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Planuppdrag för fastigheten Elineberg 5, Elineberg, 
Helsingborgs stad, Dnr 651/2015 

Ärendet 
Planändringen är föranledd av ansökan från Rikshem. Syftet med de-
taljplanen är att pröva en förtätning av Elinebergs centrum med bostä-
der utifrån det intressanta läge nära Ramlösa station, med anknytning 
till service och intill naturmiljön på Landborgen. Samtidigt ska cent-
rumfunktionen i stadsdelen stärkas och lyftas fram tydligare mot det of-
fentliga rummet. Möjlighet till en idrottshall på lämplig plats som kan 
komplettera utbudet i centrum och skola ska utredas. Utemiljön, plat-
ser och stråk ska skapa bättre samband mellan funktionerna, ge varie-
rade mötesplatser och tydligare knyta an till Landborgsmiljön. Den nya 
bebyggelsen ska tydlig relatera till kulturmiljövärden i befintlig bebyg-
gelse och struktur. 
 
Planarbetet avses inledas med ett arbete där följande frågor särskilt stu-
deras: 

• Strukturella frågor (rörelsestråk, centrumets betydelse/koppling 
till övriga delar av staden, mötesplatser i form av torg m.m.) 

• Förslagets förhållande till Elinebergskolan, behov av idrottshall 
m.m. 

• Hur utvecklas stadsbyggnadskvaliteterna på bästa sätt samtidigt 
som en hög exploateringsgrad uppnås. 
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Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta  
 
att uppdra åt detaljplaneavdelningen att påbörja planprocessen med 
start fjärde kvartalet 2015, 
 
att tillämpa utökat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra en sådan bety-
dande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen re-
spektive 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 
 
 
 
Helsingborg den 27 augusti 2015 
 
 
 
Christian Orsing 
Ordförande 

Bilagor 
Begäran om planändring
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Planuppdrag 
Dnr:651/2015 

Upprättad 11 augusti 2015 

Detaljplan för del av fastigheten 

Elineberg 5 m fl, Elineberg 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av Elinebergs centrum med bostäder utifrån 
det intressanta läge nära Ramlösa station, med anknytning till service och intill naturmiljön på 
Landborgen. Samtidigt ska centrumfunktionen i stadsdelen stärkas och lyftas fram tydligare 
mot det offentliga rummet. Möjlighet till en idrottshall på lämplig plats som kan komplettera 
utbudet i centrum och skola ska utredas. Utemiljön, platser och stråk ska skapa bättre sam-
band mellan funktionerna, ge varierade mötesplatser och tydligare knyta an till Landborgsmil-
jön. Den nya bebyggelsen ska tydlig relatera till kulturmiljövärden i befintlig bebyggelse och 
struktur. 

Avgränsning 
Planområdet omfattar Elinebergs centrum, som ligger i stadsdelen Elineberg ca 2,3 km från 
Knutpunkten och ca 600 m från Ramlösa station. Planområdet begränsas i norr av Ramlösavä-
gen, i öster av Elinebergs skola, i söder av parkytan på Landborgen och i väster avcykelvägen 
nedanför Landborgen. Planområdets gräns behöver eventuellt under arbetet justeras något för 
att på bästa sätt avgränsa i förhållande till frågor om samspel mellan offentliga platser och 
kvartersmarken och beroende på behov för idrottshall. Planområdet ligger ovanför Landborgs-
kanten. 

 

Planområdets läge (röd punkt) i förhållande till Knutpunkten.  

Knutpunkten 

Ramlösa stn 
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Planområdets avgränsning med röd linje.  

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

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

Planarbetet föreslås inledas med ett gemensamt arbete tillsammans med Rikshem där följande 
frågor särskilt studeras: 

• Strukturella frågor (rörelsestråk, centrumets betydelse/koppling till övriga delar av 
staden, mötesplatser i form av torg m.m.) 

• Förslagets förhållande till Elinebergskolan, behov av idrottshall m.m. 

• Hur utvecklas stadsbyggnadskvaliteterna på bästa sätt samtidigt som en hög exploate-
ringsgrad uppnås. 

Planförslag 
Förslaget ska komplettera Elinebergs centrum med 300 bostäder i 4 höghus. Husen föreslås i 
mellan 14 och 25 våningar och ska bli ett nutida komplement till de uppmärksammade bo-
stadshusen som finns. Gestaltningen av de nya husen föreslås studeras vidare under processen. 
Samtidigt föreslås att stadsdelscentrumet förnyas och omdisponeras så att den tydligare vänder 
sig mot det offentliga rummet och ut mot Ramlösavägen. Ny centrumbebyggelse i bottenvå-
ningen ska knyta ihop området och bilda en ny plats. Samtidigt skapar bebyggelsen också en 
tydligare ram åt rummet mellan Elinebergs skolan och centrumet. Stor del av bebyggelsen och 
förändringen sker på de ytor där idag parkeringsanläggningen finns. Genom att överdäcka par-
keringen och ha parkering i två plan under torget bildas en ny offentlig plats med möjlighet för 

Ramlösa station 
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möten och aktiviteter. Idéen är att föra in mer grönt igen för att knyta bättre an till Landbor-
gen och skapar mindre rum på den stora platsen för att bryta ner skalan. Genom omdispone-
ringen får man även en bättre koppling till Landborgen igen. För att komplettera servicen, 
mötesplatsen och skolan föreslås att även pröva en placering av idrottshall i anslutning till 
centrum. Placeringen som föreslås ligger i anslutning till handeln och skolbyggnaden vid Land-
borgen. Förändringarna kräver även en översyn över angörningen från Ramlösavägen och 
kopplingarna för de oskyddade trafikanter. 

 

Förslag till disposition, utan idrottshall. Norr till höger i bild (Kim Utzon, maj 2015) 

 

Volymskiss sett från norr. De fyra nya husen till vänster och de fem befintliga till höger.  
(Kim Utzon, maj 2015) 

Elinebergsskolan 
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Gestaltningsidé för torget. (Kim Utzon, maj 2015) 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att planarbetet inleds med ett utökat planförfarande då 
förslaget är relativt omfattande, då området ligger strategiskt i staden och då det kan förväntas 
att ha ett stort allmänintresse. 
 
I samband med att föreliggande förslag inkom har förvaltningen genomfört en studie av hur ett 
alternativt förslag med samma exploateringsgrad kan uppnås. Studien pekar på att det är möj-
ligt att uppnå samma exploateringsgrad med en lägre bebyggelse, att övergripande stadsstruk-
turella frågor måste utredas vidare (centrumets betydelse för en större del av staden, mötes-
platser i form och torg m.m., rörelsestrukturer) samt hur bebyggelsen förhåller sig till skolan 
och hur miljön kring denna kan utvecklas vidare. Behov föreligger att utreda olika rörelsestruk-
turer, förhållandet till skolan inklusive ev. idrottshall samt hur bästa exploateringsgrad uppnås 
samtidigt som övriga stadsbyggnadskvaliteter utvecklas på bästa sätt. 

 

Planskiss. Norr uppåt i bild. (Stadsbyggnadsförvaltningen juni 2015) 
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Planskiss. Flygperspektiv sett från söder. (Stadsbyggnadsförvaltningen juni 2015) 

 

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. 

Området är idag bebyggt med bostadsbebyggelse i upp till 14 våningar ett stadsdelscentrum 
med handel och service och en skolbyggnad. Stora ytor är hårdgjort för en parkeringsanlägg-
ning, torg och interna kommunikationer i området. Planområdet ligger inom 600 m avstånd 
till den regionala noden Ramlösa station och har även bra kollektivtrafikanknytning till cent-
rum och Knutpunkten. 

I detaljplanen föreslås ett högre marknyttjande med ytterligare bostadsbebyggelse, komplette-
rande centrumbebyggelse och en eventuell idrottshall. Samtidigt är ambitionen att föra in 
gröna värden igen på platsbildningarna för att bättre knyta an till Landborgen.  

Förslaget som enbart sker på ytor som redan är ianspråktagen av hårdgjorda platser, parkering-
ar och bebyggelse bedöms inte påverka MKN vatten och MKN luft. Det bedöms inte sker 
någon påverkan på riksintressena kustzon och Landborgen. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Förslaget nyttjar redan ianspråktagen mark och nyttjar den mer effektiv. Föreslagen bebyggelse 
i upp till 26 våningar kommer att påverka stadsbilden och vara synlig från många platser runt 
om i staden. Bebyggelsen kommer i ett befintligt sammanhang med redan höga byggnader som 
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bli ännu mer accentuerat. På grund av de höga byggnaderna är det viktigt att beakta skugg- 
och vindkonsekvenser. För människor som rör sig i miljön är det avgörande hur konsekvenser-
na på markplanet blir. Det är viktigt att de nya offentliga rummen i anslutning till handeln och 
service i bottenplanen får en mänsklig skala och skapar förutsättningar för möten. De sociala 
konsekvenserna behöver belysas mer under planarbetet. 

 

Fotomontage med perspektiv från Malmörondellen mot Elineberg. Föreslagen bebyggelse i 
vitt.(Utzon, 2015) 

 

Fotomontage med perspektiv från korsningen Ramlösavägen/Södra Hunnetorpsvägen mot Elineberg. 
Föreslagen bebyggelse i vitt.(Utzon, 2015) 
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Fotomontage med perspektiv från bron över Ramlösa station mot Elineberg. Föreslagen bebyggelse i 
vitt. (Utzon, 2015) 

 

 

Fotomontage med perspektiv från Öresund mot Elineberg. Föreslagen bebyggelse i vitt.(Utzon, 
2015) 

 

Beroende på läge för idrottshallen som måste preciseras mer under planarbetet kan viss påver-
kan på grönområde ske och behöver i så fall bedömas mera. 
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Följande frågor behöver utredas vidare i planarbetet: kulturmiljövärden och eventuell skydd 
och hänsyn, bullersituationen, sol- och vindstudie i förhållande till den nya bebyggelsen och de 
nya platser, gestaltning av bebyggelsen och de offentliga platser och stråk, lämplig lokalisering 
av idrottshall, förbättringar av dagvattensituationen, angörning mot Ramlösavägen, och parke-
ringsfrågor. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Rikshem den 20 maj 2015. Rikshem vill genom-
föra en förnyelse av Elineberg, där centrumområdet är första delen med målet att tillskapa 300 
nya lägenheter, nya lokaler, ny idrottshall och en ny torgmiljö. Kim Utson har ritat förslaget i 
uppdrag av Rikshem. 

Planområdet 
Området är idag bebyggt med fem bostadshus i upp till 14 våningar, som är ett landmärke 
utmed Malmöleden och skärma av toget och bebyggelsen bakom sig. Bakom bostadshusen åt 
öster finns Elinebergs centrum med handel och vårdcentral. Till centrum och bostäderna finns 
en stor parkeringsanläggning. Handeln är lokaliserat runt ett torg som är tillgänglig från parke-
ringen och från gång- och cykelstråket som passerar mellan skolan i öster och centrumet. Söder 
om centrum finns en skolbyggnad som också tillhör Elinebergs skola.  Området angörs från 
Ramlösavägen med en angöringsgata som försörjer parkeringsanläggningen och parkeringen till 
skola och befintligt idrottshall. 

Riksintressen  
Inom och i anslutning till planområdet finns riksintresse för naturvård (Landborgen) och riks-
intresse för kustzon. Eftersom förslaget ligger inom redan befintlig bebyggelse på hårdgjorda 
ytor och inte påverkar Landborgens naturvärden bedöms att riksintressena inte påverkas. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som ”Regional nod - Ram-
lösa” (övriga två är Knutpunkten samt Maria station), samt ”komplement i befintlig stadsbe-
byggelse”. 

Översiktsplanen säger avseende Regionala noder att ”inom en kilometerradier runt de tre stora 
noderna Maria, Knutpunkten och Ramlösa ska särskilt beaktas hög exploatering och blandad be-
byggelse för både boende och verksamheter. I flerbostadshusbebyggelse ska bottenvåningar förbere-
das för att tekniskt möjliggöra verksamhetslokaler och skapa förutsättningar för ett rikt stadsliv”. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller fler a detaljplaner. För de befintliga bostadshusen och den sydliga skol-
byggnaden gäller detaljplan för kvarteret Elineberg(6983), laga kraft den 4 februari 1962, vil-
ken ger möjlighet till bostadsbebyggelse i 65 meters byggnadshöjd över stadens nollplan och 
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med en tillåten våningsyta på 13000 kvm i den norra delen och 15000 kvm i den södra delen. 
För skolbebyggelsen anger den allmänt ändamål med en byggnadshöjd på 7 m. 

För parkeringsytorna och stadsdelscentrumet gäller detaljplan för Elinebergs centrum (13053), 
laga kraft den 8 juni 1989, som redovisar handel, där handelslokalerna är idag till en byggnads-
höjd över nollplanet på 28 och 29 meter på den sydligaste delen är det dessutom möjlig att 
bygga bostäder ovanpå till en byggnadshöjd över nollplanet på 41 och 44 meter. Även exploa-
teringsgraden är reglerad för de olika ytorna. Där parkeringsanläggning befinner sig, redovisar 
detaljplanen parkeringsändamål, som bebyggas med överbyggt bjälklag. En del av mellanrum-
met mellan bostadshusen och parkeringsanläggningen får inte bebyggas och befintliga träd får 
ej fällas. 

Genomförandetiden för dessa gällande detaljplaner har gått ut. 

För en mindre del i sydöstra hörnet gäller detaljplan för del av fastigheten Elineberg 5 
(16819), laga kraft 28 september 2010, som möjliggör en mindre tillbyggnad av handeln för 
lager och lastning. Genomförandetid för planen går ut den 28 september 2015. 

Bevarandeplan 

För planområdet finns inget bevarandeprogram idag. Bostadshusen ritad av Jörn Utzon klassas 
som värdefull bebyggelse även torgstrukturen i centrum kan ha kulturmiljövärden. Det är 
viktigt att beakta befintliga värden och att relatera den nya bebyggelsen och strukturen till 
dessa. 

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, är 
parkområdena på och ovanför Landborgen utpekat som grönområden som ska bibehållas. Det 
östra cykelstråket direkt intill planområdet är utpekat som ett viktigt grönstråk för rekreation 
som följer Landborgen. Nåbarheten till park är väldigt gynnsam för området. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

         

Björn Bensdorp-Redestam  Jenni Wehrmann 
planchef   plansamordnare 
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