksamheter i sådan omfattning som kan 
anses ge upphov till den typ av miljöpåverkan som lagen avser. Sammantaget kan konsekven-
serna av planens genomförande inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Den föreslagna detaljplanen påverkar inte riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen 
bekräftar pågående markanvändning och ger inte upphov till någon omfattande utbyggnad av 
området. Inte heller tillåter detaljplanen byggnader som kan påverka de värden som riksintres-
set för kulturmiljö, M:K15, avses skydda. 

Riksintresse för naturmiljövård 

Området omfattas av riksintresse för naturvård, landborgen. Detaljplaneförslaget har ingen 
negativ effekt på riksintresset då planområdet ligger nedanför landborgen och inte tillåter 
några höga byggnader. 

Riksintresse för kustzonen 

Detaljplanen är beläget vid kusten och omfattas av riksintresse för kustzon. Planförslaget be-
döms inte påverka riksintresset eftersom det aktuella området ligger i den exploaterade staden 
och endast befäster redan pågående markanvändning. 

Riksintresse för järnvägar 

Planområdet är beläget intill en järnväg som omfattas av riksintresse för järnväg. Den före-
slagna detaljplanen påverkar inte riksintresset då det aktuella området ligger i den exploaterade 
staden och endast befäster redan pågående markanvändning. 

Strandskydd 

Enligt 7 kap 13§ miljöbalken gäller strandskydd vid havet, sjöar och vattendrag och omfattar 
vatten- och landområde som sträcker sig 100 meter från strandlinjen (7 kap 14§ miljöbalken). 
Endast en mindre del av norra Gröningen omfattas idag av strandskydd. För resten av planom-
rådet gäller inte strandskyddet. När en detaljplan hävs eller ändras gäller att strandskyddet 
automatiskt inträder (7 kap 18§ miljöbalken). Detta för att frågan om strandskydd ska prövas i 
samband med planläggningen.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det föreligger särskilda skäl att upphäva strandskyddet 
för hela planområdet. 

Hela planområdet är i dag i anspråkstaget och är en del av det urbaniserade område som utgör 
Helsingborgs stadskärna. Gröningen var tidigare en del av hamnområdet. Stora delar av områ-
det utgjordes av järnväg med tillhörande bangård. Marken är uppfylld med påförda massor 
senast våren och sommaren 2015 då områdets sanerades från miljögifter. I väster löper strand-
promenaden vilken utgörs av en hårdgjord cykel- och gångväg. I övrigt består området av an-
lagd gräsmatta och flera byggnader för bland annat restauranger och föreningsliv.  

Inom den del som i dag omfattas av strandskydd är marken delvis asfalterad. Resterande mark 
utgörs av anlagd gräsmatta på påförda massor. Här finns också en restaurangbyggnad och en 
kiosk.  

Strandskyddet har två syften: dels att trygga allmänhetens tillgång till strandområden; och dels 
att bevara goda livsvillkor för djur och växtlighet på land och i vattnet.  

Då planens huvudanvändning är allmän platsmark, PARK, och det ligger i planens intention 
att säkra allmänhetens tillgång till området, kan planen anses uppfylla den del av strandskyddet 
som syftar till att göra mark längs stränder tillgänglig för allmänheten. 

Kartan visar var det råder strand-
skydd idag. Streckad linje utgör 
plangräns. 

 Observera att planområdet inte 
omfattar stranden. 

 

Område som 
omfattas av 
strandskydd 

planområde 
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Vad beträffar de biologiska värden som strandskyddet ska skydda kan inte några sådana som 
exklusivt härrör från det strandnära läget längre sägas finnas på platsen. Samtliga massor är 
påförda, ytskikten består av anlagd gräsmatta och asfalt och användningen före dagens var 
hamn och järnväg med bland annat en rangerbangård.  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Gällande miljökvalitetsnormer för luft, enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527), avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kol-
monoxid (CO), bensen och ozon (O3). 

Miljökvalitetnormerna för luft bedöms inte påverkas. 

Planförslaget befäster endast befintlig verksamhet och tillåter inte någon miljöstörande verk-
samhet. Inte heller leder detaljplanens genomförande till en påtaglig ökning av motortrafiken. 

Markföroreningar 

Marksanering är genomförd under våren och sommaren 2015. Under befintliga byggnader och 
träd har inte sanering utförts. Föroreningarna är av sådan art och ligger på sådant djup att de 
inte utgör fara för personer som vistas på området. Inte heller bedöms de kvarvarande förore-
ningarna spridas till grundvattnet eller till omkringliggande mark. Vid rivning av byggnader, 
grundlagda på mark, och vid schaktning utanför sanerat område, ska prover tas för utredning 
av eventuell förekomst av markföroreningar. Sanering och omhändertagande av massor ska ske 
på lämpligt sätt. Marklov krävs för schaktning och förändring av markytan översti-
gande/djupare än 0,5 meter. 

Vattenkvalitet 

Planområdet är beläget på vattenförekomsten Helsingborgssandsten SE 621791-130957. Då 
den föreslagna detaljplanen endast befäster pågående markanvändning och inte tillåter någon 
miljöstörande verksamhet kan inte miljökvalitetsnormen för grundvatten anses påverkas nega-
tivt. Inte heller kustvattnet bedöms påverkas negativt av planens genomförande.  

Erosion och översvämningsrisk 

Då planområdet är beläget vid havet föreligger risk för översvämning, speciellt vid en kombi-
nation av hög havsnivå och extremt väder, så som till exempel kraftigt regn kombinerat med 
blåst. Vid sådant väder kan även så kallad vinduppstuvning uppstå, vilket höjer vattnets nivå 
ytterligare, och vågor kan då skölja in över planområdet. Enligt SMHI:s rapport Framtida vat-
tennivåer i Helsingborg (nr 2010-55 4 oktober 2010) beräknas översvämningarna inom planom-
rådet bli relativt kortvariga då vattnet kan rinna tillbaka ner i havet. Skador kan dock ske på 
byggnader och anläggningar. Tång och sediment från havet kan föras in över land. Längs 
strandpromenaden löper en skyddsmur, som bedöms vara tillräcklig i de flesta fall. Dock har 
situationer inträffat då muren inte varit tillräcklig. I Slutrapport – Klimatanpassning av Helsing-
borgs stad (Sweco 2 november 2016) framgår att området ligger inom ett område som bör 
prioriteras vid implementering av klimatanpassningsåtgärder. Byggnader inom Gröningen ska 
därför utformas och utföras så att bärförmågan och stadgan består vid naturligt översväm-
mande vatten. Tekniska anläggningar ska placeras på en lägsta nivå av + 3,5 meter över noll-
planet (havet) eller utföras vattentåliga. Som exempel på översvämningsåtgärder vid planom-
rådet anges strandfodring på en längre sträcka längs med kusten i norra Helsingborg. 



 

12 (20) 

Granskningshandling 
Dnr: 1119/2014  

Upprättad 6 april 2017 
Redaktionellt ändrad 1 juni 2017 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Elektromagnetiska fält 

Det saknas fastslagna riktvärden för elektromagnetiska fält. I stället brukar Miljöbalkens försik-
tighetsprincip användas, vilket innebär att för platser där människor varaktigt vistas ska styrkan 
på elektromanetiska fält understiga 0,4 µT. Helsingborgs stads policy för låg- och högfrekventa 
elektromagnetiska fält, beslutat i kommunfullmäktige den 24 februari 2010 (Kf§28 och §31) 
slår fast att detta värde ska tillämpas för platser där människor bor eller varaktigt vistas. 

När tåg passerar uppstår elektromagnetiska fält. Beroende på till exempel tågtyp varierar dessa 
fält i styrka. Oavsett tågtyp varar dessa fält endast en kort stund, medan tåget passerar. Detta 
medför att det är svårt att mäta elektromagnetiska fält från tåg. Därför används ett medelvärde 
när storleken på elektromagnetiska fält från tågtrafik ska beräknas. 20 meter från kontakled-
ningen (spårmitt) är det elektromagnetiska fältet försumbart för alla tågtyper som finns i Sve-
rige. 

På Gröningen går järnvägen till största del under marken eller på en viadukt över marken. Det 
är endast på en liten del av området som spåren går i marknivå. Gröningen är inte en plats där 
människor bor eller varaktigt vistas.  Det finns dock en restaurang och en kiosk i nära anslut-
ning till järnvägen i den norra delen av Gröningen där ovan nämnda princip kan tillämpas. 
Tågen passerar den här delen av Gröningen på en viadukt över marken vilket gör att avståndet 
mellan kontaktledningen och byggnaderna är sådant att inte heller här överstiger de elektro-
magnetiska fälten gränsvärdet. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Parker 

Detaljplanen reglerar användningen av Gröningen till park. I den föreslagna detaljplanen regle-
ras de verksamheter som finns inom planområdet, vilket förtydligar gränsen mellan park och 
verksamheter. Idag har verksamheterna i stor omfattning tillfälliga bygglov på allmän plats-
mark, vilket gör att det är svårt att definiera vad som är mark tillgänglig för allmänheten och 
vad som är mark avsatt för en viss verksamhet. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Gröningen är en samlingsplats i staden och utgör ett viktigt grönområde för Helsingborgarna så 
väl som för besökare. Det är en modern park, ett uterum för aktiviteter, spontana möten, 
picknick och motion. Närheten till vatten möjliggör bad och promenader längs havet. Höjd-
skillnaderna är små vilket gör Gröningen tillgänglig för så väl rullstolsanvändare som personer 
med barnvagn eller rollator. Blandningen av kiosker och restauranger bidrar också till områdets 
popularitet.  

I den föreslagna detaljplanen är huvudanvändningen av Gröningen allmän platsmark, PARK. 
De befintliga verksamheterna har fått definierade områden. På så sätt tydliggörs vilken mark 
som är allmänt tillgänglig och vilken som är kvartersmark. Idag är gränserna otydliga, då flera 
verksamheter inom Gröningen har tillfälliga bygglov, i strid mot gällande detaljplan. 

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

Gröningen är en plats för personer i alla åldrar. För barn erbjuder området möjlighet till lek 
och bollspel; bad och rekreation. Närheten till bostäder och tillgängliga kommunikationer gör 
det enkelt för äldre barn och ungdomar att själva ta sig till Gröningen. För små barn är trafiken 
ett hinder för att på egen hand ta sig till området. I sällskap av vuxen är Gröningen en lämplig 
plats även för mindre barn. Detaljplanen skapar förutsättningar för att dessa möjligheter för 
barn bevaras. 

Lekplats på Gröningen. Foto 2014  
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3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighetsbildning krävs för planens genomförande.  

Den del av Kallbadhuset 1 som ligger inom detaljplanen överförs till Gamla staden 1:1. Ut-
fartsrätten för Kallbadhuset 1-2 ,1283K-14840, bör anpassas efter verkliga förhållanden. Led-
ningsrätt 1283K-13771 kan upphävas i den del som går över kanotklubbens tomt, då elled-
ningen flyttas under slutet av år 2016. Nya servitut för in- och utfart till eventuellt nya fastig-
heter kan bildas. 

Avtal 

Arrendeavtal och eventuella tomträttsavtal kan upprättas i samband med planens genomfö-
rande eller i senare skede.  

Ekonomi 

Planens genoförande innebär att befintlig verksamhet på området befäst. Några större investe-
ringar är inte nödvändiga. Dock innebär detaljplanen att fastighetsreglering kommer att ske.  

Tekniska utredningar 

Under bland annat befintliga byggnader kan det finnas markföroreningar som härrör från de 
massor som marken är utfylld med. Vid rivning av befintliga byggnader som är grundlagda på 
mark och vid schaktning ska markprover tas för att säkerställa om ytterligare sanering behövs. 
Sanering av Gröningen är gjord våren-sommaren 2015. Påträffas markföroreningar ska marken 
saneras och massorna tas om hand på erforderligt sätt.  

Ledningar 

I det fall el, tele eller annan lednings- och eller kabeldragning behöver flyttas eller ändras i 
samband med ny- eller ombyggnad bekostas detta av exploatören. 

Övriga upplysningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Planändringen är föranledd av ett behov att göra en översyn av markanvändningen på Grö-
ningen, då de befintliga verksamheterna i flera fall har tillfälliga bygglov i strid mot gällande 
detaljplan. Detaljplanen innebär också en översyn av behovet av åtgärder kopplade till kom-
mande klimatförändringar och stigande havsnivåer. 

Beslut i ärendet 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2014 (§ 408) att uppdra åt stadsbygg-
nadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för del av Gamla staden 1:1, Gröningen.  

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger vid kusten inom stadsdelen Norr och består av Gröningen. Gröningen är en 
långsträckt park som i söder avgränsas av Båthusgatan och i norr av den punkt där Strandvägen 
och Drottninggatan möts. I väster utgör strandpromenaden gräns för planområdet och i öster 
avgränsas Gröningen av järnvägen. Området omfattar delar av fastigheterna Gamla staden 1:1 
och Kallbadhuset 1. I detaljplanen ingår även Gamla staden 1:7. Planområdet omfattar cirka 4,5 
ha. 

Gröningen från sydost. Den upptrampade stigen i förgrunden är i dag permanentad. Foto 2014 

Marken består av anlagd gräsmatta på påförda massor. Inom området finns mindre byggnader 
som bland annat rymmer kiosker, förråd och toaletter. Det finns en kanotklubb, boulebanor, 
beach vollybollplan och flertalet restaurangbyggnader på Gröningen. 

Strandpromenaden, som utgör gräns i väster, är hårdgjord och löper längs hela planområdet. 

Markägoförhållanden 

Planområdet består av en del av fastigheterna Gamla staden 1:1, Kallbadhuset 1och Gamla 
staden 7:1, samt hela fastigheten Gamla staden 1:7. Samtliga fastigheter ägs av Helsingborgs 
stad.  
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Markanvändning 

Gröningen används idag som park och rekreationsområde för picknick, hundrastning, lek, sol-
bad, promenader et cetera. Det är ett välbesökt grönområde och nyttjas av människor i alla 
åldrar. Området ändrar karaktär under året genom att de serveringar som öppnar under som-
marhalvåret bidrar till kvällslivet på platsen. Restaurangerna och serveringarna har arrendeav-
tal med Helsingborgs stad men ligger alla på fastigheten Gamla staden 1:1. Här finns även en 
kanotklubb och en bouleklubb. På fastigheten Gamla staden 1:7 finns en elstation. 

Historik 

Gröningen fylldes ut under slutet av 1800-talet. Området hade fram till dess varit en naturlig 
del av strandlinjen med en utskjutande sandbank i söder, den så kallade Trekanten. När järn-
vägen byggdes 1881 och Norra hamnen anlades under 1890-talet fylldes stranden ut fram till 
Trekanten och strandlinjen fick dagens utseende.  

Bild från 1930-talet. Inne på bangården står flera tåg. Byggnaden ute i vattnet är kallbadhuset som 
revs (eldades upp) 1968. Järnvägsspåren går över det som idag är Gröningen.  

Fram till att tågtunneln under staden byggdes gick järnvägsspåren över det som idag är Grö-
ningen. Sträckningen motsvaras av strandpromenaden. Ett av järnvägsspåren ledde ut på 
hamnpiren där ett kolupplag fanns. Det fanns även spår längs östra sidan av hamnbassängen, 
där de stora hamnmagasinen låg. Dagens kajpromenad förbi Dunkers kulturhus och Norra 
hamnen har motsvarande sträckning. Vidare fanns det järnvägsspår längs Kungsgatan. Järnvä-
gen, som hette Skåne-Hallands järnväg, slutade i säckstationen Ångfärjestationen. Södra delen 
av Gröningen var rangerbangård. 
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Karta från 1909. Järnvägsspåren syns som svarta streck. Norr är åt vänster i bilden. 

Helsingborg hade två skilda järnvägsystem med varsin säckstation. Dessa sammanbands med 
ett spår så att tåg kunde flyttas mellan stationerna. För att detta skulle kunna genomföras på 
ett säkert sätt gick en järnvägstjänsteman framför tåget. För att göra det möjligt för tågtrafik att 
passera genom Helsingborg på ett mer effektivt sätt grävdes järnvägen ner under 1980-talet. 
Tågtunneln under staden blev klar 1986 och då Knutpunkten öppnade 1991 blev rangerban-
gården för den norra järnvägslinjen överflödig. Området fylldes ut ytterligare och en park an-
lades. 

Vid vattnet, utanför det aktuella planområdet, fanns det som kallades ”järnvägsmännens fria 
bad”. Detta bad låg vid stenkistorna bakom parapetmuren och användes, som namnet antyder, 
av järnvägspersonal som arbetade på området. 

Sedan 1930-talet har Helsingborgskanotisterna varit etablerade på området. 

Inom planområdet har det funnits flera befästningar från den så kallade Per-Albinlinjen, eller 
Skånelinjen som den egentligen heter. Idag finns endast en kvar. Den är dock överbyggd med 
en restaurang. 

I planområdet ingår också en liten del av hamnpiren som anlades under 1880-talet för att 
skapa Norra Hamnen. Piren är skyddad med en hög mur, en parapet. 

Tidigare var Gröningen benämningen på en annan plats i staden. Idag ligger Stadsteatern på en 
del av den ytan. Den gamla Gröningen var inte anlagd utan utgjordes av en impediment yta 
som användes som informell samlingsplats för barn och ungdomar. Vid utställningen H55 
gjordes en del av området om till utställningsområde.  En del av det området ses i nedre högra 
hörnet på bilden på sidan 17. 

Bebyggelse 

Inom Gröningen finns två restauranger, en längst i norr och en ungefär mitt i planområdet. 
Fyra mindre kioskbyggnader i mörk panel står längs strandpromenaden: två i söder och två i 
norr. Bouleklubben, som är verksam i området, har två små förvaringsbodar av vilken en är en 
container. Kanotklubbens klubbstuga utgörs av en låg byggnad med träpanel samt två contain-
rar för förvaring.  

Bebyggelsen är huvudsakligen placerad utmed strandpromenaden. Det finns både tillfälliga 
och permanenta bygglov för bebyggelsen. 

Parker 

Planområdet utgörs av en park, Gröningen. Gröningen är ett öppet fält med gräsmatta och viss 
vedartad vegetation. Området används för utflykter med picknick, lek, solbad, hundpromena-
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der och liknande aktiviter. Här finns bland annat grillplatser, lekplats, utomhusduschar, boule-
banor och en beach vollybollplan.  

 

En av boulebanorna på Gröningen. Till höger i bild bakom trädet skymtar en av de små förråds-
byggnader som används av områdets bouleklubb. Foto 2014 

Trafik 

Inom planområdet är allmän biltrafik inte tillåten. Strandpromenaden som löper genom områ-
det är hårdgjord och där får cyklar framföras. Renhållningsfordon och annan trafik som behövs 
för områdets service, samt transporter till verksamheterna, kan framföras på gångvägarna i 
gånghastighet. 

Påverkan från omgivningen 

Planområdet är bullerutsatt från intilliggande gator och järnvägen. På delar av området är järn-
vägen nedgrävd. Där tågen kommer upp i dagen uppstår ett visst buller och vibrationer vid 
tågtrafik. Även från båttrafiken förekommer viss störning. Trots detta är området välbesökt. 

Teknisk försörjning 

Inom området finns ledningar för el, färsk- och spillvatten och dagvatten. Optorör finns draget 
genom Gröningen. På fastighten Gamla staden 1:7 finns en elstation. 

Arkeologi 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Marken består av fyllningsmassor. 

Geotekniska förhållanden 

Gröningen består av fyllnadsmassor. Området är sannolikt utfyllt i omgångar med en början i 
slutet på 1800-talet då järnvägen byggdes och området blev rangerbarngård.  När järnvägstun-
neln öppnade 1986 blev rangerbangården överflödig och revs några år senare. Området fylldes 
då upp med massor, var av en del enligt uppgift kom från bygget av Dunkers kulturhus. Dessa 
massor befanns 2014 vara gravt förorenade. Flera markanalyser gjordes för att kartlägga för-
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oreningarna. Även omfattande provtagning gjordes av grundvattnet. Proverna visade att för-
oreningarna inte nått grundvattnet. Under våren och sommaren 2015 sannerades Gröningen. I 
anslutning till befintliga byggnader och under träd har massorna dock varken bytts eller tvät-
tats. Påvisade föroreningar är av sådan art och ligger på sådant djup att de inte medför risk för 
personer som vistas på området. Vid rivning eller schaktning ska prover tas och om förore-
ningar påvisas ska marken saneras på lämpligt vis. 

Kommersiell service 

Inom området finns serveringar och restauranger. I anslutning till planområdet ligger Helsing-
borgs kallbadhus. Området är beläget i centrala Helsingborg. 

4.3 Riksintressen och förordningar 
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är 
intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövården, M:K15. 

Riksintresse för kustzonen 

Området är riksintresse för kustzonen. 

Riksintresse för järnvägar 

Järnvägen som går utanför planområdets östra gräns omfattas av riksintresse för järnvägar. 

Strandskydd 

Norra delen av Gröningen omfattas av strandskydd. 

Vattenskyddsområde 

Området berörs av vattenförekomst Helsinborgssandsten SE 621791-130957. 

4.4 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014 (Kf § 28), beskrivs området som en viktig grön träff-
punkt i centrala Helsingborg. Sådana platser ska enligt ÖP värnas och utvecklas med hänse-
ende på gemenskap, läget vid vattnet och tillgängligheten i staden. Dessutom anges att cykel- 
och grönstråk ska utvecklas i området. 

Detaljplaner 

För Gröningen gäller detaljplan för Kallbadhuset mm (13648) som reglerar Gröningen norr 
om Kallbadhuset. Planen vann laga kraft den 27 oktober 1995 och genomförandetiden har gått 
ut. Detaljplan för kvarteret Böljan mm (Kallisvägen) (14726) reglerar Gröningen och Kallbad-
huset. Planen vann laga kraft den 29 juni 1998. Genomförandetiden har gått ut. 

Övrigt 

PM Klimatanpassning, antagen av kommunfullmäktige 25 april 2012 anger att området kom-
mer att kräva skydd för stigande havsnivåer. 
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I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014 är Grö-
ningen redovisat som en närpark som är allmänt tillgänglig i den centrala staden. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   

Björn Bensdorp-Redestam  Stina Hellman 
planchef  planarkitekt 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Gamla staden 1:1, Gröningen 
Helsingborgs stad 

Granskningsutlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtydliga användning och avgränsning för de befintliga verksam-
heterna i området och att reglera allmän platsmark. Detaljplanen innebär också en översyn av 
behovet av åtgärder kopplade till kommande klimatförändringar och stigande havsnivåer. 

Granskning 
Detaljplanen har varit utställd för att granskas under tiden 23 december 2016 - 31 januari 2017 
samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Stadsbyggnadsnämnden beslu-
tade om granskning den 15 december 2016 (§ 402). 

Länsstyrelsen har under granskningen yttrat sig över detaljplanen. 

Kända sakägare och föreningar har fått brev om granskningen. Granskningen annonserades i 
Helsingborgs dagblad den 23 december 2016 och på stadens hemsida. Under granskningstiden 
har 4 skrivelser kommit från sakägare eller allmänheten. 

Yttranden 

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

• Kommunstyrelsen som markägare, 27 februari 2017 
• Räddningstjänsten Skåne nordväst, 23 december 2016 
• Öresundskraft, 24 februari 2017 

Myndigheter och statliga verk 

Länsstyrelsen, 13 februari 207 
Länsstyrelsen framför att myndigheten inte har några synpunkter på planförslaget. 

Lantmäteriet, 23 mars 2017 
Lantmäteriet framför att vid eventuell avstyckning av nya fastigheter saknas stöd i plankartan 
för att bilda officialservitut för utfart. Det samma gäller flytt/ändring av befintligt utfartservitut 
för Kallbadhuset 1-2 som det inte heller finns stöd för i planbestämmelserna. Vidare framför 
lantmäteriet att ledningsrätten 1283K-13771 berör ny byggrätt samt att en byggrätt ligger inom 
servitutsområde för trädsäkring för järnvägen. 
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Kommentar: Bestämmelse införs på plankartan för att säkra in- och utfart till eventuellt nya fas-
tigheter samt möjligöra flytt av befintligt utfartsservitut för Kallbadhuset 1-2. Ledningen för vilken 
ledningsrätt 1283K-13771 gäller, är tagen ur bruk. En ny ledning ligger norr om kanotklubben på 
allmänplats mark, park. Ledningsägaren önskar inte längre ha kvar ledningsrätten. 

Byggrätten som ligger i den norra delen av Gröningen är en befintlig restaurang. Kvartersmarken 
motsvara den byggnad som finns i dag. Servitutet gäller för plantering av träd och inte för bygg-
nad. Stadsbyggnadsförvaltningen kan inte se att någon konflikt föreligger. 

Nämnder och kommunala bolag  

Miljönämnden, 21 februari 2017 
Miljönämnden framför att nämnden stödjer syftet med detaljplanen och understryker vikten av 
att allmänhetens tillgång till marken i planområdet beaktas vid eventuella förfrågningar om att 
ta parkmark i anspråk. Detta är speciellt viktigt i planområdets norra del där strandskydd råder 
enligt befintliga bestämmelser. 

Kommentar: Detaljplanens syfte är att all privat driven verksamhet ska ske inom kvartersmarken 
och att parkmarken inte ska tas i anspråk för serveringsverksamhet eller annat som inte är fören-
lig med användingen av allmän platsmark. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 30 januari 2017 
NSR framför att det är viktigt att avfallsutrymmets storlek motsvarar de behov som föreligget, 
att det är viktigt med mötesfri väg utan parkerade bilar för att säkerställa säker tömning av 
avfalls kärl. 

Kommentar: Detaljplanen bekräftar bara pågående användning. Varje verksamhetsutövare an-
svarar för att storleken på avfallsutrymmet är tillräckligt. 

Ledningsägare  

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova), 5 januari 2017 
Skanova skriver att det finns kabelanläggnignar inom planområdet. Med anledning av detta 
önskas följande införas i planhandlingarna: ”Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas a exploatö-
ren/fastighetsägaren.” Till yttranden har en karta bifogats. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras enligt önskemål.  

Organisationer och föreningar  

Helsingborgskanotisterna, 30 januari 2017 
Helsingborgs kanotistern skriver att de generellt är nöjda med planförslaget men önskar att det 
området som är prickat på detaljplanen kunde användas för tillgänglighetsanpassning i from av 
ramper och eventuellt markjusteringar med hjälp av jordmassor. 

Kommentar: Planbestämmelsen för prickmarken förtydligas och lydelsen ändras till ”byggnad får 
inte uppföras”. På så sätt kan ramper och liknande som inte räknas som en byggnad uppföras. 
Observera dock att för u-området ansvarar Helsingborgskanotisterna för eventuellt behov av att 
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riva eller flytta ramper och dylikt för att göra ledningar åtkomliga för ledningsägaren. Alla kost-
nader som kan uppstå vid ett sådant ingrepp tillfaller Helsingborgskanotisterna. 

Sakägare, boende med flera 

Boende i Bostadsrättsföreningen Neptun, 30 januari 2017 
I en skrivelse framför boende i bostadsrättföreningen Neptun att de i huvudsak är positiva till 
detaljplanen och att det är deras förhoppning att karantänstomten kan införlivas i Gröningen 
med någon trevlig användning för allmänheten. Vidare framförs att den del av Gröningen som 
ligger längs med Båthusgatan och som undantogs planförslaget i granskningskedet bör införli-
vas i planförslaget igen. Att området nu inte ligger med i detaljplaneförslaget lämnar ytan öppen 
för spekulation om vad som ska hända med marken framförs i skrivelsen. 

Kommentar: Området längs Båthusgatan utgick ur aktuellt detaljplaneförslag i samband med att 
karantänstomen och området runt omkring togs bort. När området utgick ur detaljplanen fanns 
ingen konkret plan för hur karantänsområdet skulle utvecklas om det bedömdes att marken even-
tuellt skulle komma att behövas för till exempel infart till karantänsområdet. Sedan dess har en 
process startat för att utveckla Karantänen 1 med omgivande mark i samarbete med tomträttsin-
nehavaren.  

Marken längs Båthusgatan är i dag planlagd som allmän plats park i gällande detaljplan. Den 
planen fortsätter att gälla för sagda område. Området kommer även i fortsättningen att vara en-
tré till Gröningen. 

Privatperson, 26 januari 2017 
I en skrivelse framför en privatperson att det är positivt att karantänsområdet togs bort ur de-
taljplaneförslaget. Däremot anses att markremsan längs Båthusgatan som utgått ur planförsla-
get bör återföras till aktuell detaljplan. 

Kommentar: Området längs Båthusgatan utgick ur aktuellt detaljplaneförslag i samband med att 
karantänstomen och området runt omkring togs bort. När området utgick ur detaljplanen fanns 
ingen konkret plan för hur karantänsområdet skulle utvecklas om det bedömdes att marken even-
tuellt skulle komma att behövas för till exempel infart till karantänsområdet. Sedan dess har en 
process startat för att utveckla Karantänen 1 med omgivande mark i samarbete med tomträttsin-
nehavaren.  

Marken längs Båthusgatan är i dag planlagd som allmän plats park i gällande detaljplan. Den 
planen fortsätter att gälla för sagda område. Området kommer även i fortsättningen att vara en-
tré till Gröningen. 

Boende i bostadsrättföreningen Neptun, 26 januari 2017 
Två boende i bostadsrättföreningen Neptun framför i skrivelse att de känner en stor osäkerhet 
kring vad som ska hända med det området längs Båthusgatan som har utgått ur detaljplaneför-
slaget. De anses att området borde vara planlagt som park. 

Kommentar: Området längs Båthusgatan utgick ur aktuellt detaljplaneförslag i samband med att 
karantänstomen och området runt omkring togs bort. När området utgick ur detaljplanen fanns 
ingen konkret plan för hur karantänsområdet skulle utvecklas om det bedömdes att marken even-
tuellt skulle komma att behövas för till exempel infart till karantänsområdet. Sedan dess har en 
process startat för att utveckla Karantänen 1 med omgivande mark i samarbete med tomträttsin-
nehavaren.  
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Marken längs Båthusgatan är i dag planlagd som allmän plats park i gällande detaljplan. Den 
planen fortsätter att gälla för sagda område. Området kommer även i fortsättningen att vara en-
tré till Gröningen. 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under granskningen har främst handlat om: 

• Att plankartan saknar stöd för att upprätta officialservitut för in- och utfart till 
eventuella nya fastigheter. – planbestämmelse har införts på plankartan. Som en följd 
av detta kommer detaljplanen kommer att genomgå en ny granskning. 

• Området längs Båthusgatan som utgått ur planområdet. Området undantogs då dis-
kussiner pågår om hur karantänsområdet ska utvecklas. Området kommer även fort-
sättningsvis att utgöra entré till Gröningen. 

Kvarstående synpunkter 
Kvarstående invändningar från samrådet finns om höjder på byggnader. 

Kvarstående invändningar från granskningen finns om området längs Båthusgatan som utgått 
ur planområdet.  

Ändringar inför granskning nummer 2 
Följande ändringar har gjorts efter granskningen. 

• Plankartan har kompletterats med bestämmelse för att säkra in- och utfart till eventuellt 
nya fastigheter. Bestämmelsen för prickmark har formulerats om. 

• Planbeskrivningen har kompletterats enligt Skanovas önskemål samt utifrån justeringar 
på plankartan. 

 

Ändringarna av förslaget bedöms vara väsentliga och förslaget kommer att genomgå en ny 
granskning. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   

Björn Bensdorp Redestam  Stina Hellman 
planchef   planarkitekt 



 

1 (4) 

Granskningsutlåtande 2 
Dnr:1119/2014 

Upprättad 1 juni 2017 

Detaljplan för del av fastigheten 

Gamla staden 1:1, Gröningen 
Helsingborgs stad 

Granskningsutlåtande 2 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtydliga användning och avgränsning för de befintliga verksam-
heterna i området och att reglera allmän platsmark. Detaljplanen innebär också en översyn av 
behovet av åtgärder kopplade till kommande klimatförändringar och stigande havsnivåer. 

Granskning 2 
Detaljplanen har varit utställd för att granskas under tiden 10 april- 5 maj 2017 samt remitte-
rats till berörda myndigheter, nämnder med flera.  

Länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten har under granskningen yttrat sig över detaljplanen. 

Kända sakägare och föreningar har fått brev om granskningen. Granskningen annonserades i 
Helsingborgs dagblad den 8 april 2017 och på stadens hemsida. Under granskningstiden har två 
(2) skrivelser kommit från sakägare. 

Inkomna skrivelser och yttranden återges här i en sammanfattad version. Originalen finns till-
gängliga på stadsbyggnadsförvaltingen. 

Yttranden 

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

• Fastighetsnämnden, 5 maj 2017 
• Kommunstyrelsen, i egenskap av markägare, 27 april 2017 
• Lantmäterimyndigheten, 4 maj 2017 
• Länsstyrelsen, 4 maj 2017 
• Miljönämnden, 3 maj 2017 
• Räddningstjänsten, Skåne nordväst, 18 april 2017 

Myndigheter och statliga verk  

Trafikverket, 3 maj 2017 
Trafikverket framför att då planområdet ligger precis väster om Västkustbanan, som är riksin-
tresse för kommunikation, får detaljplanens genomförande inte påverka riksintresset negativt.  
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Vidare skriver trafikverket att det pågår en fördjupad studie för utbyggnad av järnvägen sträck-
an Maria station till Knutpunkten. Ett av alternativen för utbyggnad är att bygga ut järnvägen i 
befintlig sträckning med en ny bro väster om befintligt järnvägsbro. Den aktuella detaljplanen 
får inte omöjliggöra en sådan utbyggnad.  

Trafikverket framför att verket tidigare yttrat sig i ett bygglovsärende på norra delen av Grö-
ningen. Då framförde verket att minsta avstånd från spårmitt till byggnad ska vara 30 meter. 
Trafikverket menar att detaljplanen inte ska tillåta byggnader närmare spårmitt än 30 meter 
eftersom det finns risk för fallande last, snö och  is från passerande tåg och partiklar från in-
bromsande tåg. Detta gäller oavsett om bebyggelsen är befintlig eller nytillkommen. Trafikver-
ket efterlyser ett resonemang angående riskfrågan med koppling till järnvägens omedelbara 
närhet till planområdet. Verket anser att detaljplanen ska kompletteras med en riskbedömning 
som omfattar ett lämpligt skyddsavstånd. Detta ska ske i samråd med räddningstjänsten. 

Trafikverket skriver att trafik under järnvägsbron inte får komma att ske med större omfattning 
än idag och att verket ska höras vid upprättande av servitut om ett sådant kommer att röra tra-
fik under järnvägsbron. Parkering får inte ske under eller bredvid järnvägsbron.  

Trafikverket förutsätter att planområdet utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller 
innehålls. I det fall bullerskydd är nödvändiga ska de bekostas av exploatören och/eller kom-
munen. Avslutningsvis skriver trafikverket att de anser att de riktvärden som gäller för nybygg-
nad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid nybyggnad inom planområdet. Samt att 
de värden som använts vid i Stockholm för citybanan ska tillämpas för bedömning av stomljud. 
”Trafikverket förutsätter att kommunen och exploatören säkerställer att riktvärdena efterlevs och 
bekostar de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.” 

Kommentar: Detaljplanen tillåter inte bostäder eller annan typ av anläggning där övernattning är 
tillåten. Därmed anser inte stadsbyggnadsförvaltingen att det föreligger något skäl till att utreda 
stomljud eller buller från järnvägen. Detaljplanen bekräftar pågående markanvändning och ge-
nomförandetiden är satt till fem år. Den aktuella detaljplanen anses därmed inte inverka negativt 
på en eventuell ny järnvägsbro väster om den befintliga. 

Inom detaljlanen finns ingen parkering intill järnvägsbron. Området under järnvägsbron omfattas 
inte av aktuell detaljplan. 

Vid upprättande av nya officialservitut hörs Trafikverket om servitutet kommer att påverka Tra-
fikverkets intressen. 

Den byggnad som ligger i anslutning till järnvägsbron har permanent bygglov i dag. Trafikverket 
meddelade i samband med bygglovsprocessen att ett kortare avstånd än 30 meter från spårmitt 
kunde användas med hänsyn till platsens karaktär. Staden har därmed ansett att placeringen är 
lämplig. Räddningstjänsten har varit remissinstans i det aktuella detaljplanearbetet och meddelat 
att de inte har några synpunkter på detaljplanen.  

Nämnder och kommunala bolag  

Kulturnämnden, 30 maj 2017 
Kulturnämnden framför att de inte har någon erinran ur kulturmiljösynpunkt. Planområdet har 
ändrats och omfattar inte längre Karantänen och den större byggrätt som föreslogs där. Nuva-
rande förslag befäster i stor utsträckning pågående verksamheter och ger viss möjlighet till 
utökning och något högre höjder än dagens. 
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Kulturnämnden avslutar med att förändringarna inte bedöms påverka kulturvärdena på platsen. 

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 5 maj 2017 
NSVA skriver att huvudledningar för spill- och dagvatten inom detaljplaneområdet bör tryggas 
med ledningsrätt. 

Kommentar:  Allmän platsmark inom planområdet är kommunen huvudman för. Därmed är led-
ningarna och åtkomsten till ledningarna säkrade. Där ledningarna går över kvartersmark har 
ledningarna säkerställts genom u-område på plankartan. 

Öresundskraft AB, 28 april 2017 
Öresundskraft framför att om det införs marklov för schaktning på kommunal mark ska detta 
framgå på kartor från Helsingborgs stad så att Öresundskraft kan ta hänsyn till det vid planering 
av schaktarbeten. 

Öresundskraft framför också att den transformatorstation som finns inom planområdet är olje-
kyld och att det finns en teoretisk brandrisk. Byggnader ska därför inte placeras närmare trans-
formatorn än 8 meter.  

Öresundkraft skriver vidare att då de byter den befintliga transformatorn avser de att uppföra 
den på en höjd av +3,5 meter. De skriver även att i en framtid kan nya anläggningar så som ka-
belskåp uppföras inom planområdet. Dessa kan komma att placeras på allmän platsmark och 
även dessa avses anläggas på en höjd av + 3,5 meter. Detaljplanen reglerar inte kravet på lägsta 
plushöjd för byggnader eller anläggningar på parkmark eller inom området för teknisk anlägg-
ning. 

Kommentar: Detaljplanekartan visar var marklov krävs för schaktning. Säkerhetsavstånd till 
transformatorn säkras genom att prickmark införs på plankartan. Inom området för teknisk an-
läggning och på parkmark reglerar inte detaljplanen höjd över nollplanet för byggnader eller 
anläggningar. Det finns dock inget hinder i detaljplanen för att placera en transformator eller 
annan teknisk anläggning på + 3,5 meter för att säkra anläggningarna för översvämningar och 
annan klimatpåverkan. 

Organisationer och föreningar  

Helsingborgskanotisterna, 5 maj 2017 
Helsingborgskanotisterna skriver att föreningen är nöjd med detaljplanen och att de ser fram 
emot att kunna starta byggandet av ett nytt klubbhus med tillhörande faciliteter. Då de har ett 
starkt tryck från en växande ungdomsverksamhet och ett stort behov av att få uppföra nya 
byggnader meddelar de att det vore positivt med ett så snabbt förfarande som möjligt i den 
avslutande delen av planprocessen. 

Sakägare, boende med flera 

Ägaren till restaurang Bunker Bar, 20 april 2017 
Restaurangägaren skriver att den föreslagna högsta höjden för byggnad på platsen för hans 
restaurang är för låg. Tekniska anläggningar så som fläktar till kök kräver en högre höjd än vad 
som angivits. På hälften av byggnadens tak krävs minst 6,5 meter mot den angivna höjden 5,5 
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meter som föreslås i detaljplanen. Vidare vill restaurangägaren kunna anlägga en takterrass 
med tillhörande faciliteter. 

Kommentar: Höjdangivelsen på detaljplanen kompletteras med att nödvändiga tekniska anlägg-
ningar får överstiga högsta totalhöjd på maximalt 25% av byggnadens tak. En takterras utan fast 
tak kan uppföras inom den angivna byggrätten. 

Sammanfattning 

Kvarstående synpunkter 
Kvarstående synpunkter från samrådet finns om höjder på byggnader. 

Kvarstående synpunkter från granskning 1 finns om området längs Båthusgatan som utgått ur 
planområdet.  

Kvarstående synpunkter från granskning 2 finns om höjder på byggnader. 

Sakägare och övriga med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
• Flera boende på Båthusgatan 1  
• Flera boende i bostadsrättsföreningen Neptun,  
• Flera boende i bostadsrättsföreningen Skeppet 6 
• anonym 
• Ägaren till restaurang Bunker Bar 

Redaktionella ändringar 
Följande ändringar har gjorts efter granskningen. 

• Plankartan har kompletterats med prickmark för att säkra avstånd till transformator-
station. 

• Planbestämmelserna har förtydligats genom att skrivelse om att tekniska anläggningar 
får överstiga högsta höjd på maximalt 25% av takets yta. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar utifrån justeringar på plankartan 
och i planbestämmelserna. 

  
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga och förslaget behöver inte ställas ut igen. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  Stina Hellman 
planchef   planarkitekt 


	1. Planen i korthet
	1.1 Syfte
	1.2 Sammanfattning
	Konsekvenser
	Planeringsförutsättningar


	2 Planförslag
	2.1 Områdets disposition och gestaltning
	2.2 Bebyggelse
	Verksamheter och handel

	2.3 Grönstruktur
	Parker

	2.4 Trafik
	Gång- och cykeltrafik
	Kollektivtrafik
	Parkering

	2.5 Teknisk försörjning
	Vatten och spillvatten
	Dagvattenhantering
	Avfallshantering

	2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser
	Fastighetsindelning
	Genomförandetid
	Huvudmannaskap
	Ändrad lovplikt
	Upphävande av strandskydd


	3 Konsekvenser
	3.1 Bedömning av miljöpåverkan
	3.2 Påverkan på riksintressen
	Riksintresse för kulturmiljövård
	Riksintresse för naturmiljövård
	Riksintresse för kustzonen
	Riksintresse för järnvägar
	Strandskydd

	3.3 Miljö, hälsa och säkerhet
	Luftkvalitet
	Markföroreningar
	Vattenkvalitet
	Erosion och översvämningsrisk
	Elektromagnetiska fält

	3.4 Natur- och kulturmiljö
	Parker

	3.5 Sociala förhållanden
	Befolkning och service
	Konsekvenser för barn

	3.6 Planens genomförande
	Fastighetsrättsliga konsekvenser
	Avtal
	Ekonomi
	Tekniska utredningar
	Ledningar
	Övriga upplysningar


	4 Planeringsförutsättningar
	4.1 Bakgrund och organisation
	Bakgrund till planändringen
	Beslut i ärendet

	4.2 Planområdet
	Markägoförhållanden
	Markanvändning
	Historik
	Bebyggelse
	Parker
	Trafik
	Påverkan från omgivningen
	Teknisk försörjning
	Arkeologi
	Geotekniska förhållanden
	Kommersiell service

	4.3 Riksintressen och förordningar
	Riksintresse för kulturmiljövård
	Riksintresse för kustzonen
	Riksintresse för järnvägar
	Strandskydd
	Vattenskyddsområde

	4.4 Tidigare kommunala ställningstaganden
	Översiktsplan
	Detaljplaner
	Övrigt


	Granskningsutlåtande.pdf
	Detaljplanens syfte
	Granskning
	Yttranden
	Utan synpunkter på förslaget
	Myndigheter och statliga verk
	Länsstyrelsen, 13 februari 207
	Lantmäteriet, 23 mars 2017

	Nämnder och kommunala bolag
	Miljönämnden, 21 februari 2017
	Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 30 januari 2017

	Ledningsägare
	TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova), 5 januari 2017

	Organisationer och föreningar
	Helsingborgskanotisterna, 30 januari 2017

	Sakägare, boende med flera
	Boende i Bostadsrättsföreningen Neptun, 30 januari 2017
	Privatperson, 26 januari 2017
	Boende i bostadsrättföreningen Neptun, 26 januari 2017


	Sammanfattning
	Kvarstående synpunkter
	Ändringar inför granskning nummer 2


	granskningutlåtande 2.pdf
	Detaljplanens syfte
	Granskning 2
	Yttranden
	Utan synpunkter på förslaget
	Myndigheter och statliga verk
	Trafikverket, 3 maj 2017

	Nämnder och kommunala bolag
	Kulturnämnden, 30 maj 2017

	Ledningsägare
	Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 5 maj 2017
	Öresundskraft AB, 28 april 2017

	Organisationer och föreningar
	Helsingborgskanotisterna, 5 maj 2017

	Sakägare, boende med flera
	Ägaren till restaurang Bunker Bar, 20 april 2017


	Sammanfattning
	Kvarstående synpunkter
	Sakägare och övriga med synpunkter som inte blivit tillgodosedda
	Redaktionella ändringar



