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DDDDeeeetaljplan för taljplan för taljplan för taljplan för del av del av del av del av fastighetenfastighetenfastighetenfastigheten    

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö 
Helsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stad    

Underlag för planuppdrag 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en högreservorar för färskvatten med 
tillhörande lågreservoarer och nödvändiga teknikbyggnader och att pröva omfattning och ut-
formning av en sådan bebyggelse. I detaljplanen ingår också att pröva utformning och place-
ring av en mindre servicebyggnad för bland annat toaletter med koppling till Bruces skog samt 
att stärka gröna stråk och kopplingar i överenstämmelse med översiktsplanen.  

Avgränsning 
I planområdet ingår delar av fastigheterna Husensjö 8:5-7. Planområdet ligger omgivet av 
jordbruksmark och grönområden med en nära koppling till Bruces skog i norr och öster. I väs-
ter avgränsas området av väg 111. Planområdet omfattar ca 7 ha. Hela planområdet är ägt av 
Helsinborgs stad. 

 

Planområdet inom svart markerning, öster om väg 111. Bruces skog är blåmarkerat.  

Bruces skog 

 

Planområde 

 

Ragnvalla 

Väg 111 
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Planområdets läge markerat med svart prick. (foto 2014) 

Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med utökat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2015, och färdigställas under andra 
kvartalet 2016. 

Planförslag 
Planen innebär att en högreservoar och två lågreservoarer med tillhörande teknikbyggnader 
uppförs för att säkra framtida vattenförsörjning. I förslaget ingår också att möjliggöra uppfö-
randet av en enklare byggnad för bland annat offentliga toaletter i kopplingen till naturreserva-
tet Bruces skog samt att bekräfta de gröna stråk och länkar som är utpekade i översiktsplanen. 

Högreservoaren beräknas bli cirka 40 meter hög och kompletteras med två tio meter höga 
lågreservorarer.  

 

Det planerade tornet är tänkt att uppföras med två separata vattenvolymer, en inre och en 
yttre. På så sätt kan den ena volymen stängas av för rengöring och reparationer utan att tornet 

Principskiss över hög- och lågvatten-

reservoarer. Bild från NSVA 

 

centrum 

planområdet 

väg 111 
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förlorar sin förmåga att förse systemet med vatten. Högreservoren än tänkt att uppföras som 
en cylinder på pelare. De två lågreservoarerna uppförs som två cylindrar direkt på marken. 
Anläggningens storlek och placering gör att de kommer att var synliga i landskapet och utgöra 
ett landmärke för staden. Stor kraft kommer att läggas på den yttre fasaden. Den arketikton-
siska processen sker parallellt med planarbetet.  

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genom-
föras. 

Planområdet ligger intill ett naturreservat i ett småskaligt odlingslandskap. Det gör att en hög-
reservoar att vara synlig på långt håll och den arkitektoniska utformning blir extra viktig och 
kräver särskilt omsorg.  

Den pågående markanvändningen är i dag jordbruk. Enligt miljöbalken 3 kap 4 § får bruk-
ningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Då vattenförsörjningen är ett viktigt samhällsintresse och en ny högvattenreservoar behövs för 
att förse Helsingborg med en hållbar och robust dricksvattenförsörjning är detta en anläggning 
av sådan natur som miljöbalken avser. Platsen är vald för att den tillgodoser de krav på höjd 
och geografiskt läge i förhållande till befintligt vattenledningssystem samt högreservoaren i 
Örby som en ny högvattenreservoar är beroende av. Att använda jordbruksmark till detta än-
damål är överensstämmande med lagens mening. 

I en högreservoar pumpas vattnet upp i cisternen och rinner sedan med självtryck ut i syste-
met. För att detta ska fungera är läget, både höjd och geografiskt, för en högreseroar avgö-
rande. Vattenvolymen i den planerade högreservoaren ska ligga mellan mellan +78 och +87 
meter över havet för att kunna samspela med befintliga vattenledningar och högreservoaren i 
Örby. Den valda platsen uppfyller dessa krav. 

Vidare bidrar detaljplanen till att säkra översiktsplanens intentioner om gröna stråk och kopp-
lingar i området. Den planerade verksamheten beräknas inte generera biltrafik mer än i an-
läggningsskedet. Servicebyggnaden som är kopplad till Bruces skog är tänkt att användas främst 
för personer som promenerar i området. 

Samtantaget anser stadsbyggnads förvaltingen att detaljplanens genomförande inte kan anses 
medföra betydande miljöåverkan då nyttan med ett robust färskvattensystem överstiger den 
eventuella negativa inverkan en högvattenreservoar har på landskapsbilden. Vattentornets 
arkitektoniska utformning är dock av stor vikt. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Området arrenderas idag ut för jordbruksändamål. För planens genomförande krävs att arren-
det inte förnyas. 
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Geoteknisk utredning krävs bland annat för att bedöma grundläggning och placering av hög- 
respektive lågvattenreservoarerna. Även dagvattenhanteringen ska utredas närmare. 

Öster om planområdet på väg 111 finns ett fornminnesområde markerat. Det är en boplats 
från järnåldern. Riksantikvarieämbetet gör sannolikt att boplatsen fortsätter en bit öster ut från 
undersökt område. Planområdet kan beröras varför vidare undersökning kan krävas. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den andra februari 2015. Syftet med ansökan är att möjliggöra uppförandet av ny hög- 
respektive lågreservoar. 

En högreservoar kommer utgöra ett viktigt landmärke för staden och synas på långt håll i land-
skapet. För att den arkitektoniska gestaltningen ska bli av hög och unik karaktär kommer en 
gestaltningsprocess bedrivas parallellt med planarbetet. 

Planområde 
Planområdet är beläget på jordbruksmark i ett småskalligt odlings- och kulturlandskap. Områ-
det ligger på en höjdrygg. Det finns ingen bebyggelse inom planområdet men i dess direkta 
närhet finns tre gårdar kopplade till jordbruket. I väster löper väg 111. Området gränsar till 
jordbruksmark som är delvis skogsplanterad och till naturreservatet Bruces skog. 

Riksintressen och förordningar 
Området berörs inte av några riksintressen.  

Planområdet gränsar till naturreservatet Bruces skog. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område för utveckling 
och skydd av vatten och naturområde samt för utveckling av gröna samband och länkar. 

Detaljplaner 

Planområdet är inte planlagt För väg 111, väster om planområdet gäller detaljplan för Österle-
den, laga kraft den 20 juli 1972 (1283K-10059), vilken redovisar specialområde för trafikän-
damål. Planen saknar genomförandetid.  

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
ligger planområdet i ett stråk i närhet till ett större naturområde, Bruces skog. 

I Helsingborgs naturvårdsplan antagen 1992 klassas områdets jordbruksmark till klass 8. 
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Öster om planområdet på väg 111 finns ett fornminnesområde markerat. Det är en boplats 
från järnåldern. Lämningen är borttagen men Riksantikvarieämbetet gör sannorlikt att boplat-
sen fortsätter en bit öster ut från undersökt område. Det nu aktuella planområdet kan beröras 
varför vidare undersökning kan komma att behövas. 

Planområdet berörs av uppmärksamhetsområde för olycksrisk och farligt gods på väg 111. 
Längs väg 111 går VA-ledningar och en gasledning. Det finns även elektriska ledningar inom 
området. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Björn Bensdorp-Redestam  Stina Hellman 
planchef   planarkitekt 


