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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA KUNGSÖR-
NEN 1-4 OCH FYRFATET 1 M.FL. 
HÖGASTEN OCH RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 
• genomförandebeskrivning 

 
Bilagor (finns tillgängliga hos stadsbyggnadsförvaltningen): 
• Trafikbullerutredning (Sweco, 9 juni 2014) 
• Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan (Tyréns, 4 februari 2011) 
• Kvantitativ riskanalys (QRA) för svaveldioxidhantering vid Kemira AB, 

Helsingborg (Tyréns, 1 oktober 2010) 
• Domslut om ansökan till fortsatt och utökad verksamhet i form av produktion 

av process- och prestationskemikalier vid Ashland Industries Sweden AB i 
Helsingborgs stad, Skåne län (mål nr M 3889-11, Växjö tingsrätt – Mark och 
miljödomstolen, 10 december 2012) 

• Tillstånd enligt miljöbalken till grafisk verksamhet (Länsstyrelsen, 511-50522-
09, 26 augusti 2010) 

• Miljörapport för Elektrokoppar AB (1283-107) år: 2013 version 2, (inlämnad 
28 april 2014) 

• Markundersökning – Helsingborg, Planteringsvägen 221, 33356 OKQ8 (MB 
Envirotek, 15 september 2009) 

• Schaktsanering – avetablering drivmedelsanläggning Helsingborg, Rååvägen 
118, 33356 OKQ8 – slutrapport (RGS 90, 14 december 2010) 

• Undersökning inom Fyrfatet 1 (Sweco, 28 januari 2015) 
• Undersökning av övre jordsmassor inom kv. Knoppen, Helsingborgs stad 

(Tyréns, 12 december 2013). 
 
Detaljplan upprättas i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 
 

SYFTE 

Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att skapa fler bostäder inom 
planområdet och därtill tillhöriga servicefunktioner. Vidare syftar detaljplanen till 
att säkerställa grönområde som utpekats i stadens grönstrukturprogram och att 
säkra värden som utpekats i Bevarandeprogram Planteringen. 
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BAKGRUND 

Mark- och exploateringsenheten sökte den 3 juni 2012 om ändring av detaljpla-
nen för fastigheten Fyrfatet 1och Helsingborgshem sökte den 20 september 2012 
ändring av detaljplanen för fastigheten Kungsörnen 1.   
 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2012 om att ge stadsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för ett område mot-
svarande Fyrfatet 1 samt Kungsörnen 1, 2, 3 och 4, hädanefter Fyrfatet 1 respek-
tive kvarteret Kungsörnen.  
 
Under arbetets gång har planområdet utökats för att även omfatta fastigheterna 
Knoppen 1-5, 9-15 och 17, hädanefter kvarteret Knoppen, fastigheten Kolibrin 1, 
delar av fastigheten Planteringen 5:1 samt fastigheten Planteringen 5:52.  
 
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 11-18 §§ miljöbalken varför miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning inte behöver genomföras, se vidare under rubriken Konsekven-
ser. 
 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Planområdet består av två delområden, belägna på var sin sida om gränsen mellan 
statistikområdena Högasten och Råå. 
 

 
Läget i staden markerat med röd ring. 
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Kungsörnen, Knoppen och Kolibrin avgränsas av Planteringsvägen i öster, Höga-
stensgatan i söder och Torpgatan i norr. Mot väster avgränsas området av ett 
grönområde inom fastigheten Planteringen 5:1. Fyrfatet avgränsas av Elektrogatan 
i norr, en bostadsfastighet i öster, Ljungmossegatan i söder och Rååvägen i väster. 
För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. Planområdet omfattar cirka 35 000 
kvadratmeter. 
 

 
Planområdets avgränsning markerat med röda ramar.  
 
Markägare 

I planområdet ingår fastigheten Fyrfatet 1, kvarteret Kungsörnen, kvarteret 
Knoppen, fastigheten Kolibrin 1, fastigheten Planteringen 5:52 samt del av fas-
tigheten Planteringen 5:1. Kvarteret Kungsörnen och fastigheten Kolibrin 1 ägs av 
Helsingborgshem, fastigheterna Fyrfatet 1, kvarteret Knoppen samt Planteringen 
5:1 och 5:52 ägs av Helsingborgs stad.  
 
Beskrivning av området   
Närområdet utgörs av bostadsbebyggelse i en till fyra våningar. Nordost om plan-
området ligger Högastensskolan, och norr om kvarteren Kungsörnen och Knop-
pen naturområden med visst inslag av kolonibebyggelse. Väster om planområdet 
återfinns grönytor som övergår i verksamhetsområden.  
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen inom kvarteret Kungsörnen består av sju bostadshus uppförda i slu-
tet av 1950-talet. De är uppförda i rött tegel som vinkelställda lamellhus i tre till 
fyra våningar. Mot Planteringsvägen återfinns ett envåningshus med handelsloka-
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ler, sammanbyggt med ett av lamellhusen. Nära korsningen mellan Ymersgatan 
och Odengatan finns en större friliggande garagebyggnad.  
 
På fastigheterna Knoppen 4 och 5, som arrenderas som rekreationslotter, finns ett 
par skjul av enklare karaktär. Fastigheterna Knoppen 9-11 arrenderas för parke-
ringsändamål, och är bebyggda med tre garagebyggnader vilka används för parke-
ring av de boende i kvarteret Kungsörnen. Fastigheten Knoppen 17, arrenderas 
för uppställning av containrar.  
 
Inom fastigheten Planteringen 5:1 ligger, inom allmän platsmark, ett tvåvånings 
bostadshus med gatufasad i rött Helsingborgstegel. Bostadshuset är det sista kvar-
varande av bebyggelsen som låg längs Odengatan och Torpgatan tills mitten av 
1980-talet.  
 
Fastigheten Kolibrin 1 är bebyggd med en radhuslänga i två plan från 1960. Rad-
huslängan är uppförd i gult tegel med tidstypiska platta tak.  
 
På Fyrfatet 1 har tidigare funnits en bensinstation vilken idag är riven. Idag utgörs 
den enda bebyggelsen av entransformatorstationsbyggnad i det sydöstra hörnet av 
fastigheten. Öster om Fyrfatet 1 ligger en länga med kedjehus uppförda 1965 i 
vitt kalksandstegel och försedda med platta tak. 
 
Söder om kvarteret Kungsörnen ligger kvarteret Havsörnen, som är bebyggt i lik-
nande stil som kvarteret Kungsörnen, med flerbostadshus i fyra våningar i rött 
tegel från 1950-talets slut. I kvarteret Havsörnen finns även en enplansbyggnad.  
 
Öster om kvarteret Kungsörnen, och norr om fastigheten Fyrfatet 1 ligger Höga-
stensskolan, bestående av ett flertal byggnader uppförda till övervägande del i rött 
tegel med platta tak. Skolan byggdes efter danska förebilder i ett plan under mit-
ten av 1960-talet. 
 
Grönområden 
Kvarteret Knoppen rymmer ett vildvuxet naturområde, men var så sent som på 
1980-talet bebyggt med bostadsbebyggelse. Resterna av bostadsbebyggelsen till-
kännager sig genom kvarvarande fruktträd. Naturområdet övergår i norr i ett 
planterat skogsområde som är rester av de tallplanteringar som anlades på 1800-
talet för att binda sanden i området. Väster och sydväst om kvarteret Kungsörnen 
övergår det sammanhängande grönområdet i välklippta gräsmattor. Området är 
en viktig del i stadens grönstruktur och avskärmar stora delar av södra Helsing-
borg från hamnen med tillhörande industriområden. Det utgör en del av vand-
ringsleden Tallskogsleden som följer resterna av tallskogsplanteringen från Wie-
nertorget i norr till Råå vallar i söder. Inom sagda område finns även ett mindre 
koloniområde. Råå kyrkogård ligger ca 200 meter söder om planområdet. Boende 
inom planområdet når bland annat badplatsen vid Råå vallar inom drygt 600 me-
ter.  
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Det finns en lekplats vid korsningen av Ymersgatan och Odengatan. Basketplan 
och fotbollsplan finns strax sydväst om planområdet och Hedens idrottsplats, lig-
ger strax norr om planområdet öster om Planteringsvägen. 
 
Trafik 
Planområdet nås direkt från angränsande gator. Busshållplats som trafikeras av 
stadsbuss finns mellan kvarteret Kungsörnen och Högastensskolan. Turtäthet för 
buss är cirka 10 minuter, och Knutpunkten nås inom 20 minuter. Cykelbana 
finns längs med Planteringsvägen/Rååvägen. 
 
Parkering 
Hyresgästerna inom kvarteret Kungsörnen disponerar idag 93 parkeringsplatser. 
26 av dessa finns i garage på mark inom fastigheterna Knoppen 9-11 som 
Helsingborgshem arrenderar av staden. I anslutning till kvarteret Kungsörnen 
finns också flera parkeringsplatser på allmän platsmark. Inom Högstensområdet 
är bilinnehavet 0,75 bilar per lägenhet. 
 
Service 
Högastensskolan ligger direkt öster om planområdet på andra sidan Planterings-
vägen och Elektrogatan. Skolan är en f-9 skola med totalt 420 elever. Den 
närmsta livsmedelsbutiken finns cirka 700 meter från planområdet. Råå vårdcen-
tral är belägen cirka 800 meter söder om planområdet. Inom kvarteret Kungsör-
nen finns pizzeria, två frisörsalonger och en yogastudio.  
 
Historik och kulturmiljö 
Vid 1800-talets början utgjordes området till stor del av flygsand. För att binda 
sanden planterades tallar och namnet på området kom, när det började bebyggas 
på allvar vid 1800-talets slut, att bli Raus plantering. Rester av tallplanteringarna 
finns i flera områden öster om Industrigatan bland annat strax norr om kvarteret 
Kungsörnen.  
 
Delarna av planområdet som utgörs av kvarteren Kungsörnen och Knoppen plan-
lades första gången i och med 1911-1912 års stadsplan och avsågs då bebyggas 
med sluten bebyggelse. Vad gäller kvarteret Knoppen bebyggdes detta i början av 
1900-talet med en blandning av en- och flerbostadshus i upp till tre våningar. 
Denna bebyggelse har dock rivits så när som på ett fåtal hus.  
 
Vad gäller kvarteret Kungsörnen var området till största delen obebyggt med un-
dantag för ett par mindre bostadshus längs Planteringsvägen. Stadsplanerna kom 
aldrig att genomföras och 1947 indelades området istället i tre kvarter som avsågs 
bebyggas med tre flerbostadshus i tre våningar där husens ändar vinklats 90 gra-
der i riktning längs Planteringsvägen. Men det dröjde till slutet av 1950-talet in-
nan nuvarande bebyggelse uppfördes i enlighet med ytterligare en ny stadsplan 
från 1956.  
 
Fastigheten Fyrfatet 1 var obebyggd fram till att en bensinstation uppfördes 1964.  
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Inom och i anslutning till planområdet finns bebyggelse som är kulturhistoriskt 
intressant. Beskrivning av denna bebyggelse återfinns under rubriken Bevarande-
program.  
 
Arkeologi 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kul-
turminnen m m, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornläm-
ningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. 
 
Geoteknik och markmiljö 
Geoteknisk utredning är inte genomförd. Planområdet är redan bebyggt och de 
geotekniska förutsättningarna för grundläggning bedöms kunna undersökas i sam-
band med bygglov. 
 
På fastigheten Fyrfatet 1 låg tidigare en bensinmack. I och med att bensinmacken 
revs år 2010 -2011 togs markprover, och delar av fastigheten har sanerats. Kom-
pletterande provtagning och analys genomfördes i januari 2015. Resultatet av 
analysen visar att det förekommer halter av barium som överskrider riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning (MKM) under den gamla tvätthallen. Kvicksilver 
över riktvärdet för känslig markanvändning (KM, däribland boende) och PCB-7 
över riktvärdet för MKM påträffades under platsen där det tidigare funnits en 
verkstad. Under de gamla körytorna påträffades alifater i halt över riktvärdena för 
KM. Därutöver påträffades inga förorenade fyllnadsmassor.  
 
Markprover har tagits inom delar av kvarteret Knoppen, som tidigare var bebyggt 
med bostadshus från 1900-talets början. Resultaten visar ytliga föroreningsnivåer 
av metaller, PAH och PCB som över lag ligger över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM), men med god marginal under rikt-
värdena för mindre känslig markanvändning (MKM). Underliggande naturlig jord 
bedöms vara finsand men har inte undersökts. 
 
Teknisk försörjning 
Kvarteret Kungsörnen är idag anslutet till fjärrvärme och möjlighet finns att även 
ansluta framtida bebyggelse på Fyrfatet 1 och kvarteret Knoppen. Nödvändig ka-
pacitet för anslutning till VA-nätet och till elnätet finns idag i området. Kvarteret 
Kungsörnen är redan idag anslutet till Helsingborgs stadsnät för bredband.  
 
Ett ledningsstråk till transformatorstationen inom Fyrfatet 1 går i kanten av fas-
tigheten. 
 
Risker och miljöstörningar 
Väster om planområdet ligger Kopparverkshamnen med omkringliggande indu-
striområde. Flera av verksamheterna inom industriområdena är A-, B-, och C-
klassade, varav en del även är Seveso-klassade. En del U-verksamheter och övriga 
verksamheter med utredningstillstånd ligger också i planområdets närhet. 
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A-verksamheter är tillståndspliktiga verksamheter där mark- och miljödomstolen 
utfärdar tillstånd. B-verksamheter är tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
där länsstyrelsen utfärdar tillstånd. C-verksamheter är anmälningspliktiga miljö-
farliga verksamheter som anmäls till den kommunala miljönämnden. U-
verksamheter och övriga verksamheter är verksamheter som varken är tillstånds- 
eller anmälningspliktiga, men som ändå har ett skyddsavstånd. Seveso-klassning 
regleras i ett EU-direktiv, och lagstiftningen är till för att begränsa följderna vid 
allvarliga kemikalieolyckor. Avgörande för om en verksamhet Seveso-klassas är 
om vissa farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. 
För olika ämnen finns olika gränsvärden. 
 

 
Utdrag ur Helsingborgs stads riskdatabas  
  
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för H+ bedrevs 
ett omfattande arbete med att nyansera verksamheternas uppmärksamhetsområ-
den. Arbetet presenterades i rapporten Bedömningar av verksamheters omgivnings-
påverkan (Tyréns, 4 februari 2011). Målet med arbetet var att utveckla en modell 
för bedömningar som innebär att tidigare använda avstånd, baserade på Bättre 
plats för arbete (Boverkets allmänna råd 1995:5), kan ersättas av mer nyanserade 
och välgrundade bedömningar av de olika riskerna och störningarna.  
 
Modellen bygger på att ett i dagsläget rekommenderat utredningsavstånd ska 
kunna ersättas av fyra zoner lämpade för olika markanvändning, från okänslig till 
känslig. Principerna för vilken markanvändning som kan tillåtas inom respektive 
zon är motsvarande kriterier som använts i studien Strategier för bebyggelseplane-
ring invid rekommenderande leder för farligt gods (WUZ, 10 februari 2010), med 
individriskmåtten 10-5, 10-6 och 10-7. Bostäder räknas som normalkänslig markan-
vändning. 
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Kemira (A-verksamhet, Seveso) 
Planområdet ligger som närmast cirka 260 meter från Kemiras verksamhetsom-
råde, och närmsta bostad inom planområdet ligger drygt 300 från verksamhets-
området. Kemira är en finsk koncern som bland annat är ledande tillverkare av 
vattenreningsprodukter. Kemira Kemi AB (KKAB) har huvudkontor i Helsing-
borg och bedriver produktion vid ett flertal anläggningar inom industriparken. 
Flera av anläggningarna är klassade som A- och B- verksamheter, och lyder även 
under Sevesolagstiftningen. 
 
I Kemiras miljötillstånd ingår risk, Seveso, buller, lukt och stoft. I Bedömningar av 
verksamheters omgivningspåverkan konstateras att det endast är utsläpp av svavel-
dioxid som kan påverka omgivningarna med konsekvenser där människor skulle 
kunna omkomma. Kemira har utarbetat en kvantitativ riskanalys för svaveldiox-
idhanteringen (Tyréns, 1 oktober 2010) som visar att risknivåerna 10-5 och 10-6 är 
begränsade till verksamhetsområdet. 
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Utsnitt ur kvantitativ riskanalys (QRA) för svavelhantering vid Kemira AB, Helsingborg (Tyréns, 1 
oktober 2010). Bilden visar individriskkonturer med hänsyn till scenarierna som studerades i rappor-
ten. Gränsen för 10-5 är i övergången från röd till orange, gränsen för 10-6 är i övergången från orange 
till gul och gränsen för 10-7 är i den gröna streckade linjen där den gula zonen tar slut. Planområdet 
inom röd ram beläget ca 1000 meter från fabriksanläggningen. 
 
 



 10(33) Dnr 929/2011 
  P 16 april 2015 

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Fyrfatet 1 och kv Kungsörnen - 929_2011\Planbeskrivning - Kungsörnen mfl.docx 

Vad gäller buller ingår i miljötillstånden för samtliga anläggningar att följande 
ekvivalenta ljudnivåer inte får överskridas vid närmsta bostäder: 

• Dagtid (kl 07.00-18.00) 50 dB(A) 
• Kvällstid (kl 18.00-22.00) 45 dB(A) 
• Nattetid (kl 22.00-07.00) 40 dB(A) 

 
Den momentana ljudnivån nattetid får inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder. 
Värdena motsvarar riktvärdena i Naturvårdsverkets numera upphävda allmänna 
råd (RR 78:5) om externt industribuller. 
 
Närmaste bostadsbebyggelse (inte inom planområdet) är belägen cirka 100 meter 
från Kemiras verksamhetsområde, varför aktuellt planområde inte torde utsättas 
för något industribuller från Kemira. 
 
Vad gäller lukt och stoft har miljödomstolen i förekommande fall överlåtit till 
tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare villkor om det skulle behövas. Det 
finns ingen kännedom om klagomål på lukt- eller stoftolägenheter. 
 
Den naturgasledning som försörjer Kemira passerar planområdet i Elektroga-
tan/Högastensgatan. Ledningens säkerhetsavstånd är 16 meter åt båda håll och 
inom denna zon får ingen bebyggelse förekomma.  Den befintliga bebyggelsen i 
och i anslutning till planområdet ligger till huvuddelen utanför det angivna säker-
hetsavståndet med undantag för byggnaden på Fyrfatet 3 vars nordvästra hörn 
ligger ca 10 meter från ledningen.  
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Alufluor (B-verksamhet) 
Alufluor ligger inom Kemiras verksamhetsområde, och närmsta bostadshus inom 
planområdet ligger således som närmast cirka 300 meter från verksamhetsområ-
det. Verksamheten är en av världens ledande producenter av aluminiumfluorid. I 
Alufluors miljötillstånd ingår risk, buller, lukt och stoft. 
 
I Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan konstateras att det finns tre 
tänkbara scenarier som skulle leda till en BLEVE (boiling liquid expanding vapour 
explosion), det vill säga en kraftig explosion som följd av att en behållare med 
brännbar vätska eller gas blir utsatt för kraftig uppvärmning och därefter spricker 
till följd av ökat invändigt tryck eller annan påverkan. Sannolikheten har bedömts 
som omöjlig att kvantifiera, men antagits ligga mellan 10-8 och 10-6. Konsekven-
serna har beräknats till 170 meter för 3:e gradens brännskador och 270 meter för 
2:a gradens brännskador. 
 
Alufluor fick den 2 maj 2013 tillstånd av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation 
till utökad produktion. I och med tillståndet får Alufluor hantera en större mängd 
gasol. Man får även använda fluorvätesyra som råvara. Enligt säkerhetsrapporten i 
länsstyrelsebeslutet kommer dock skyddsåtgärderna som villkoras i och med till-
ståndet att hålla individrisknivån på samma nivå som den som beskrivs ovan. 
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Bullerkrav, och -situation är desamma som för Kemira. Vad gäller stoft sopas 
hårdgjorda ytor regelbundet. Skulle olägenheter uppstå på grund av damning in-
nehåller miljötillståndet krav om att bolaget omgående ska avhjälpa åtgärder för 
att åtgärda dessa. Vad gäller lukt konstateras i miljötillståndet att några luktande 
utsläpp inte förekommer. Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något 
hinder för detaljplanens genomförande. 
 
Ashland (A-verksamhet, Seveso) 
Planområdet ligger som närmast cirka 190 meter från Ashlands verksamhetsom-
råde. Ashland är ett amerikanskt kemikaliebolag som tar fram kemikalier som 
bland annat används vid papperstillverkning och vattenbehandling. 
 
I Ashlands miljötillstånd ingår Seveso, buller och lukt. Ashland hanterar flera far-
liga kemikalier. I Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan har risk-
avstånden beräknats utifrån de olika kemikaliernas IDLH-värden (immediately 
dangerous to life or health), det vill säga det avstånd från fastighetsgränsen på vil-
ket koncentrationen av ett specifikt ämne i luften kan orsaka omedelbara dödsfall 
och/eller negativa hälsoeffekter samt förhindra flykt från platsen. Hänsyn har 
också tagits till strålningsvärme från brand. Dimensionerande är ett utsläpp av 
formaldehyd. Individrisknivån 10-6 nås efter 210 meter från verksamhetens fas-
tighetsgräns. De befintliga radhusen i planområdets sydvästra del ligger inom 
detta avstånd med cirka 190 meter från fastighetsgränsen till Ashlands verksam-
hetsområde. Närmsta nyplanerade bostad ligger ca 250 meter från Ashlands fas-
tighetsgräns. 
 
Vad gäller buller ska bullernivåerna (se Kemiras bullerkrav) innehållas vid 
närmsta bostäder. Sagda bostäder är de befintliga radhusen i planområdets syd-
västra del. Mark- och miljödomstolen i Växjö gav den 10 december 2012 
Ashland tillstånd att utöka produktionen vid sin anläggning. Bullermätningar ska 
ske var tredje år och av miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande domen framgår 
att bullervärdena innehölls vid senaste mättillfället, samt att åtgärder har vidtagits 
för att ytterligare minska bullernivåerna. 
 
Vad gäller lukt konstateras i Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan 
att underlaget är bristande, och rekommendationerna i Bättre plats för arbete bör 
användas tills frågan är noggrannare utredd. Enligt Bättre plats för arbete anges ett 
rekommenderat utredningstillstånd på 200 meter för verksamheter som släpper 
ut mindre än 10 ton lättflyktiga organiska föreningar (VOC) per år, 400 meter 
för verksamheter som släpper ut mellan 10 och 50 ton VOC per år och 600 me-
ter för verksamheter som släpper ut mer än 50 ton VOC per år.  
 
I verksamhetens miljötillstånd ingick tidigare ett villkor om utsläpp av 15 ton 
VOC till luften per år. I verksamhetens nya miljötillstånd från 2012 är villkoret 
borttaget, vilket tolkas som att verksamheten inte längre hanterar lösningsmedel i 
samma utsträckning som förut. I miljötillståndet beskrivs även utsläppen av VOC 
i kilogram per år. Enligt Bättre plats för arbete är det rekommenderade utrednings-
avståndet således 200 meter. Då endast befintliga bostäder inom planområdet, 
vilka endast bekräftas och förses med bevarandebestämmelser, ligger inom detta 
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avstånd från Ashlands verksamhetsområde anses ingen ytterligare utredning av 
frågan är nödvändig. 
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Printagon Graphics AB (B-verksamhet) 
Fyrfatet 1 ligger som närmast cirka 330 meter från verksamhetsområdet, inom 
vilket tryckeriverksamhet bedrivs. Printagon Graphics tog över miljötillståndet 
efter att JMS Mediasystems gick i konkurs. JMS Mediasystems tog i sin tur över 
tryckeriverksamheten från Allers 2008. Miljötillståndet är baserat på JMS Media-
systems’ verksamhetsplan, med heatset rulloffset i fyra tryckpressar. Tryckeri-
verksamheten bedrivs dock för nuvarande endast i en (1) tryckpress. 
 
Länsstyrelsen skriver i miljötillståndet att cirka 15 ton VOC får släppas ut till 
luft, men att utsläpp av lukt eller stoft normalt inte förekommer från anläggning-
en. 
 
Verksamhetens bullervillkor motsvarar riktvärdena i Naturvårdsverkets numera 
upphäva allmänna råd om externt industribuller (se Kemiras bullerkrav), och gäl-
ler vid närmsta bostäder som ligger cirka 230 meter från verksamhetsområdet. 
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Elektrokoppar AB (B-verksamhet) 
Fyrfatet 1 ligger som närmast cirka 460 meter från Elektrokoppars verksamhets-
område. Elektrokoppar är en av Nordens största tillverkare av koppartråd. 
 
I verksamhetens miljötillstånd ingår buller och smitta. Dessutom har verksamhet-
en tillstånd att släppa ut 25 ton VOC (isopropanol) per år. Verksamheten ingick 
inte i rapporten Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan varför dess 
utredningstillstånd på 500 meter kvarstår. 
 
Vad gäller buller ingår det i verksamhetens miljötillstånd att riktvärdena i Natur-
vårdsverkets numera upphävda allmänna råd (se under Kemira) ska innehållas vid 
närmsta bostäder. Närmsta bostäder ligger 100 meter närmare verksamheten än 
planområdet. Några klagomål på buller har inte inkommit. Dessutom är förhärs-
kande vindriktning från nordväst och sydväst, det vill säga bort från planområdet. 
 
Vad gäller smitta så beror detta på att verksamheten har flera kyltorn inne på sitt 
verksamhetsområde, och i kyltorn kan tillväxt ske av bakterien legionella. Leg-
ionella förekommer naturligt i sötvatten, och det behövs en tillväxt av bakteriean-
talet för att sjukdom ska uppstå. Man blir smittad genom att andas in mikrosko-
piska luftdroppar, så kallade aerosoler, som innehåller bakterien. Den allvarligaste 
formen är legionärssjuka som orsakar lunginflammation, och där dödsfall före-
kommer – framförallt inom riskgrupper som äldre och personer med nedsatt im-
munförsvar. Legionellabakterien kan växa till i de delar av kylsystemet som har 
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en gynnsam temperatur. Tillgång på näring (diverse partiklar/smuts/beläggningar) 
krävs också, men finns nästan alltid i varierande omfattning. Ju renare, desto 
mindre legionellarisk. Eventuella bakterier sprids lättast i fuktig väderlek och 
kraftig vind. 
 
Elektrokoppar har, enligt egen utsago, vidtagit flera åtgärder som ska minska leg-
ionellarisken. Bland annat har en sil installerats på ingående vatten för att minska 
tillförseln av organiska näringsämnen, filter och droppavskiljare har installerats, 
rengöring av kyltornen sker en gång om året och rutiner för provtagning av leg-
ionella finns. Dessutom är förhärskande vindriktning bort från planområdet.  
 
Vad gäller utsläppen av VOC till luft anger Bättre plats för arbete ett rekommen-
derat utredningsavstånd på 400 meter från verksamheter som släpper ut 10-50 
VOC per år. Då planområdet befinner sig på cirka 460 meters avstånd från verk-
samhetsområdet bedöms inte VOC-utsläppen behöva utredas ytterligare. 
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Uresil (B-verksamhet) 
Planområdet ligger cirka 450 meter från Uresils verksamhetsområde. Uresil till-
verkar och regummerar däck genom vulkanisering, det vill säga en process där 
rågummi omvandlas till ett elastiskt material med hög dragfasthet genom upp-
värmning och tillsats av svavel. Produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkanise-
rad gummiblandning per år. Enligt Bättre plats för arbete rekommenderas ett 
uppmärksamhetsområde på 500 meter. Verksamheten medför enligt kommunens 
riskdatabas störningar i form av stoft, transporter, buller och lukt. 
 
Vad gäller buller ska verksamhetens bullervillkor innehållas vid närmaste bostä-
der, vilka är belägna närmare verksamheten än planområdet. 
 
Vad gäller utsläppen av VOC till luft har ett utredningsavstånd på 250 meter 
bedömts vara tillräckligt i Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan. Ut-
redningsavståndet är en sammanvägning av Boverkets rekommenderade utred-
ningstillstånd för verksamheter som släpper ut max 10 ton VOC till luft per år 
samt Naturvårdsverkets och EU:s generella tröskelvärde för lösningsmedelsut-
släpp för gummiförädlingsverksamheter på max 15 ton VOC per år.    
 
Vad gäller stoft finns inga spridningsberäkningar och det saknas information om 
vilka halter som verksamheten påverkar sin omgivning med. Förhärskande vind-
riktning är bort från planområdet. 
 
Sammantaget bedöms inte verksamheten utgöra något hinder för detaljplanens 
genomförande. 
 
Övriga verksamheter 
Strax öster och nordöst om kvarteren Kungsörnen och Knoppen ligger Berendsens 
Textil Service AB och Råå Konstruktionsplast AB. Verksamheternas omgivnings-
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påverkan omfattar buller, transporter, lukt och stoft. De är dock inte tillstånds- 
eller anmälningspliktiga, och har inga miljötillstånd. Verksamheterna bedöms inte 
utgöra något hinder för detaljplanens genomförande. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 
maj 2010, redovisas planområdet som komplement i befintlig stadsbebyggelse – 
utveckla till blandad stad. Syftet med detaljplanen är i linje med ÖP 2010.  
 

 
Utsnitt ur ÖP 2010. 
 
Fördjupade översiktsplaner 
Planområdet omfattas inte av någon fördjupad översiktsplan, men gränsar till den 
fördjupade översiktsplanen för H+. Den omfattar bland annat verksamhetsområdet 
Kopparhamnen, där bland annat Kemira, Alufluor och Ashland ligger.  
 
Riksintressen  
Planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 4§ miljöbalken. 
Området är redan ianspråktaget och detaljplanen bedöms därför vara förenlig 
med riksintressets intentioner.  
 
Planområdet tangerar riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § samma lag, 
Rååns dalgång (M:K10). Riksintresset motiv för bevarande är: ”Området åskådlig-
gör en kontinuerlig utveckling av kulturlandskapet från yngre stenålder till nutid. 
Den agrara inriktningen har varit dominerande. Av särskild betydelse för området 
är de landskapspräglade fornlämningarna från olika tid, det av de medeltida god-
sen präglade slottslandskapet, plattgårdarna från 1800-talet, Råås gatunät och 
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bebyggelse, betesmarkerna och det öppna jordbrukslandskapet. Särskilt intresse 
är knutet till fornborgen samt även sliprännorna och järnåldersgravfältet. I 
Vallåkra finns även den gamla skjutsstationen som vittnar om det organiserade 
vägväsende som växt fram i landet från andra hälften av 1600-talet och därutöver 
finns stenkärlsfabriken från 1800-talets mitt. Det obrutna synfältet mellan skan-
sarna och vattnet är viktigt.”. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.  
 
Detaljplaner 
Gällande detaljplan för kvarteret Kungsörnen är ”Förslag till ändring av stadspla-
nen för kvarteren Pingvinen m.fl.” (3602) fastställd 24 januari 1957. Kvarteret 
Kungsörnen avses i planen för byggnation med bostäder i tre till fyra våningar och 
handel i en våning mot Planteringsvägen. Planen reglerar även kvarteret Havsör-
nen med liknande bebyggelse och radhusbebyggelsen på Kolibrin 1. 
 

 
Utsnitt ur Förslag tilländring av stadsplan för kvarteret Pingvinen 1 m.fl. (3602) 
 
Gällande detaljplan för fastigheten Fyrfatet 1 är ”Förslag till ändring och utvidg-
ning av stadsplanen för kvarteren Stormen m.fl.” (6794) fastställd 6 juli 1962. 
Fastigheten Fyrfatet 1 är i planen avsedd för bensinstation och därmed samhörigt 
ändamål. Grannfastigheterna öster om Fyrfatet 1 för radhus. Planen omfattar 
även stora delar av området mellan Elektrogatan och Rusthållsgatan.  
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Utsnitt ur Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteret Stormen m.fl. (6794) 
 
Gällande detaljplan för fastigheterna Knoppen 1 m.fl. är ”Förslag till ändring av 
stadsplanen för kvarteren Gåsen m.fl.” (3117) fastställd 8 maj 1948. Planen möj-
liggör byggnation av bostäder i tre våningar som sluten bebyggelse.  
 

 
Utsnitt ur Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Gåsen m.fl.(3117). I utsnittet är det endast 
den del som berör kvarteret Knoppen som fortfarande är gällande för planområdet. 
 
Gällande detaljplan för bostadshuset som står på allmän platsmark inom fastig-
heten Planteringen 5:1 är ”Förslag till ändrad stadsplan för kv. Ejdern och Kalko-
nen m.m.” (12476) fastställd den 9 september 1987. Planen reglerar bland annat 
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grönområdet väster om kvarteret Kungsörnen. Området där bostadshuset står är 
markerat som park eller plantering och område för parkering. 
 

 
Utsnitt ur Förslag till ändrad stadsplan för kv. Ejdern och Kalkonen m.m. (12476) fastställd den 9 
september 1987. 
 
Nordöst om kvarteret Kungsörnen återfinns ”Förslag till stadsplan för del av 
stadsdelen Planteringen” (7487) fastställd 23 mars 1963. Planen reglerar området 
där Högastensskola ligger idag till kvartersmark för allmän byggnad.  
 
Söder om Fyrfatet återfinns ”Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Plå-
ten m.fl.” (3523) fastställd 27 juli 1955. Planen reglerar villabebyggelsen inom 
berörda kvarter. 
 
Samtliga planers genomförandetid har gått ut. 
 
Bevarandeprogram  
Planområdet omfattas av Bevarandeprogram Planteringen antaget av kommun-
fullmäktige den 23 mars 2011. 
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Utsnitt ur Bevarandeprogram Planteringen, som visar vilka byggnader som har bedömts vara av sär-
skilt värde respektive av komplementerande värde inom och omkring planområdet.  
 
Byggnaderna inom kvarteret Kungsörnen, garagebyggnaden och komplement-
byggnader undantagna, är i bevarandeprogrammet utpekade som byggnader av 
kompletterande värde för miljön. I bevarandeprogrammet beskrivs bebyggelsen 
som en representant för folkhemsepokens högkvalitativa bostadsbyggande med 
slitstarka material och goda planlösningar. Byggnaderna har genomgått mindre 
förändringar i samband med renoveringar. Nytt tak har lagts, med taktegel som 
liknar det ursprungliga, och de ursprungliga fönstren har bytts ut mot aluminium-
fönster. Några balkonger har också glasats in. 
 

 
Fotografi av ett av bostadshusen i kvarteret Kungsörnen taget 2 juni 2014 av stadsbyggnadsförvalt-
ningen. 
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Det lilla hyreshuset som ligger på allmän platsmark inom fastigheten Planteringen 
5:1 är också utpekat som byggnad av kompletterande värde för miljön. Det bygg-
des år 1930 tillhör ett av ett fåtal äldre bevarade hus i det så kallade Valhallaom-
rådet. Det är intakt med en fasad av Helsingborgstegel och övriga i målad puts, 
ursprungliga sexdelade fönster och balkonger med smidesräcken. Det tidigare 
tegeltaket byttes ut mot ett liknande plåttak 2012. 
 

 
Fotografi av bostadshuset på allmän platsmark inom fastigheten Planteringen 5:1 taget 2 juni 2014 av 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Radhusen i kvarteret Kolibrin är enligt bevarandeprogrammet att anse som sär-
skild värdefull bebyggelse enligt definitionen i ÄPBL 3 kap. 12§. De byggdes år 
1960 i gult tegel med långa sammanhållna fönsterpartier och plana tak. De gula 
tegelfasaderna och brunlaserade snickerierna dominerar upplevelsen av dessa 
mycket tidstypiska byggnader. 
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Fotografi av Helsingborgshems radhus på fastigheten Kolibrin 1 taget 13 mars 2015 av stadsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Fastighetsplan, tomtindelning 
Kvarteret Kungsörnen omfattas av en tomtindelningsplan som vann laga kraft den 
22 maj 1957 (3624). Tomtindelningsplanen delar upp kvarteret i fastigheterna 
Kungsörnen 1, 2, 3 och 4. Fastigheten Fyrfatet 1 omfattas av förslag till tomtin-
delning för kvarteret Fyrfatet som vann laga kraft den 15 april 1964 (7505). Båda 
tomtindelningsplaner upphävs. 
 
Ortsanalys 
Planområdet omfattas delvis (Fyrfatet 1) av Stadsdelsanalys för Råå. I planområ-
dets närhet rekommenderas en bättre koppling till Miatorp och att Lussebäcken 
tillgängliggörs.   
 
Grönstrukturprogram 
Enligt Helsingborgs nya Grönstrukturprogram, antaget av kommunfullmäktige 
den 26 mars 2014, präglas planområdet av mellanstor lummighet. Tillgången på 
naturmark är relativt god, medan tillgången på anlagda parker och gröningar är 
mindre god.  
 
I grönstrukturprogrammet föreslås ett nytt grönområde och sammanlänkande 
grönstråk som sammanfaller med kvarteret Knoppen. 
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Utsnitt ur Helsingborg grönstrukturplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2014.  
 
PM Klimatanpassning 
PM Klimatanpassning antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2012. Kvarte-
ret Kungsörnen ligger vid och delvis inom en större lågpunkt med centrum nord-
nordväst om kvarteret. I Strategi-/åtgärdskaratan är Lussebäcken markerad som 
”Översyn av dikningsföretag” och området ingår i ett större område som är utpe-
kat som VA-översynsområde.  
 
En potentiell flaskhals för Lussebäcken finns cirka 300 meter sydöst om planom-
rådet där bäcken passerar under Starkoddersgatan. 
 
Förstudie Spårväg Helsingborg-Höganäs 
Förstudien för spårväg mellan Helsingborg och Höganäs, som var ute på remiss 
under hösten 2013, pekar ut Planteringsvägen som en av två lämpliga linjedrag-
ningar för spårvägstrafik. Den nuvarande busshållplatsen i anslutning till planom-
rådet ses som ett lämpligt hållplatsläge även i framtiden.  
 

PLANENS UTFORMNING 

Dispositionen i stort 
Planförslaget föreslår bostadsändamål för kvarteret Kungsörnen, fastigheten Fyrfa-
tet 1, fastigheterna Knoppen 9-15 inom kvarteret Knoppen, fastigheten Kolibrin 
1 samt för det lilla hyreshuset som står på allmän platsmark inom fastigheten 
Planteringen 5:1. Centrumverksamhet föreslås också i begränsad omfattning för 
delar av kvarteret Kungsörnen, och möjlighet till förskola föreslås för det lilla hy-
reshuset på Odengatan 16 För fastigheterna Knoppen 1-5 samt 17 i kvarteret 
Knoppen föreslås park. Ymersgatan som idag är allmän platsmark föreslås övergå 
till kvartersmark.  
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Bebyggelsen  
Bostäder 
Inom kvarteret Kungsörnen och Knoppen möjliggörs två högre byggnadskroppar. 
Föreslagen högsta nockhöjd är 36 respektive 34 meter. I bottenvåningen på bygg-
naden inom kvarteret Kungsörnen tillåts centrumverksamhet, därav de extra två 
metrarna i nockhöjd. Vad gäller resten av kvarteret föreslås inga förändringar av 
byggrätten. 
 
Inom kvarteret Knoppen längsmed Odengatan föreslås en byggrätt med högsta 
nockhöjd 8 meter. 
 

 
 
För fastigheten Fyrfatet 1 föreslås bostadsbebyggelse med högsta nockhöjd 9,5 
meter, med två mindre delar som får gå upp till 12,5 meter. Det illustrerade för-
slaget ligger inom säkerhetsavståndet för naturgasledningen i Elektroga-
tan/Högastensgatan. Genomförande av detaljplanen enligt det illustrerade försla-
get förutsätter att naturgasledningen behöver flyttas till ett läge mitt i gatan.  

Förslag till disposition 
av byggrätterna inom 
kvarteren Kungsörnen 
och Knoppen. 
(Holtenäs arkitekter.) 
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Förslag till disposition av byggrätten inom fastigheten Fyrfatet 1 enligt alternativ A. (Arkitektlaget.) 
Observera att illustrationen inte visar full höjd i byggnadens bortre hörn. Full höjd är illustrerad i 
skuggstudien.  
 
Alternativ B för Fyrfatet 1 innebär att byggnadskroppen skuts cirka 12 meter mot 
söder och istället placeras i hörnet mellan Planteringsvägen och Ljungmossegatan. 
Alternativ A är planens huvudalternativ. Skulle det efter samrådet vara alternativ 
B som tas vidare kommer det att illustreras och studeras vidare med avseende på 
exempelvis skuggstudie.  
 
Bostadshuset på Odengatan 16, som idag ligger på allmän platsmark inom fastig-
heten Planteringen 5:1 har idag ingen byggrätt. Byggnaden bedömdes på 1970-
talet som en ”reglerings- och saneringsfastighet”, och skulle troligtvis ha rivits för 
länge sedan. Enligt luftfoton utfördes dock så sent som 2012 renoveringsarbeten 
på bygganden. Planförslaget innebär att en fastighet bildas för bostadshuset och 
att en byggrätt skapas. Föreslagen högsta nockhöjd har satts till 11 meter, i enlig-
het med byggnadens nuvarande höjd. 
 
Centrumverksamhet 
För byggnaderna som vetter ut mot Planteringsvägen och Högastensgatan inom 
kvarteret Kungsörnen medges centrumverksamhet i begränsad omfattning. 
 
Förskola 
För fastigheten som tilldelas byggnaden på Odengatan 16 medges förskoleända-
mål. För inomhusyta gäller att varje barn ska ha en yta (LOA) på minst 10 
kvadratmeter, oavsett om det är en förskola eller skola. Ytan 10 kvadratme-
ter/barn innefattar även de gemensamma utrymmena som till exempel bibliotek, 
toaletter och matsal. För utomhusyta gäller att varje barn ska ha mellan 25 och 
40 kvadratmeter. Det går att bygga en förskoleverksamhet med tillräckligt inom-
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husutrymme och utomhusutrymme för cirka 20 barn. Fastigheten skulle kunna 
vara lämplig för en förskola som exempelvis drivs i kooperativ form. 
För all bebyggelse gäller att ventilationen ska vara centralt avstängningsbar. 
 
Miljöhus 
Befintliga miljöhus inom kvarteret Kungsörnen är byggda på prickmark, det vill 
säga på mark som inte får bebyggas. I planförslaget byts prickmarken ut mot 
kryssmarkerad mark, där komplementbebyggelse får uppföras. 
Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möjliggöra 
långsiktigt hållbara byggnader vilket i praktiken innebär att byggnader företrädes-
vis uppförs energisnåla, med miljövänliga byggnadsmaterial samt med fokus på 
trygghet och välmående. Ny bebyggelse bör därmed planeras och utföras med 
miljöanpassade metoder och sunda material i former som medverkar till en lägre 
energiförbrukning. 
 
Centralt avstängningsbar ventilation 
Även om risken på individnivå har bedömts som acceptabel har detaljplanen fått 
bestämmelse om centralt avstängningsbar ventilation. Detta för att ytterligare 
reducera risken vid exempelvis en större olycka. 
 
Skyddsbestämmelse och rivningsförbud (q) 
Byggnaderna inom fastigheten Kolibrin 1 skyddas genom q-märkning. Byggna-
derna ska skyddas mot förvanskning avseende volym med förskjutna byggnads-
kroppar och plana tak samt utförande i fasader av gult tegel med inslag av bruna 
fasaddetaljer. Byggnaderna förses med rivningsförbud och ska underhållas på ett 
sätt så att deras karaktärsdrag bevaras. 
 
Varsamhetsbestämmelser (k) 
Bostadshusen inom kvarteret Kungsörnen och det lilla hyreshuset på Odengatan 
16 skyddas med genom k-märkning och varsamhetskrav vid om- och tillbyggnad 
samt vid renovering. 
 
Vad gäller bostadshusen inom kvarteret Kungsörnen ska de klassiska tegeltäckta 
sadeltaken beaktas, tillsammans med det modernistiska uttrycket. Fasader av rött 
tegel och vitmålade betongband, långa fönsterband som delvis bryts av med hjälp 
av indragna balkonger med bruna fronter ska beaktas. 
 
Vad gäller det lilla hyreshuset på Odengatan 16 ska fasaden av Helsingborgstegel, 
tak av rött tegel, ursprungliga sexdelade fönster och balkonger med smidesräcken 
beaktas. 
 
Grönområden  
Grönområden 
För att möjliggöra ett genomförande av intentionerna i Grönstrukturprogrammet 
föreslås att en park anläggs inom fastigheterna Knoppen 1-5 och 17 samt på delar 
av Planteringen 5:1. Avsikten är att parken ska ta tillvara, använda och utgå ifrån 
de värden som finns i den befintliga grönskan på fastigheterna. Parken ansluter i 
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väster till ett naturområde där en gång- och cykelväg föreslås bli Tallskogsledens 
nya sträckning genom planområdet.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Ymersgatan föreslås övergå från allmän platsmark till kvartersmark. I övrigt före-
slås inga förändringar av trafiksituationen. 
 
Bilparkering 
Bilinnehavet per lägenhet i Högastensområdet är relativt lågt. Troligen kommer 
bilinnehavet även i fortsättningen att vara lågt, men det finns fog för att anta att 
det kommer att öka i förbindelse med nybyggnaderna. I en avvägning har en be-
dömning gjorts att detaljplanen ska ge möjlighet för 0,8 parkeringsplatser per ny 
lägenhet. Tillgången på parkeringsplatser för befintliga lägenheter ska inte för-
sämras. 
 
De två nya punkthusen förväntas rymma cirka 64 nya lägenheter. De lägre bygg-
naderna förväntas rymma cirka 8 lägenheter. Detta motsvarar 51 nya parkerings-
platser för punkthusen och 6 nya parkeringsplatser för de lägre byggnaderna. Av-
sikten är att dessa anläggs som markparkering på prickmark inom Knoppen 13 
och Planteringen 5:1 (väster om Knoppen 9) samt framför de föreslagna låga be-
byggelsen. 
 
 
De 26 parkeringsplatserna i garage på mark inom fastigheterna Knoppen 9-11 
som Helsingborgshem arrenderar av staden kommer att försvinna i och med byg-
gandet av nya bostadshus inom kvarteret Knoppen. Dessa ersätts genom att par-
keringsplatsen i korsningen Ymersgatan/Odengatan utvidgas och genom parke-
ringsplatser längs Ymersgatan och Högastensgatan. (Se dispositionsförslaget under 
rubriken Bebyggelsen ovan för förslag på placering av parkeringsplatser.) 
 
Skulle bilinnehavet öka finns möjligheter att på delar av fastigheten Kungsörnen 
4 bygga över marken med körbart bjälklag. Det ger möjligheten att i framtiden 
bygga ytterligare parkeringar genom exempelvis en delvis nedgrävd parkering i 
två våningar.  
 
För byggnaden på Fyrfatet 1 beräknas behovet av parkeringsplatser uppgå till 
cirka 20 stycken. Dessa anordnas genom markparkeringar på fastighetens östra 
del. 
 
Gång- och cykeltrafik 
En gång- och cykelväg planeras genom naturområdet i planområdets nordvästra 
hörn. Avsikten är att denna gång- och cykelväg ska ersätta gångvägen på Plante-
ringen 5:1 som idag går längsmed gränsen till Knoppen 9. Den nya gång och cy-
kelvägen föreslås även bli Tallskogsledens nya sträckning genom planområdet.  
 
Kollektivtrafik 
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Planteringsvägen direkt öster om kvarteret Kungsörnen är ett möjligt framtida 
läge för hållplats för superbuss. 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattenhantering föreslås ske genom anslutning till befintligt dagvattensystem i 
området. Detaljplanen innebär att en viss ökning av de hårdgjorda ytorna inom 
planområdet kan förväntas. Ökningen begränsas av att delar av de ytor som ian-
språktas för bebyggelse redan är bebyggda eller hårdgjorda idag samt att delar av 
de befintliga hårdgjorda ytorna försvinner. 
 
Vatten och avlopp 
Kapacitet finns att ansluta till vatten och avlopp. Tryckstegring av färskvatten 
kommer att behövas vid byggnation enligt förslaget. Tryckstegring sker inom den 
egna fastigheten.   
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mel-
lan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall 
där avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras ska lösningen för brandvat-
tenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret. 
 
Avfallshantering 
Avfallshantering avses ske i befintliga miljöhus inom kvarteret Kungsörnen samt i 
rum avsett för detta ändamål i anslutning till tillkommande byggnader. I planför-
slaget finns möjligheter att uppföra komplementbyggnader. Dessa kan vid behov 
uppföras för avfallshantering.  
 
Elnät 
Kapacitet finns i den befintliga infrastrukturen för anslutning av tillkommande 
byggnader.  
 
Uppvärmning 
En anslutning av tillkommande byggnader till fjärrvärmenätet förordas. Helsing-
borgs stad förespråkar uppvärmning med förnyelsebara energislag samt byggnat-
ion av energieffektiva hus, exempelvis passivhus. 
 
Tele 
Planområdet är redan idag anslutet till både kopparnätet och till det fiberoptiska 
stadsnätet.  
 

KONSEKVENSER 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen respektive 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån 
planförslagets innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet 
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med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bila-
gorna 2 och 4 till samma förordning. Miljöbedömning med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning behöver därför inte genomföras.  
 
Mark, luft och vatten 
Markföroreningar 
Inom fastigheten Fyrfatet 1 låg tidigare en bensinstation. I och med rivningen av 
bensinstationen år 2010-2011 sanerades marken där föroreningar påträffats till 
mindre känslig markanvändning. Fastigheten undersöktes i januari 2015 och vissa 
ämnen har påträffats i halter som överskrider riktvärdena för känslig respektive 
mindre känslig markanvändning. Utredningen rekommenderar att ytlig jord sane-
ras och att mullhaltiga massor antingen avlägsnas eller kvarlämnas i dialog med 
tillsynsmyndigheten.  
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 
2010:477) avser halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid 
(SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon (O3).  
 
Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäk-
tige den 18 maj 2010 föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitets-
normernas värden i närheten av planområdet. Detaljplanen bedöms inte innebära 
någon försämring av luftkvaliteten på de utsatta platserna i staden. 
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten 
och skyddade områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att 
alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Aktuellt planområde är beläget 
på grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen (objekt-ID 2524) och av-
vattnas till kustvattnet Helsingborgsområdet (objekt-ID 539) i Öresund.  
 
Kustvattnet bedöms inte kunna nå uppsatt kemisk eller ekologisk status till år 
2015. Vad gäller grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen föreligger risk 
att kemisk och kvantitativ status inte uppnås till 2015.  
 
Större delen av planområdet är redan bebyggt eller hårdgjort. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms inte bidra till att de berörda vattendragen riskerar att inte 
uppnå god status. 
 
Solförhållanden 
En byggnad med nockhöjd 34 meter i kvarteret Kungsörnens nordöstra hörn 
kommer att innebära en ökad skuggning av kringliggande byggnader. Framförallt 
under morgonen då instrålningen på intilliggande gård kommer att minska under 
delar av året. Kvällstid kommer Högastenshallen (idrottshallen på skolan) och 
delar av skolgården att skuggas delar av året.  
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Skuggverkan från den föreslagna byggnaden på Fyrfatet 1 har studerats för att 
belysa följderna av förslaget för de boende kring fastigheten. Vid vår- och höst-
dagjämning börjar fastigheten Fyrfatet 3 skuggas mellan 15 och 16 för att klockan 
17 vara helt skuggad. Klockan 17 börjar även skuggan falla över Fyrfatet 4 och 
Glöden 1. En dryg halvtimma senare står solen så lågt att den befintliga bebyggel-
sen i kvarteret Kungsörnen skuggar övervägande del av kvarteret Fyrfatet. Vid 
midsommar sker viss skuggning av Fyrfatet 3 och Glöden 1 vid klockan 18 och 
klockan 19 befinner sig större delen av fastigheten Fyrfatet 3 söder om det före-
slagna bostadshuset i skugga och även hela fastigheten Glöden 1. Redan idag 
skuggar dock de befintliga träden på norrsidan av Ljungmossegatan delar av Glö-
den 1 vid samma tidpunkt. 
 

 
Ovan: Skuggstudie av Fyrfatet 1 höst och vårdagjämning (Arkitektlaget). 
 

 
Ovan: Skuggstudie av Fyrfatet 1 midsommar (Arkitektlaget). 
 
Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller/Tågtrafikbuller/Trafikbuller 
Enligt regeringens proposition 1996/97:53 är gällande riktvärden för trafikbuller 
vid bostäder 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad, 30 dB(A) ekvivalent nivå inom-
hus, 45 dB(A) maximal nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal ljudnivå 
vid uteplats. 
 
En bullerutredning har utarbetats i samband med planarbetet (Sweco, 9 juni 
2014). Resultatet visar att de gällande riktvärdena för trafikbuller överskrids med 
ett par dB(A) (57-58 dB(A)) vid fasaderna ut mot kringliggande gator. Möjlig-
heterna att anordna bullerskyddad sida med uteplats genom att huvudbyggnad, 
komplementbyggnader eller bullerplank skärmar av är goda och detaljplanens 
avsikt är att tillämpa avsteg från riktvärdena för trafikbuller. För vidare informat-
ion om trafikbuller hänvisas till bullerutredningen. 

15.00 16.00 17.00 

17.00 18.00 19.00 
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Bullerutredningen har inte studerat bebyggelsen på kvarteret Knoppen. Istället 
har studierna av kvarteret Kungsörnen använts då situationen är jämförbar.  
 

 
Ekvivalenta bullernivåer från bullerutredningen (Sweco) 

 
Maximala bullernivåer från bullerutredningen (Sweco) 
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Sedan utredningen genomfördes har nya trafikmätningar gjorts på Planteringsvä-
gen som underskrider den i utredningen prognostiserade årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) på 2930 fordon med närmare 900 fordon (uppmätt ÅDT 2014, 2049 
fordon). Bullersituationen kan därmed förmodas vara bättre än utredningen visar. 
Den lägre trafikmängden har dock inte tagits hänsyn till i planförslaget.  
Externt industribuller 
Enligt Naturvårdsverkets rapport SNV 1978:5 är riktvärdet för externt industri-
buller nattetid från befintliga industrier 40 dBA vid fasad (bostadshus nattetid).  
 
Samtliga industrier med miljötillstånd i närområdet ska enligt sina miljötillstånd 
följa detta krav vid närmsta bostad. Närmsta bostad är i samtliga fall belägen 
närmre industrin än planområdet eller utgörs av redan befintliga bostäder inom 
planområdet som ligger närmre industrin än de nya byggrätterna.  
 
Risker  
I planområdets omgivningar finns ett flertal industrier med miljötillstånd. Dessa 
verksamheter är beskrivna under rubriken Risker och miljöstörningar på sidan 6. 
Sammantaget har dessa verksamheter inte bedömts utgöra en oacceptabel risk för 
planområdet baserat på dessas miljötillstånd och riskanalyser utförda i samband 
med miljötillstånden. Individrisken relaterad till Kemira uppgår exempelvis till 
10-7 i planområdet vilket med god marginal klarar acceptabel risknivå för bostäder 
(10-6). Samtliga verksamheter har miljötillstånd där verksamheten har ansetts ac-
ceptabel i förhållande till närmsta bostad som i samtliga fall ligger närmre indu-
strin än de nya byggrätterna i planområdet. Flertalet av industrierna har därutöver 
genomfört åtgärder i sina verksamheter för att minska risken för omgivningarna. 
 
Översvämning  
Planområdet ligger cirka 6 meter över havet och delvis i anslutning till en inneslu-
ten lågpunkt med centrum strax nord-nordväst om planområdet. Öster om plan-
området ligger Lussebäcken vilken cirka 300 meter nedströms från Elektrogatan 
passerar under Starkoddersgatan där det riskerar att uppstå en flaskhals vid höga 
flöden. Bäckens flöde i området ligger på mellan cirka 4 och 5 meter över havet. 
Därmed finns det en viss risk vid framtida extremsituationer att områden upp-
ströms från Starkoddersgatan översvämmas. Då området är mycket flackt kan 
ganska stora områden komma att hamna under vatten.  
 
Elektromagnetiska fält 
Inga kända källor till betydande elektromagnetiska fält i närheten av planområdet.  
 
Vibrationer 
Mindre vibrationer från järnvägen och vägtrafik kan eventuellt förekomma. Even-
tuella vibrationer bedöms dock vara utan betydelse för detaljplanen.  
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Natur- och kulturmiljö 
Naturresurser 
Planförslaget innebär att mark som idag är planlagd för bostäder, men som inte är 
bebyggd, bekräftas som grönområde och park. Delar av marken, som idag har 
karaktären av naturmark kan också bebyggas. Sett till nuvarande detaljplan inne-
bär planförslaget en markant kvalitetsökning av natur- och parkmarken inom 
planområdet.  
 
Kulturmiljö 
En byggnad som i Bevarandeprogram Planteringen är utpekad som en byggnad av 
kompletterande värde kommer att rivas i och med detaljplanens genomförande. 
Flera andra byggnader som är utpekade som särskilt värdefulla respektive av 
kompletterande värde skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
planförslaget.  
 
Sociala konsekvenser 
Detaljplanen innebär en befolkningsökning i området. Detta ger ett större un-
derlag för service, handel, mötesplatser, förskolor och skolor i närområdet.  
 
Ny bebyggelse inom kvarteret Knoppen och den föreslagna parken inom planom-
rådet innebär att kvaliteten på mötesplatser höjs och ett område som idag ligger 
för fäfot befolkas. 
 
Barnperspektivet 
Planförslaget innehåller inget som försämrar de bilfria och barnvänliga innergår-
darna som idag utmärker kvarteret Kungsörnen. 
 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget innebär ett tillskott med cirka 95 lägenheter i planområdet. Lägen-
heterna fördelas mellan fyra byggrätter i varierande höjder och storlek från två till 
åtta våningar. Möjlighet till centrumändamål, exempelvis butik, restaurang, hår-
frisör, träningsstudio eller liknande, ges inom de delar av kvarteret Kungsörnen 
som ligger vid Planteringsvägen och Högastensgatan. Detaljplanen föreslår även 
att ungefär hälften av kvarteret Knoppen iordningställs som park för att verkställa 
intentionerna i stadens grönstrukturprogram. Möjlighet till förskola ges i anslut-
ning till parken. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
Björn Bensdorp-Redestam  John Hellman 
Planchef   Planarkitekt 
 
 
  Tobias Röös 
  Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA  
KUNGSÖRNEN 1-4 OCH FYRFATET 1  M.FL. 
HÖGASTEN OCH RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

ORGANISATION 

Tidplan 
Planförslaget beräknas vinna laga kraft fjärde kvartalet 2015. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 
 
Avtal 
Planavtal för detaljplanens framtagande är upprättat. Ett exploateringsavtal som 
reglerar planens genomförande, till exempel markreglering, iordningställande av 
allmän platsmark och ska tecknas och beslutas innan detaljplanen antas av kom-
munfullmäktige. 

 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsplan 
Gällande tomtindelningsplan 1283K–3624 (Kungsörnen 1-4) upphävs i samband 
med att detaljplanen vinner laga kraft. De delar av tomtindelningsplan 1283K-
7507 (Fyrfatet 1) som ligger inom planområdet upphävs i samband med att de-
taljplanen vinner laga kraft.  
 
Fastighetsbildning 
För planens genomförande krävs att Ymersgatan, inklusive parkeringen med intil-
liggande ytor vid den samma, fastighetsregleras från stadens fastighet till någon 
eller ett par av de intilliggande bostadsfastigheterna.  
 
Fastigheten Planteringen 5:52 fastighetsregleras förslagsvis till Planteringen 5:1.  
 
En fastighetsreglering av kvarteret Knoppen krävs för genomförandet av parken 
och bostadsbebyggelsen. De delar som i planförslaget utgörs av park föreslås re-
gleras till stadens fastighet Planteringen 5:1.  
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Därutöver behöver de delar av Planteringen 5:1 som är avsedda för bostadsända-
mål i planförslaget samt resterande delar av kvarteret Knoppen fastighetsregleras 
för att möjliggöra planens genomförande.  
 

EKONOMI 

Planekonomi 
Planens genomförande kräver följande större investeringar: 
 

• Ledningar 
Planförslaget innebär att naturgasledningen i Elektrogatan kan behöva 
flyttas på en sträcka om cirka 70 meter för att säkerhetsavståndet till den 
föreslagna bostadsbebyggelsen på Fyrfatet 1 ska kunna hållas.  

 
• Sanering 

Marken på Fyrfatet 1 behöver saneras för att uppfylla Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning i enlighet med genomförd markun-
dersökning.  

 
• Marken inom kvarteret Knoppen som i planförslaget är avsedd för bo-

stadsändamål behöver saneras från ytligt påträffade föroreningar för att 
uppfylla riktvärdena för känslig markanvändning. Underliggande naturlig-
jord måste undersökas och vid behov saneras för att säkerställa att marken 
uppfyller kraven för känslig markanvändning.  

 
Inlösen, ersättning 
Innan anläggningsarbeten kan påbörjas måste befintliga arrenden på Knoppen 4, 
5, 9, 10, 11 och 17 sägas upp.   
 

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Innan anläggningsarbeten kan påbörjas måste geotekniskutredning för att fast-
ställa hur grundläggning ska ske genomföras. Även hur en eventuell flytt av na-
turgasledningen i Elektrogatan ska genomföras måste utredas innan anläggnings-
arbeten kan påbörjas på fastigheten Fyrfatet 1.  
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
Björn Bensdorp-Redestam  John Hellman 
Planchef   Planarkitekt 
   
   
  Tobias Röös 
  Planarkitekt 
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