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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden 26 augusti 2015. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 kapitlet 
plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. 

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av Elinebergs centrum med bostäder utifrån 
det intressanta läget nära Ramlösa station, med anknytning till service och intill naturmiljön på 
Landborgen. Samtidigt ska centrumfunktionerna i stadsdelen stärkas och lyftas fram tydligare 
mot det offentliga rummet. Utemiljön, platser och stråk ska skapa bättre samband mellan funkt-
ionerna, ge varierade mötesplatser och tydligare knyta an till Landborgsmiljön. Den nya bebyg-
gelsen ska tydligt relatera till värdena i befintlig bebyggelse och struktur. 

1.2 Sammanfattning 
Planen möjliggör en förtätning med 300 – 450 bostäder inom planområdets östra del med tre 
mellan 20-26 våningar höga punkthus. Tillsammans med de fem befintliga punkthusen väster 
om planområdet bildar bebyggelsen en halvsluten semiprivat grön bostadsgård för uppehåll, lek 
och rekreation. Centrumfunktioner, vårdcentral och förskola får finnas på de nedre våningspla-
nen. Centrumfunktionerna vänder sig med entréer dels ut mot Ramlösavägen och dels mot be-
fintligt gång- och cykelstråk samt mot ett nytt centrumtorg i anlutning till gång- och cykelstrå-
ket. En ny entréplats bildas i planområdets norra del. Parkering sker i ett underjordiskt garage i 
två plan.  

Förslag 
Detaljplaneförslaget innehåller: 

• 26 500 m2 eller 300-450 bostäder. 
• 8 000 m2 centrumfunktioner bestående av butiker, vårdcentral och bibliotek. 
• 2 000 m2 skola/förskola och 1000 kvm skolgård.  
• 2 800 m2 allmän platsmark i form av entréplats och gång- och cykelväg. 

Konsekvenser 
Den övergripande sammantagna bullersituationen får anses vara acceptabel för de nya bostä-
derna. Möjlighet till en tyst innergård och skolgård kommer att kunna uppfyllas. Dimension-
erande för nya bostäder är trafikbuller, ekvivalent nivå. Ungefär 60-70% av lägenheterna i den 
föreslagna bostadsbebyggelsen klarar aktuella riktvärden för trafikbuller.  Ungefär 30-40% av 
lägenheterna i de övre våningsplanen överskrider aktuella riktvärden för trafikbuller och har ett 
ekvivalent värde på mellan 56-60 dB(A). Genom åtgärder vid fasad, så som glaspartier vid bal-
konger, blir det möjligt att skapa lägenheter där 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad kan innehållas 
vid minst hälften av boningsrummen på tyst sida.  

Förslaget överensstämmer med intentionerna och föreslagen markanvändning i Helsingborgs 
stads översiktsplan ÖP 2010. Förslagets ianspråktagande sker endast på ytor som redan utgörs 
av hårdgjorda platser, parkeringar och bebyggelse och bedöms inte påverka miljökvalitetsnor-
merna för vatten och luft. Förslaget bedöms inte ge någon påverkan på riksintressena kustzon 
och Landborgen då ny kompletterande bebyggelse sker längre in på Landborgen och en bit in 
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från landborgskanten. Stadsbilden bedömas inte påverkas negativt av den högre bebyggelsen 
som bygger på en komplettering av redan befintliga punkthus på platsen. 

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 
Planområdet ligger inom stadsdelen Elineberg och avgränsas av Ramlösavägen i norr, Landbor-
gen i väster och Elinebergskolan i öster och söder. Området omfattar fastigheterna Elineberg 5 
och 7 samt del av fastigheterna Elineberg 6 och Ramlösa 1:2. Planområdet omfattar ca 18 000 
m2. 

Inom planområdet finns idag fem bostadshus i upp till 14 våningar och ett väl fungerande cent-
rum kring ett mindre centrumtorg på kvartersmark i planområdets södra del. Vid centrumtor-
get finns matbutik, apotek, vårdcentral, tobaksbutik, blomsterhandel, tandläkare mm. Större 
delen av planen fungerar idag som centrum med markparkering. Elinebergskolan ligger i an-
slutning till planområdets östra del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planstatistik 
Planområdets area: ca 18 000 m2 
Exploateringsgrad: 1.9 (största möjliga BTA enligt planförslaget, dividerat 

med bostadskvarterets areal inklusive innergård) Exploa-
teringsgraden för respektive kvarter kommer dock att va-
riera.  

Antal bostäder: ca 300 - 450, ca 26 500 m2 BTA. 
Butikslokaler/service: 8000 m2 BTA 
Offentlig service: förskola för ca 60-80 barn beroende på tillgänglighet till 

uteplats. 
Allmän platsmark: Torg, cykelväg och gångväg till en yta av 3 000 m2 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Enligt planförslaget ska Elinebergs centrum kompletteras med ca 300 - 450 nya bostäder. Plan-
förslaget visar på tre högre punkthus. Husen föreslås vara mellan 20 och 26 våningar och blir ett 
nutida komplement till de uppmärksammade bostadshusen som redan finns på plats. Samtidigt 
förnyas och omdisponeras stadsdelscentrumet så att det tydligare vänder sig mot det offentliga 
rummet och ut mot Ramlösavägen där en ny entréplats bildas. Ny centrumbebyggelse i de två 
nedre våningsplanen vänder sig ut mot befintligt gång- och cykelstråk och ett nytt centrumtorg 
som knyter ihop områdets funktioner. En stor del av ny bebyggelse och andra föreslagna för-
ändringar sker på de ytor där markparkering finns. Genom att uppföra ett underjordiskt garage 
i två plan bildas en ny större grön bostadsgård som ger goda förutsättningar för möten och akti-
viteter. Tanken med förslaget är att föra in mer grönska för att knyta bättre an till Landborgen 
och skapa mindre rum på den stora platsen för att bryta ner skalan. Förändringarna innebär 
även en bättre angöring från Ramlösavägen. 

 

Illustrationsplan. Illustration Kim Utzon arkitekter.  
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2.2 Grundläggande kvaliteter i gestaltningsförslaget 
Följande grundläggande kvaliteter i föreslagen gestaltning har utarbetats gemensamt mellan 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad och fastighetsägaren till fastigheterna Eline-
berg 5 och 7. Säkerställande av dessa grundläggande kvaliteter i genomförandeskedet är en 
viktig förutsättning för att kunna genomföra aktuellt gestaltningsförlag i form av en hög exploa-
tering och höga byggnadshöjder i form av tre högre bostadshus med upp till 26 våningar. 

• Ett nytt aktivt centrumstråk och centrumtorg som vänder sig ut mot det offentliga rum-
met.  

Centrumfunktionerna vänder sig ut mot ett nytt torg och ut mot befintligt gång- och cy-
kelstråk, biblioteket och Elinebergskolan. Tillsammans bidrar dessa funktioner till att 
aktivera det offentliga rummet och skapar en ny attraktiv mötesplats på Elineberg till-
gängligt för alla.  

• Ett bilfritt gång- och cykelstråk. 

Ett bilfritt gång- och cykelstråk skapar bättre förutsättningar för möten mellan männi-
skor och större tillgänglighet för barn, boende och besökare till centrumfunktionerna. 

• En ny entréplats in till Elineberg. 

En ny entréplats i planområdets norra del markerar och fångar upp stadsdelens olika 
rörelseflöden. Tillgänglighet för fotgängare och cyklister förbättras. 

• En större gemensam grön innergård. 

En större gemensam grön gård med mycket växtlighet och grönska ska anordnas för 
boende och besökare. 

• Ett underjordiskt garage i två plan som löser parkeringsbehovet för bostäder och cent-
rumfunktionerna. 

• Möjlighet till en större livsmedelsbutik i planområdets norra del ut mot Ramlösavägen 
som skapar bättre tillgänglighet för handel för boende och besökare i närområdet. 

• Förstärkt koppling mellan landborgskanten och dess grönska med ny planerad bebyg-
gelse. 

• Högre bostadshus ska förankras i lägre byggnadsvolymer. 

Byggnadsvolymerna med centrumfunktioner på gatunivå ska förhålla sig till en lägre 
och mer mänsklig skala. Entréer ska vända sig ut mot viktiga stråk och torg och bidra 
till ett aktivt gatuliv. Ett gott mikroklimat ska uppnås inom området. 
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1. Underjordiskt parkeringsgarage 2. Aktiva kanter                 3. Nytt centrumstråk/torg 

 

4. Bostäder på centrumfunktionerna. 5. En större grön gård.                  6.  Utblickar  

Illustrationer som beskriver den grundläggande strukturen i gestaltningsförslaget för Elinebergs 
centrums utveckling. Illustration: Kim Utzon arkitekter. 

2.3 Bebyggelse 
Ny bebyggelse möjliggörs i planförslaget i form av fem byggnadszoner med följande bruttoarea: 
byggzon A, 10 000 kvm, byggzon B: 12 000 kvm, byggzon C: 12 000 kvm, byggzon D: 5 500. 

Inom dessa byggzoner tillåter detaljplanen följande användningar: bostäder, centrumfunktion-
er, vårdcentral och skola. Bebyggelsens höjd varierar i de olika zonerna: huskropp A med en 
totalhöjd av 64 meter, huskropp B 84 meter och huskropp C 73 meter, placerade i första hand 
mot planområdets östra del mot befintligt gång- och cykelstråk.  

Minst 40% respektive 30% av områdets yta ska vara tillgänglig för en öppen grön gård/torg 
som ska planteras. Området ska ha en grön karaktär och vara tekniskt utformad på ett sätt som 
möjliggör att växtlighet och träd etableras. Markparkering får inte finnas inom det som utgör 
den gröna gården/torget. 

Illustrationen visar tre högre bostadshus med följande våningsantal: huskropp A: 20 vån, 
huskropp B: 26 vån, huskropp C: 23 vån. Huskropparna är placerade på lägre byggnadsvolymer 
som innehåller centrumfunktioner och skola.   

Merparten av byggnadernas bruttoarea ska placeras ut mot allmän platsmark, TORG och CYKEL. 

Entréer från befintliga byggnader ska, där så är möjligt, vända sig ut mot allmän platsmark, 
TORG och CYKEL, samt mot kvartersmark markerad som torg/passage på illustrationsplanen. 
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Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  

Högsta byggnadsarea för enskild komplementbyggnad är 50 kvm med en totalhöjd på 3.5 meter. 

Enligt förslaget uppnås inom planområdet en exploateringsgrad på ca 1.9. Exploateringsgraden 
är beräknad genom att största möjliga bruttoarea (BTA) dividerats med områdets areal inklu-
sive gator, torg och parker samt till vägmitt av omgivande gator. 

 

 

Planområdets uppdelning i olika byggzoner med varierande exploateringsgrad och tre punkthus 
med varierande totalhöjder.   



 

11 (36) 

Samrådshandling 
Dnr:651/2015 

Upprättad 30 maj 2016 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 

Bostäder 
Aktuell planskiss möjliggör för ca 300 - 450 lägenheter. Illustrationen visar ett exempel på tre 
högre punkthus med bostäder och service i bottenvåningar som tillsammans bildar en grön 
innergård för de boende och besökare. Entréer ska i första hand, där så är möjligt, vara vända 
dels mot nytt torg och dels ut mot befintliga allmänna ytor och stråk. Ett underjordiskt garage i 
två plan möjliggörs i planen för att lösa parkeringsbehovet. Mot innergårdens västra del och i 
gräns mot de fem befintliga punkthusen placeras miljöstationer och trapp- och hisschakt ner till 
nytt parkeringsgarage i två plan. Inlastning och flytt till lägenheter sker dels från kvartsmark i 
norr och dels från parkeringsgaraget i två plan som förbinder alla tre bostadshusen med parke-
ringshuset.  

Centrumverksamhet  
Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet, i de två nedra planen i byggnader som vänder 
sig mot gång- och cykelstråket i öster. Ett nytt centrumtorg bildas i planområdets östra del ut 
mot befintligt gång- och cykelstråk. Matbutik placeras i planområdets nordöstra del ut mot ny 
platsbildning vid Ramlösavägen och befintligt gång- och cykelstråk. Entréer ska så stor ut-
sträckning som möjligt vändas ut mot centrumtorget och befintligt gång- och cykelstråk.  

Offentlig service 
Vårdcentral och förskola placeras i befintliga byggnader i planområdets sydöstra del. Möjlighet 
till en tyst skolgård finns i planområdets södra del i det som idag fungerar som centrumtorg. 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 
 
BC1D1S1 P1 

 
 
S 

Bostäder. Vård- och centrumverksamhet och skola får finnas 
på de två första planen. Parkering.  
 
Skola 

5 § 3 
 
 
 
5 § 3 

 

Högsta totalhöjd i meter. Utöver högsta totalhöjd får tekniska 
anläggningar, hisschakt och master finnas placerad minst 1.5 
meter ifrån byggnadens fasad. Underjordiskt garage får ej 
överskrida en totalhöjd av 1.3 meter. Högsta totalhöjd för 
komplementbyggnader är 3.5 meter. 

 
 
 
11 § 1 
 
 
 
 
 
 

 

 
Högsta byggnadshöjd i meter, 4 kap 11 § punkt 1 PBL..  
 
 

11 § 1 

p1 

Merparten av byggnadernas bruttoarea ska placeras ut mot 
allmän platsmark, TORG och CYKEL. Byggnaders entréer från 
bostäder, vård- och centrumverksamhet samt skola ska i den 
mån det är möjligt i första hand vända sig ut mot ytorna, all-
män platsmark, TORG, CYKEL samt mot kvartersmark, torg. 
 

16 § 1 

 
Marken får inte förses med byggnad. 
 
 

11 § 1 
 

 
Endast komplementbyggnader ovan mark. Skärmtak får finnas. 
Underjordiskt garage får finnas i två plan.  

9, 10 § 
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Därutöver får förskola, skola och vårdcentral finnas i de två första planen i de föreslagna bygg-
naderna som huvudsakligen vänder sig mot planområdets östra del. Entréer till dessa service-
funktioner ska i den mån det är möjligt placeras ut mot centrumtorget och befintligt gång- och 
cykelstråk. 

Skola 
Området i planområdets södra del planläggs med användningen skola och ska vara en del av 
skolgården för befintlig skola söder om planområdet. Platsen utgörs idag av en fotbollsplan och 
arrenderas av skolan genom ett avtal mellan staden och skolan. Mindre komplementbyggnader 
får finnas upp till 50 kvm med en totalhöjd av 3.5 meter. 

Allmänna platser och torg 

 

Gårdar 
En större grön bostadsgård möjliggörs i planförslaget mellan befintliga och nya bostadskroppar 
ovanför det underjordiska garaget. Parkeringsbjälklaget ska vara planterbart. För närmare be-
skrivning av bostadsgården se under avsnittet Bostäder.  

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen PBL 4 kap 
TORG Torgplats. 5 § 2 

n1 

 
Minst 40% av områdets yta ska vara tillgänglig för en öppen 
grön gård/torg som ska planteras med växtlighet. Området ska 
ha en grön karaktär och vara tekniskt utformad på ett sätt som  
möjliggör att växtlighet och träd etableras. Lekplats ska finnas. 
 
 

10 § 1 

n2 Minst 40% av områdets yta ska vara tillgänglig för en öppen 
grön gård som ska planteras med växtlighet. En del av denna 
yta ska utgöras av ett TORG som öppnar upp sig och vänder 
sig ut mot det allmänna CYKEL-stråket. Området ska ha en 
grön karaktär och vara tekniskt utformad för att möjliggöra 
för att växtlighet och träd ska kunna etablera sig. Lekplats 
ska finnas.  
 

10 § 1 
 

n3 

Minst 30% av områdets yta ska vara tillgänglig för en öppen 
gård/torg som ska planteras med växtlighet. Markparkering 
får inte finnas inom det som utgör den gröna gården/torget. 
 

10 § 1 

n4 Markparkering får ej finnas. 10 § 1 
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Ny gemensam bostadsgård ska bidra till grönska och växtlighet. Illustration Kim Utzon arkitekter.  

Platser 
Centrumtorg 

Ett nytt centrumtorg placeras i planområdets nordöstra del, ut mot befintligt gång- och cykels-
tråk. Torget är sammanbundet med gång- och cykelstråket och kommer att fungera som en na-
turlig mötesplats för boende och besökare till centrumet och Elineberg. Butiker och bostäder 
ska vända sina entréer ut mot torget.  Torget får bra solförhållanden och ett bra mikroklimat 
skyddat av bebyggelse från tre sidor. Torget öppnar upp sig ut mot gång- och cykelstråket, 
biblioteket och Elinebergskolans entré. Tillsammans bidrar alla funktioner till ett stärkt cent-
rumstråk och en attraktiv mötesplats i Elineberg. Centrumtorget är bilfritt. 

Entréplats 

En ny entréplats och en ny matbutik placeras i planområdets norra del, i anslutning till Ram-
lösavägen. Torget blir en naturlig entréplats till Elineberg och en fortsättning på gång- och cy-
kelförbindelsen från Närlunda och vidare till Ramlösa station. Även entréplatsen är fri från bil-
trafik.   



 

14 (36) 

Samrådshandling 
Dnr:651/2015 

Upprättad 30 maj 2016 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 

Entréplatsen med matbutiksentrén i bakgrunden och Ramlösavägen i förgrunden. Elinebergskolan 
och biblioteket till vänster i bild. Illustration Kim Utzon arkitekter.  

Utformning av gator 
Gång- och cykelstråket i planområdets östra del är ett viktigt stråk mellan Ramlösa station och 
Närlunda. Gång- och cykelstråket utgör också ett viktigt rörelsestråk mellan skola, bostäder, 
offentliga verksamheter, centrumverksamheter och vårdcentral.  
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Centrumfunktionerna vänder sig med entréer ut mot befintligt gång- och cykelstråk, Eline-
bergskolan och biblioteket. Gemensamt bidrar funktionerna till ett aktivt gaturum och en attraktiv 
mötesplats för boende och besökare. Illustration Kim Utzon arkitekter.  

2.4 Trafik 
Planområdet nås med bil från Ramlösavägen. Parkering sker i ett underjordiskt garage i två plan 
som nås med infart direkt från Ramlösavägen. Möjlighet till enstaka parkeringar för besökare 
kommer att finnas på en lokalgata i den västra delen av planområdet. Härifrån sker även pas-
sage med utryckningsfordon, färdtjänst, taxi mm. Resterande trafik så som inflyttningsfordon, 
färdtjänst mm kommer även tillgängliggöras via det underjordiska garaget i två plan som kom-
mer vara kopplat till bostäderna med entréer från parkeringsplan. 

 

Gång- och cykeltrafik 
Området är väl försörjt med gång- och cykeltrafik.  

Ett gång- och cykelstråk sträcker sig i nordsydlig riktning öster om planområdet och förbinder 
Närlunda, Elineberg och Ramlösa station. En gång- och cykeltunnel nordväst om planområdet 
möjliggör för säker passage under Ramlösavägen och vidare till Närlunda. Ytterligare ett över-
gripande cykelstråk som förbinder centrum och Ramlösa station löper längs med landborgskan-
ten, väster om planområdet. Kontakten mellan aktuell utbyggnad av bostäder och det övergri-
pande cykelstråket i väster förbättras och stråket görs tillgängligt. 

Bostadsgården kommer vara tillgänglig för fotgängare.  

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
CYKEL Cykel. 5 § 2 
GÅNG Gångtrafik. 5 § 2 

m1 Gällande riktvärden för ekvivalenta och maximala trafikbuller-
nivåer vid fasad och uteplats får inte överskridas. 

12 §  
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Korsningen över Ramlösavägen norr om planområdet kommer göras mer tillgängligt för gående 
och cyklister. 

En ny gångväg som vetter mot befintlig skolgård i söder kommer att öppnas upp och överföras 
till allmän platsmark i planområdets sydvästra del. En ny gångpassage bidrar till att öka tillgäng-
ligheten till och inom planområdet som är stor till ytan.  

Kollektivtrafik 
En busshållplats med bra bussförbindelser in till centrum finns i direkt närhet, nordöst om 
planområdet i anslutning till Ramlösavägen. 

Biltrafik 
I norra delen av planområdet finns idag en infartsväg till parkeringsplatser öster om planområ-
det. Denna trafiklösning omgestaltas för att stärka gång- och cykeltrafiken. Infarten till parke-
ringen flyttas öster om planområdet i anslutning till befintliga parkeringsplatser och istället 
bildas ett nytt torg i anslutning till Ramlösavägen. Möjlighet för bilar att kunna stanna till och 
möjliggöra av- och påstigning i anslutning till centrumfunktionerna, butiken och skolan kommer 
att finnas i mindre omfattning.  

Infart till parkeringsgarage sker direkt från Ramlösavägen. Möjlighet för utryckningsfordon och 
parkeringsplatser för funktionshindrade kommer finnas på en lokalgata i anslutning till befint-
liga punkthus väster om planområdet. 

Inlastning och tillgänglighet för utryckningsfordon kommer att ske dels från torgytan i den 
norra delen av planområdet dels från befintlig återvändsgata i planområdets sydöstra del. 

Parkering 
Parkering för bostäder och centrumverksamhet ska ske i ett underjordiskt garage i två plan med 
en totalhöjd på 1.3 meter. Bjälklaget ska vara planterbart. Helsingborgs parkeringsnorm ska 
gälla för det aktuella planområdet. En sänkning av aktuell norm har gjorts för antalet bilplatser 
utifrån möjlighet till bilpool samt samnyttjande av parkeringsplatser mellan bostäder, och cent-
rumfunktioner. 

En utbyggnad enligt detaljplanen genererar ett behov av totalt cirka 1500 cykelplatser och ca 
500 bilplatser.  
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Sektion i öst-västlig riktning genom Landborgen, ny bebyggelse, gång- och cykelstråk och Eline-
bergskolan. 

Bullerskyddsåtgärder 
Av riksdagen antagna riktvärden för ekvivalenta och maximala trafikbullernivåer vid fasad och 
uteplats får inte överskridas. I avsnitt 3.3 (s.21) redogörs för platsens bullersituation och dess 
konsekvenser. 

2.5 Teknisk försörjning 

 

Energiförsörjning och telekommunikation 
Två elnätsstationer som ska försörja befintliga och nya bostadshus och centrumfunktionerna 
kommer att placeras inom de två E-områdena i planområdets västra del, strax väster om tänkt 
parkeringsgarage. Dessa elnätsstationer nås från Ramlösavägen och lokalgatan strax intill be-
fintliga punkthus på gården. 

Vattenledningar i planområdets västra del som tillhör NSVA och ligger i det område där ett un-
derjordiskt garage ska ligga måste flyttas längre västerut. 

Vatten och spillvatten 
Brandvattenposter kommer att placeras i anslutning till planområdet efter behov. 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 
E Tekniska anläggningar. Elnätsstation. 5 § 3 

u 

 
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska led-
ningar. 
 

6 § 

dagvatten Dagvattenmagasin får finnas. 10, 13 §§ 
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Dagvattenhantering 
Dagvattnet kan behöva fördröjas lokalt inom planområdet. En dagvattenutredning kommer 
behöva göras i genomförandeskedet för att se om och i så fall hur framtida kraftigare skyfall kan 
påverka planområdet avseende översvämningsrisker i parkeringsgarage m fl andra ytor. Dag-
vattnet släpps ut på kommunens befintliga dagvattenledning. Parkeringsdäcket kan med fördel 
användas till att fördröja dagvattnet vid kraftigare regn om det skulle behövas. Eventuell för-
dröjning av dagvattnet ska beaktas vid genomförandeskedet och samrådas med NSVA innan 
bygglov ges. 

Avfallshantering 
Avfallshantering för alla bostadshus sker i gemensamma miljöhus som placeras i planområdets 
västra del, strax väster om ett tilltänkt underjordiskt garage. Angöring för renhållningsfordon 
sker från Ramlösavägen via befintlig gata framför befintliga punkthus i väster. Avfallshantering 
för centrumverksamheter sker från återvändsgata i planområdets sydöstra del eller från Ram-
lösavägen i norr. 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

 

Fastighetsindelning 
Detaljplanen möjliggör för kommande indelning i flera mindre fastigheter och även ev. 3D-
fastighetsbildning för bostäder, garage och centrumverksamheter. 

En gemensamhetsanläggning ska bildas för de gemensamma ytorna på kvartersmark så som 
innergården, passager, torgytor och lokalgator. Fastigheter som ska ingå är Elineberg 5, Eline-
berg 7 och eventuellt nybildade fastigheter. Ett avtalsservitut ska upprättas och regleras i ett 
exploateringsavtal inom område markerat med ”x” i plankartan för att säkerställa en passage för 
allmänheten genom kvartersmark (området som är korsmarkerat i södra delen av detaljplanen), 
dels till bostäder i väster och dels till skolor, centrumfunktioner och gång- och cykelstråk. Led-
ningsrätter ska bildas i planområdets sydvästra del där ledningar ligger under marken på kvar-
tersmark. 

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

Huvudmannaskap 
Huvudman för allmänna platser är kommunen. Huvudman för kvartersmark är fastighetsägare 
till fastigheterna Elineberg 5 och 7. Huvudman för E-områdena är Öresundskraft. 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 

u 
 
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. 

5 § 3 

   
x Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 5 § 3 
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 21 § 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåver-
kan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. Sam-
råd har hafts med länsstyrelsen innan och under samrådsskedet. Konsekvenserna av planförsla-
get utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Området är idag bebyggt med bostadsbebyggelse i upp till 14 våningar, ett stadsdelscentrum 
med handel och service och en skolbyggnad. Största delen av alla ytor är hårdgjorda med en 
större parkeringsplats, ett torg och lokalgator. Planområdet ligger inom 600 m avstånd till den 
regionala noden Ramlösa station och har även bra kollektivtrafikanknytning till centrum och 
Knutpunkten. 

I detaljplanen föreslås ett högre markutnyttjande med ytterligare bostadsbebyggelse upp till 26 
våningar, kompletterande centrumbebyggelse, vårdcentral och skola. Samtidigt är ambitionen 
att föra in gröna värden inom området för att skapa bättre boendekvaliteter och bättre knyta an 
till Landborgen. Stadsbilden bedöms inte påverkas negativt av den högre bebyggelsen som byg-
ger på en komplettering av redan befintliga punkthus på platsen. 

Förslaget överensstämmer med intentionerna och föreslagen markanvändning i Helsingborgs 
stads översiktsplan ÖP 2010. Förslagets ianspråktagande sker endast på ytor som redan utgörs 
av hårdgjorda platser, parkeringar och bebyggelse och bedöms inte påverka miljökvalitetsnor-
merna för vatten och luft. Förslaget bedöms inte ge någon påverkan på riksintressena kustzon 
och Landborgen då ny kompletterande bebyggelse sker längre in på Landborgen och en bit in 
från landborgskanten. 

Den övergripande sammantagna bullersituationen får anses vara acceptabel för de nya bostä-
derna. Möjlighet till en tyst innergård och skolgård kommer att kunna uppfyllas. Bullernivåer 
från tågtrafikbuller ligger under rekommenderade riktvärden. Dimensionerande för nya bostä-
der är trafikbuller, ekvivalent nivå. Ungefär 60-70% av lägenheterna i de nedre våningsplanen i 
den föreslagna bostadsbebyggelsen klarar aktuella riktvärden för trafikbuller.  Ungefär 30-40% 
av lägenheterna i de övre våningsplanen överskrider aktuella riktvärden för trafikbuller och har 
ett ekvivalent värde på mellan 56-60 dB(A). Genom åtgärder vid fasad, så som glaspartier vid 
balkonger, blir det möjligt att skapa lägenheter där 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad kan inne-
hållas vid minst hälften av boningsrummen på tyst sida.  

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kustzonen och naturvård 
Eftersom föreslagen utbyggnad av nya bostäder ligger inom redan befintlig bebyggelse på hård-
gjorda ytor och inte påverkar Landborgens naturvärden bedöms att riksintressena inte påver-
kas. 
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3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser halterna 
i utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), svaveldioxid (SOB2B), bly, partiklar (PM10), kol-
monoxid (CO), bensen och ozon (OB3B). Enligt Helsingborgs stads översiktsplan, ÖP 2010, kan 
det föreligga en risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i planområdet. Detta 
har dock inte framkommit i de senare årens årsrapporter om luften i Helsingborg. Man kan där-
för anta att det idag inte föreligger någon sådan risk. Med hänsyn till den nya bebyggelsens om-
fattning bedöms planförslaget inte medföra någon försämring av luftkvaliteten i området. 
 
Markradon 
En geoteknisk utredning har gjorts av SIGMA i mars 2016 som visar på radonhalter inom plan-
området på gränsen till lågriskintervallet. Det kan möjligen behövas någon form av radonskydd-
dat byggande vid nybyggnation. Bedömningen är beroende av vilken typ av ventilation som 
planeras för i den nya bebyggelsen. 

Markföroreningar 
En geoteknisk utredning har gjorts av SIGMA i mars 2016. Marken kommer att saneras där så 
kommer behövas för att kunna möjliggöra för bostäder innan byggstart. 

Vattenkvalitet 
Planområdet ingår i grundvattenförekomst ”Helsingborgssandstenen” med Råån som 
huvudavrinningsområde. Grundvattennivå är belägen mellan +10 och +20 meter över 
havet, vilket innebär att grundvattennivån är belägen minst 4 meter under marknivån inom 
planområdet. Dagvatten från hårdgjorda ytor kan fördröjas lokalt och ledas vidare till det all-
männa ledningsnätet vart efter det kommer att renas innan det släps ut till recipient.  
 
Ett underjordiskt garage kan grundläggas i två plan och därmed även under grundvattennivån.  
Eventuella konsekvenser på grundvattnet bör därför studeras närmare i genomförandeskedet. 
Grundläggningsförhållandena för planerade anläggningar varierar inom området. För grund-
läggning av tvåvåningsgarage under mark kommer grundläggning att kunna utföras i sediment-
ärt berg med hel bottenplatta. En väl fungerande dränering runt anläggningarna är viktig. Bero-
ende på grundläggningsnivå kan tillrinningen bli riklig, framförallt om det förekommer sprickor 
i det sedimentära berget. Om byggnaderna och anläggningarna utförs som vattentäta och om 
dränering inom området inte utförs, bedöms att grundvattennivån inte kommer att påverkas av 
planerade byggnation efter färdigställande. Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast 
utföras om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erfor-
derlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken och innebära en tillståndspliktig 
vattenverksamhet för avledning av grundvatten.   
 
Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen gällande god kemisk sta-
tus samt kvantitativ status för grundvatten men behöver beaktas ytterligare i genomförande-
skedet. 
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Trafikflöden 
Aktuellt planförslag med nytillkomna bostäder samt centrumfunktioner väntas generera en 
mindre del ökade bilrörelser för Malmöleden och Ramlösavägen. De ökade bilrörelserna för den 
nya byggnationen väntas inte påverka prognoserna för  2025-2030 för aktuella vägar avsevärt.  

Trafikprognos där framtida utbyggnad inkluderas. 

Prognos 2025:                              Malmöleden (norr om Elineberg)      30 000 fordon/dygn 

                                                          Malmöleden (söder om Elineberg)   27 000 fordon/dygn 

                                                          Ramlösavägen                                            6000 fordon/dygn 

Buller från vägar och järnvägar 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) som trädde i kraft den 1 juni 
2015 ska gälla för denna detaljplan som ska samrådas i juni 2016. Förordningen ska därför till-
lämpas som vägledning. 

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av bo-
stadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 55 dBA ekvivalent nivå vid 
fasad, placeras mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 m2 bör den ekviva-
lenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 60 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör ljud-
nivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå. 

En bullerutredning har tagits fram av Ramböll AB i april 2016. Bullerförhållandena har beräk-
nats utifrån den prognostiserade trafiken inom och i anslutning till området (se vidare under 
kap 4 Planeringsförutsättningar; Planområdet). 

Enligt bullerutredningen innehålls alla maximala ljudnivåer för biltrafikbuller vid fasad och vid 
uteplats för ny bebyggelse med god marginal. Även bullervärdena från tågtrafik innehålls med 
god marginal för alla bostäder och uteplatser, enligt gällande bullerförordning. 

Dimensionerande för nya bostäder är trafikbuller, ekvivalent nivå. Föreslagna punkthus har en 
höjd mellan 20 och 26 våningar. Fasader som vetter mot Malmöleden och Ramlösavägen är mest 
bullerutsatta.  I huset som ligger närmast Ramlösavägen överskrids riktvärdena på alla våningar 
vid fasaderna som vetter mot dessa två vägar, 55-60 dB(A) på upp till ca 15 våningen och över 
60 dB(A) över 15 våningen. I de andra två punkthusen överskrids bullervärdena vid fasader 
som vetter mot Malmöleden över 23 respektive 13 våningen. Vid fasaderna som vetter mot ös-
ter innehålls bullervärdena på alla våningar. Minst 60-70% av lägenheterna i den föreslagna 
bostadsbebyggelsen klarar aktuella riktvärden för trafikbuller. Andelen lägenheter som klarar 
bullerriktvärdena kan öka ytterligare om det uppförs flera lägenheter med en yta upp till 35 
kvm. Alla lägenheter föreslås ha minst en balkong.  
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Bullerberäkningar ekvivialt nivå för alla tre punkthusen från vägtrafik. Gröna fält <55 dB(A), 
orangea fält 56<60 dB(A) och röda fält 61< dB(A). Rapport, bullerutredning, Ramböll 2016. 

 

Bullerberäkningar ekvivialt nivå för punkthus A från vägtrafik. Röda ringar visar på rum i lägen-
het som överskrider 55 dB(A). Gråa ringar visar på rum i lägenhet som ligger under 55 dB(A). Blå 
linjer visar på åtgärder vid fasad(balkonger). Rapport, bullerutredning, Ramböll 2016. 

Genom åtgärder vid fasad, så som glaspartier vid balkonger, blir det möjligt att skapa lägenheter 
där 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad kan innehållas vid minst hälften av boningsrummen på tyst 
sida. Föreslagna och beskrivna bulleråtgärder har säkerställts på plankartan med lämpliga 
planbestämmelser. Möjligheten finns även att justera lägenhetsstorlekar och planlösningar på 
våningsplanen för att ytterligare förbättra förutsättningarna för boendekvaliteten. Möjlighet till 
en större tyst innergård och skolgård kommer att kunna uppfyllas. 

Ljudnivåer inomhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), 
och följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen. Planen säkerställer att be-
byggelsen kan utformas så att kraven i BBR uppfylls.  
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Enligt bullerberäkningen gjord av Ramböll AB i april 2016 väntas en bullerskärm vid Malmöle-
den inte kunna hjälpa till att få ner bullernivåerna från trafikbuller för ny planerad bebyggelse 
då bullret sprids uppåt och då lägenheterna ligger upphöjda på Landborgen. 

 

Förslag på åtgärder vid fasad för att klara tyst sida för hälften av bostadens rum för några av 
lägenheterna i de övre våningsplanen. Blå linje visar på åtgärder vid fasad (balkong). Rapport, 
bullerutredning, Ramböll 2016. 

Den övergripande sammantagna bullersituationen anses vara acceptabel för de nya bostäderna 
även i de högre våningsplanen då de bostäder som är mest utsatta återfinns i alla våningsplan 
från 2 till 26 våningen. Även andelen bostäder mellan 30-40 % där aktuella riktvärden väntas 
överskridas bedöms som acceptabel.  

Föreslagen exploatering innebär en förtätning i ett kollektivtrafiknära läge med skola, service 
och handel i direkt närhet. Genom att bygga på höjden möjliggörs för ett bättre markutnyttjande 
en större och fri grön gårdsyta frigörs och de flesta lägenheterna får en fantastisk utsikt över 
hela Helsingborg och Öresund. Antalet bostäder i projektet skapar förutsättningar för att kunna 
lösa parkeringen i ett underjordiskt garage i två plan. Flera fasader och lägenheter av de nya 
punkthusen som inte klarar aktuella riktvärden för trafikbuller sträcker sig från vån 2- 26 på 
några av fasaderna. Att minska antalet våningar på punkthusen skulle till viss del minska antalet 
bullerutsatta fasader och lägenheter och till viss del minska den andel av de lägenheter som 
fotsättningsvis kommer överskrida bullervärdena och kräva bulleråtgärder. Däremot skulle 
även lägenheter mot öster försvinna som klarar bullervärdena. 

Sammanfattningsvis väntas bullernivåerna kunna innehållas för alla lägenheter genom att 
kunna tillämpa tekniska åtgärder vid fasad för att klara av tysta sidor för en del av lägenheterna. 

Industribuller   
Boverkets rapport ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovspröv-
ning av bostäder”, 2015:21 beskriver rekommenderade ljudnivåer för frifältsvärde utomhus 
från industri och annan verksamhet. 
 
Det finns ett uppmärksamhetsområde för miljöstörning med verksamhet under tillsyn av miljö-
förvaltningen som kan ha viss bullerpåverkan på planområdet. Uppmärksamhetsområdet om-
fattar ett område kring rangerbanegården som ligger ca 250 meter västerut. På rangber-
banegården fördelas och kopplas samman godsvagnar i järnvägstrafiken vilket kan innebära 
risk för bullerstörningar och risk för transport av farligt gods. 



 

24 (36) 

Samrådshandling 
Dnr:651/2015 

Upprättad 30 maj 2016 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 
Då föreslagen ny bebyggelse inom fastigheten Elineberg 5 m fl är placerad på ett avstånd av ca 
250 m från bullerkällan och dessutom avskärmas av mellanliggande befintlig bebyggelse samt 
landborgshöjningen bedöms riktvärdet för externt industribuller kunna innehållas. Endast en-
staka klagomål kommit in de senaste åren på buller från de boende i närheten. 
 
Fastigheten Rudan 2 används för uppläggning av grus/stenkross/sand eller liknande i olika 
fraktioner. Fastigheten fungerar även som uppsamlingsplats av diverse betongelement. Den 
verksamhet som finns på fastigheten kan ge upphov till buller. Då föreslagen ny bebyggelse 
inom fastigheten Elineberg 5 m fl är placerad på ett avstånd av ca 200 m från bullerkällan och 
dessutom avskärmas av mellanliggande befintlig bebyggelse samt landborgshöjningen bedöms 
riktvärdet för externt industribuller kunna innehållas. 

Risker  
Enligt Helsingborgs stads riskhanteringskarta berörs planområdet av två verksamheters upp-
märksamhetsavstånd, dels från rangerbangården och dels från fastigheten Rudan 2.  
 
På rangerbanegården som ligger ca 250 meter västerut fördelas och kopplas godsvagnar sam-
man i järnvägstrafiken. Utöver bullerstörningar kopplas verksamheten till risk för transport av 
farligt gods. 
 
Då föreslagen ny bebyggelse inom fastigheten Elineberg 5 m fl är placerad på ett avstånd av ca 
250 m från Rangerbangården och dessutom avskärmas av mellanliggande befintlig bebyggelse 
samt Landborgshöjningen får olycksrisken från farligt gods från Rangerbanegården bedömas 
vara acceptabel. 
 
Malmöleden är rekommenderad led för tung trafik. I närheten av planområdet finns inga re-
kommenderade leder för transporter av farligt gods. Då framkomligheten på Malmöleden är god 
och även har god anslutning till hamnen kan det dock inte uteslutas att transporter av farligt 
gods förekommer på Malmöleden. Enligt utredningen ”Strategi för bebyggelseplanering intill 
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Helsingborg” upprättad 2012 av Wuz 
risk consultancy AB, föreslås ett uppmärksamhetsavstånd på mellan 50-70 meter till flerbo-
stadbebyggelse. Avståndet mellan ny bebyggelse inom planområdet och Malmöleden är ca 160 
meter vilket får anses vara mer än tillräckligt. 

Elektromagnetiska fält 
Området väntas inte påverkas av elektromagnetiska fält från järnväg som ligger ca 280 meter till 
närmaste bostad. Avståndet bedöms vara tillräckligt för att den elektromagnetiska strålningen 
ska vara lägre än gällande riktvärde där människor vistas långvarigt.  

Bostäder kommer ligga på ett tillräckligt långt avstånd från E-områdena (elnätsstationer). Nya 
bostäder inom planförslaget kommer inte att påverkas av elektromagnetiska fält. 

Vibrationer 
Planområdet bedöms ej vara utsatt, eller var i risk för att bli utsatt för vibrationspåverkan. 
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3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Ny bebyggelse väntas inte få någon påverkan på naturmiljön då ny bostadsbebyggelse byggs ut 
på hårdgjord yta som idag används som parkering. Snarare ökar de gröna ytorna i form av en ny 
innergård med trädplanteringar för lek och rekreation som kopplas bättre till Landborgen. 

Kulturmiljö 
Befintliga fem punkthus som gränsar till aktuell ny planerad bebyggelse är viktiga ur kulturmil-
jösynpunkt som ett intressant bostadsprojekt tidstypiskt för sin tid och kopplat till utställningen 
H55. Ny bebyggelse i form av högre punkthus som placeras öster om landborgskanten och be-
fintliga punkthus bygger vidare på den befintliga strukturen. Punkthusen placeras på en lägre 
byggnad som rymmer både centrum och handelsmöjligheter. Slutsatsen är att ny planerad be-
byggelse i anslutning till befintliga punkthus blir ett komplement och en nytolkning av befintlig 
struktur och väntas inte påverka kulturmiljön negativt. 

Stadsbild 
Bebyggelseförslaget innebär att stadsbilden i Elineberg och stadens siluett i söder både föränd-
ras och förstärks ytterligare. Befintliga punkthus upp till 14 våningar utgör med sitt läge i kan-
ten av landborgen ett starkt igenkännande element för besökare som kommer in till staden med 
tåg eller bil. De tre nya punkthusen i 20 – 26 våningar hamnar väster om befintlig bebyggelse. 
Strukturen tillåter fortsättningsvis viktiga siktlinjer att finnas kvar och luftigheten mellan bygg-
naderna bevaras. 
 
Med sin totalhöjd på maximalt 84 meter och sin lokalisering på Landborgen, kommer de tre 
punkthusen, som blir de högsta husen i Helsingborg, att höja sig över all annan bebyggelse i 
staden. På grund av punkthusens lokalisering på landborgen kan det, från lägre belägna platser, 
komma att upplevas som högre än det i verkligheten är. Punkthusen kommer att överstiga de 
befintliga höghusen i Elineberg med ca 40-45 meter och stadens mest kända landmärke Kärnan 
med ca 44 meter. Det högsta punkthuset kommer att nå en nöjd på ca +105 meter över havet, 
vilket kan jämföras med Vattentornet som höjer sig ca +83 meter över havet och idag utgör en 
av de högsta höjderna i Helsingborgs stadssiluett. Punkthusen kommer att vara synliga från 
delar av centrum och södra Helsingborg. Från Malmöleden kommer huset, trots närheten, att 
vara synligt i mycket begränsad utsträckning på grund av skymmande höjdskillnad och vegetat-
ion. 
 
De nya bostadshusen på Elineberg är placerade i en halvöppen och luftig struktur i ett större 
sammanhang med de befintliga punkthusen och den gröna landborgskanten. 
Även om tillskottet av nya bostäder är relativt stort kommer den halvöppna strukturen i stort 
att bevaras och en ny grön innegård att tillföras projektet. Husets position och höjd i stadsland-
skapet gör att särskilda krav bör ställas på god arkitektonisk utformning, materialval etc. vid 
genomförandet. 
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Vy från Malmöleden och Ramlösa station. Illustration Kim Utzon arkitekter. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Detaljplanen väntas generera ca 450 lägenheter utöver de 300 bostäder som redan finns idag i 
de befintliga punkthusen. Antalet boende kommer att öka till minst det dubbla på en yta av 
knappt 20 000 kvadratmeter. Det är viktigt att den större gröna innergården blir just grön och 
kan fungera för vila, rekreation och lek för de boende. 

En större del mindre lägenheter möjliggör för unga, studenter och äldre singelhushåll att kunna 
bo kvar på Elineberg. Aktuellt planförslag möjliggör för ett bättre och större utbud av centrum-
verksamheter såsom service, handel, vårdcentral, bibliotek och förskola. 

Konsekvenser för barn 
Planförslaget skapar bättre förutsättningar för barn i området i och med aktuell detaljplan då ny 
bebyggelse, centrumverksamheter samt förkola och bibliotek vänder sig ut mot det lokala gång- 
och cykelstråket och blir mer lättillgängliga. Även en ny grön innergård som bidrar till mer lek 
och rekreation innebär en förbättring jämfört med nuvarande miljö där större del av området 
utgörs av en större hårdgjord parkeringsyta. Trafiklösningen över Ramlösavägen och gång- och 
cykelstråket väntas bli säkrare och ska prioritera fortgängare och cyklister. Överlag blir det 
mestadels positiva förändringar jämfört med dagens situation för barn. 

Tillgång till mötesplatser och centrumfunktioner 
Elineberg har ett mindre slutet centrumtorg med butiker, en matbutik och en vårdcentral som 
vänder sig från Ramlösavägen. Centrumtorget fungerar bra och används mestadels av de äldre 
som bor i området. Ytan mellan centrumtorget och Ramlösavägen består av en större parke-
ringsyta. Tillgängligheten är begränsad och funktionerna vända från de offentliga rummen och 
de viktiga stråken.  

Genom att öppna upp centrumfunktionerna i förslaget och genom att möjliggöra för en attraktiv 
mötesplats för alla boende i stadsdelen stärks tillgängligheten och attraktiviteten för hela stads-
delens befolkning och för besökare utifrån så som från Närlunda. 
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Områdets entré och identitet 
Elinebergs entré norrut utgörs idag av en större korsning ut mot Ramlösavägen och en större 
parkeringsyta. Gång- och cykeltrafikanters vägar korsas av biltrafik vid flera punkter. Många 
barn kommer norrifrån, bl. a från Närlunda, på sin skolväg till Elinebergskolan.  

Genom att gräva ner all parkering under mark och skapa förutsättningar för en ny entréplats i 
norr ut mot Ramlösavägen möjliggörs för ett nytt attraktivt och välkomnande möte in till Eline-
berg norrifrån för gående och cyklister.  

Tillgång till parker 
Elineberg har både park- och naturmiljö inom rekommenderat avstånd enligt stadens Grönstruk-
turprogram, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014. Elineberg fick sin utformning efter en 
stadsplanetävling i samband med H55utställningen. Här sparades medvetet stora öppna ytor 
mellan bebyggelsen och Landborgen. I grönstrukturprogrammet utpekas befintligt grönstråk 
som viktigt övergripande stråk som går i nordsydlig riktning via gång- och cykelstråket. 

I direkt närhet av planområdet finns en större gröning närmast landborgspromenaden. I när-
heten, ca 250 meter norrut, finns även natur- och rekreationsområdet Jordbodalen. Närparker 
ger boende en trygg plats att mötas på där man kan träffas och umgås, leka, spela kubb eller 
rasta hunden och behöver och finns inom ca 80 meters gångavstånd söder om planområdet. 
Närmaste större områdespark ligger ca 850 meter öster om planområdet. 

Solförhållanden 
En solstudie över ny bebyggelse har gjorts för vår/höstdagsjämning samt för midsommar. På 
vår/höstdagsjämning visar solstudierna på att bostadshuset närmast andra sidan av Ramlösa-
vägen skuggas något temporärt under förmiddagen men där skuggan flyttas snabbt med tanke 
på husen utformning. På eftermiddagen når skuggan Elinebergskolans skolgård vilket inte på-
verkar skolan så mycket då skolaktiviteterna slutar på eftermiddagen. 

På midsommar visar solstudien att den egna bostadsgården skuggas något temporärt under 
förmiddagen men där skuggan flyttar sig succesivt. På eftermiddagen skuggas en del av Eline-
bergskolan temporärt men där skuggan flyttar sig succesivt bort. 

Sammantaget blir det en del skuggbildning på kringliggande närmaste bostäder och skola men 
då skuggan rör sig succesivt under dagen och så det är under en kortare tid får konsekvenserna 
av det anses vara acceptabelt. 
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Solstudie över ny bebyggelse, vår/höstdagsjämning. Illustration Kim Utzon arkitekter. 

Solstudie över ny bebyggelse, midsommar. Illustration Kim Utzon arkitekter. 

Mikroklimat 
En studie som ska studera vindförhållanden i syfte att kunna erhålla ett bra mikroklimat i de 
allmänna ytorna samt i mötesplatserna och stråken kommer att genomföras i granskningsske-
det. 
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Tillgänglighet 
Allmänna platser inom planområdet kommer att vara tillgänglighetsanpassade för alla. Bebyg-
gelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav. Även bostäder samt 
butikslokaler ska vara tillgänglighetsanpassade och ska kunna nås med hiss direkt från mark-
plan eller från garaget. 

Den nya planerade torgytan (kvartersmark) i områdets östra del kommer att vara tillgänglig för 
allmänheten. Tillgängligheten genom planområdet förbättras med en gångpassage inom kvar-
tersmark i planområdets sydöstra del. Gångpassagen, markerad med ”x” i planen, ska säkras 
genom ett avtalsservitut och kommer att vara tillgänglig för allmän gångtrafik.  

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Aktuell detaljplans genomförande kommer även innebära vissa fastighetsrättsliga konsekven-
ser: 

1. En del av fastigheten Ramlösa 1:2 som idag är allmän platsmark, trafik, kommer att 
överföras till fastigheten Elineberg 5 och blir kvartersmark med användningen BCDSP 
(se rosa område nr 1 i karta nedan). 

2. En del av fastigheten Elineberg 6 kommer att överföras till fastigheten Ramlösa 1:2 och 
blir då allmän platsmark, park (se blått område nr 2 i karta nedan). 

3. En del av fastigheten Ramlösa 1:2 som idag är allmän platsmark, park kommer överfö-
ras till att bli S, skola och blir en del av skolgården. Marken arrenderas ut idag till skolan 
(se grönt område nr 3 i karta nedan). 

4. En del av fastigheten Elineberg 5 blir allmänt tillgängligt för gångtrafik genom ett avtal 
mellan berörda fastigheter och regleras i ett exploateringsavtal (se orange område nr 4 
i karta). 

 
Karta över fastighetsrättsliga konsekvenser. 
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Avtal 
Ett exploateringsavtal kommer upporättas mellan Helsingborgs stad och fastighetsägare till 
fastigheterna Elineberg 5 och 7. Exploateringsavtalet ska reglera kostnader och ansvar mellan 
parterna. 

Ekonomi 
Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser för staden. Genomförandet av 
detaljplanen medför också ekonomiska konsekvenser för privata aktörer och fastighetsägare 
inom planområdet. Nedan följer genomförande- och driftkostnader samt ansvarsfördelning. 

 
Fördelning av kostnader för genomförande och drift samt ansvarsfördelning. 

Genomförandekostnader och ansvar – inom planområdet  

 
• Kostnaden för alla gator och torgytor inom detaljplanen 

samt förrättningskostnader kommer att bekostas av ex-
ploateringen och kommer att regleras i ett exploaterings-
avtal mellan Staden och ägaren av fastigheten Elineberg 5 
och 7. 

• Staden ansvarar för genomförandet av utbyggnaden av 
allmän platsmark såsom gator och torgytor.  

Genomförandekostnader – utanför planområdet 

 

 

 

 

 

 
• Kostnader för eventuell flytt av infart till parkering norr om Elinebergskolan, 

eventuell flytt av busshållplats, ledningar och kostnader kopplade till omge-
staltning av Ramlösavägen i anslutning till nya torgytan i planområdets norra 
del kommer att bekostas av exploateringen i denna detaljplan och kommer re-
gleras i ett exploateringsavtal mellan MEX och ägaren av fastigheten Elineberg 5 
och Elineberg 7.  

• Staden ansvarar för genomförandet av utbyggnaden av allmän platsmark såsom 
gator och torgytor. 

Driftskostnader och ansvar för staden  
 

• Staden ansvarar för genomförandet av utbyggnaden av allmän platsmark såsom 
gator och torgytor samt drift- och underhållskostnaderna för dessa ytor. 

Kostnader för privata fastigheter  
 

• Följande kostnader för denna plan kommer att bekostas av exploateringen i 
denna detaljplan och kommer regleras i ett exploateringsavtal mellan staden 
och ägaren av fastigheten Elineberg 5 och Elineberg 7: Eventuell flytt av infart 
till parkering norr om Elinebergskolan, eventuell flytt av busshållplats, flytt av 
ledningar, kostnader kopplade till omgestaltning av Ramlösavägen i anslutning 
till nya torgytan, fastighetsreglering, sanering av markföroreningar, nya brand-
poster, nytt E-område.  
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Tekniska utredningar 
Grundläggning 
Grundläggningsförhållandena för planerade anläggningar varierar inom området. För grund-
läggning 1-2 våningar under mark kommer grundläggning att kunna utföras i sedimentärt berg 
med hel bottenplatta. Grundläggning ska utföras frostfritt. All fyllning och mullhaltiga jordlager 
ska grävas ur innan grundläggning får utföras. En väl fungerande dränering runt anläggningarna 
är viktig. Markytor ska utformas med fall från byggnaden och ett kapillärbrytande skikt ska 
läggas mellan naturligt lagrad jord och ny tillförd fyllning. 
 
 
 
Schaktning  
Schaktning bedöms normalt kunna ske med slänt i jordlager under förutsättning att grundvat-
tenytan ligger, eller är sänkt till, minst 0,5 meter under schaktbotten. Eventuellt kan sprängning 
erfordras beroende på planerad grundläggningsnivå. Släntlutning för temporära slänter anpas-
sas efter bland annat jordart, väderlek, schaktdjup och närhet till andra anläggningar. ”Schakta 
säkert – Säkerhet vid schaktning i jord”, utgiven av AB Svensk Byggtjänst 2015 kan användas vid 
planering av schaktarbeten. I allmänhet kan den maximala släntlutningen i fyllning sättas till 
1:1,5 vilket gör att temporära stödkonstruktioner kan komma att erfordras mot befintliga an-
läggningar. Släntytor måste normalt skyddas mot erosion. 

Övriga upplysningar 
Placering av nya brandposter kommer behöva ses över i genomförandeskedet.  

Temporära parkeringsplatser för de boende och för centrumverksamheterna kommer behöva 
anläggas under byggskedet. 

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 

Ansökan om planändring har inkommit från Rikshem den 20 maj 2015. 

Beslut i ärendet 
Rikshem vill genomföra en förnyelse av Elineberg, där centrumområdet är första delen med 
målet att möjliggöra för ca 450 nya lägenheter, nya lokaler och en ny torgmiljö. Kim Utzon har 
tagit fram förslaget på uppdrag av Rikshem. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger inom stadsdelen Elineberg och avgränsas av Ramlösavägen i norr, Landbor-
gen i väster och skolor i öster och söder. Området omfattar fastigheterna Elineberg 5och 7 samt 
del av fastigheterna Elineberg 6 och Ramlösa 1:2. Planområdet omfattar ca 18 000 m2. 

Området är idag bebyggt med fem bostadshus i upp till 14 våningar, som är ett landmärke ut-
med Malmöleden och skärmar av torget 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. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten 5 och 7 ägs av Rikshem AB. Fastigheterna Elineberg 6 och Ramlösa 1:2 ägs av 
Helsingborgs stad.  

Markanvändning 
Området används idag för bostäder, centrumverksamhet och parkering. 

Historik 
Elineberg som är ett bostadsområde sydöst om den södra motorvägsutfarten i södra Helsing-
borg hade den 31 december 2010 ett invånarantal på 2 301 personer. Höghusbebyggelsen är 
ritad av arkitektfirman Jörn Utzon och är delvis utformad efter det vinnande förslaget i en arki-
tekttävling som presenterades vid den stora bostadsutställningen H55 år 1955. För uppförandet 
av bostadsbebyggelsen 1963–64 svarade HSB och Helsingborgshem AB. Elineberg har sitt namn 
efter en äldre jordbruksfastighet som funnits på området. Ett tidigare namn var ”Lilla Gåsebäck”, 
som av arrendatorn Nils Jönsson döptes om till Elineberg efter hans mor Elin.  

Bebyggelse 
Inom planområdet, utmed landsborgskanten, finns fem punkthus med ljust tegel i 11-14 våning-
ar. Entréer finns på östra sidan av husen. Utemiljön och rekreationsmöjligheterna är minimala.  

 

http://stadslexikon.helsingborg.se/index.php?title=Helsingborgshem_AB&action=edit&redlink=1
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Stadsbild 
Elineberg är belägen på landborgskanten och har därmed en stor kvalitet och tillgång i den fria 
utsikten över Gåsebäck, hamnområdet, Öresund och Danmark mot väster. Från Närlunda är 
sundet, såväl som den danska kusten, synlig. Stadsdelens lokalisering på Landborgen innebär 
även att dess bebyggelse delvis är synlig på långa avstånd inom staden. Planområdet är beläget 
ca 24 meter över havet. Höjdskillnaden mellan Elineberg och det lägre belägna området Gåse-
bäcken är ca 15 meter. Bebyggelsen i Elineberg är i hög grad präglad av de estetiska ideal och 
byggnadssätt som är karaktäristiska för 1950- och 1960-talen. Flerbostadshusen, bestående av 
två olika typer, har placerats i två tydliga riktningar. Husen har grupperats efter våningsantal 
och typ. De fem högsta husen, vilka är på mellan 11-14 våningar, bildar en husgruppering i 
halvmåne strax intill den gröna landborgskanten intill Ramlösavägen i norr. De övriga, och nå-
got lägre bostadshusen på 3 våningar, har grupperats i en större formation som sträcker sig från 
Ramlösavägen och Ramlösa station längs med Landborgen. Rummen mellan husen är gröna och 
relativt öppna, till skillnad från den lummiga och mer omslutande grönskan i Jordbodalen. I 
likhet med bebyggelsen är även Ramlösavägen till sin karaktär präglad av 1960- och 1970-
talens stadsbyggnadsideal. Gaturummet är öppet och sträckan varieras med dels inramande 
fasader och dels parkeringsplatser och trafiksituationer. Flertalet entréer vänder sig från gatan 
vilket skapar en upplevelse av frånvaro av liv och rörelse. I norr karakteriseras gaturummet 
dock av den större komplexa trafiksituationen med tillfartsramper från malmöleden. Separe-
rade gång- och cykelbanan, går längs med landborgskanten i väster. 

Trafik 
Området nås med bil från Ramlösavägen. Parkering för bostäder och centrumfunktioner sker på 
den stora parkeringsyta som finns i planområdets norra del. Härifrån sker också sophantering-
en. Inlastning till centrumfunktionerna sker från vändplats på Lugguddegatan i planområdets 
södra del.  

En busshållplats finns i direkt anslutning, strax norr om planområdet längs med Ramlösavägen. 
Elineberg har 2 huvudlinjer med bussar, nr 3 och 4. Nr 3 avgår vardagar var 10-15 min.  
Nr 4 avgår vardagar var 10-15 min. Även buss 21 passerar området, ca en gång per halvtimma.  
 
Ett viktigt gång- och cykelstråk går i nord-sydlig riktning i planområdets östra del och förbinder 
centrum med Närlunda, Elineberg och Ramlösa station. Gång- och cykelstråket är även viktigt ur 
barnperspektivet då många barn använder den för sin väg till och från skolan. 

Trafikflöden 
Trafikflöden 

Vägarna i anslutning till planområdet har följande bilrörelser/dygn: 

Mätningar  2016:                        Malmöleden (norr om Elineberg)     28 000 fordon/dygn 
  Malmöleden (söder om Elineberg)   25 000 fordon/dygn 
  Ramlösavägen                                            5000 fordon/dygn 

Teknisk försörjning 
VA-, tele- samt fjärrvärmeledningar passerar genom planområdet och ska beaktas i det på-
gående planarbetet. Några av ledningarna kommer behöva flyttas.  

Arkeologi 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  
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Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 
Jordlagren inom området består av lerig morän på sedimentärt berg bestående av i huvudsak 
glimmerrik sedimentärt berg (lersten, siltsten mm som vanligen benämns hall i Helsingborgs-
området). Lokalt kan sand förekomma överst inom området. Jorddjupskartan visar på att jord-
täckets mäktighet uppgår till mellan 0 och 10 meter. Sålunda kan det förekomma berg i dagen 
inom området. 

En geoteknisk utredning gjord av SIGMA i mars 2016 visar på att under asfalten utgörs jordlag-
ren i huvudsak av fyllning på sedimentärt berg. Fyllningen utgörs av grusig sand, sand och mull-
jord på ett djup av 0,4-1,7 m och har en mycket lös till mycket fast lagringstäthet. Mulljord har 
påträffats under fyllningen med en mäktighet på ca 0,2 m. Mulljorden underlagras av ca 0,6 m 
lermorän innan sedimentärt berg påträffas. Den sedimentära berggrunden utgörs av i huvudsak 
sandsten och lersten och är vittrat i sin översta del. Provtagning har kunnat utföras på ca 1,5 
meter ner i berget. 

Grundvattennivån har mätts i tre installerade grundvattenrör på nivåer mellan +15,6 och +21,0, 
vilket motsvarar 2,1–7,4 meter under markytan. Ingen fri vattenyta har kunnat noteras vid 
undersökningstillfället. Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och neder-
börd och kan återfinnas på andra nivåer än de ovan angivna. 

Förorenad mark 
I en geoteknisk utredning upprättad i mars 2016 av SIGMA gjordes provtagning av jord i tio 
punkter, vara åtta placerades på parkeringsytan och två på grönytan. De analyserade jordpro-
verna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden, som 
finns för två typer av markanvändning. Dels är det känslig markanvändning (KM), som till ex-
empel bostäder, dels är det mindre känslig markanvändning (MKM), som till exempel parke-
ringsytor. I två provtagningspunkter påvisades PAH H i halt överskridande riktvärdet för KM. 
Den ena punkten är belägen på grönytan och den ena är belägen på parkeringsytan. Tyngre 
alifater respektive PAH:er påvisades i två olika punkter med halter underskridande riktvärdet 
för KM. Inga klorerade kolväten kunde påvisas. Samtliga metallhalter underskrider riktvärdet 
för KM. I dagsläget bedöms inte påvisade föroreningar innebära någon risk för människors hälsa 
eller miljön. Eftersom förorening har påvisats på fastigheten ska tillsynsmyndigheten underrät-
tas. 

4.3 Service 

Offentlig service och handel 
Inom planområdet finns idag ett väl fungerande centrum kring ett mindre centrumtorg på kvar-
tersmark i planområdets södra del. I centrummet finns matbutik, apotek, vårdcentral, tobaksbu-
tik, blomsterhandel, tandläkare mm.  

Skola och förskola 
I direkt anslutning till planområdet, både i öster och söder, finns Elinebergskolan. Söder om 
planområdet har klasser från förskola upp till årskurs nio sina lokaler.  

4.4 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. 
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Riksintresse för kustzonen och Naturvård 
Planområdet berörs av riksintresset för naturvård (Landborgen) och riksintresset för kustzon. 
Eftersom förslaget ligger inom redan befintlig bebyggelse på hårdgjorda ytor och inte påverkar 
Landborgens naturvärden bedöms att riksintressena inte påverkas. 

4.5 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 stadsbebyg-
gelse”. 

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

Detaljplaner 
För planområdet gäller flera detaljplaner. För de befintliga bostadshusen och den sydliga skol-
byggnaden gäller detaljplan för kvarteret Elineberg(6983), laga kraft den 4 februari 1962, vilken 
ger möjlighet till bostadsbebyggelse i 65 meters byggnadshöjd över stadens nollplan och med en 
tillåten våningsyta på 13000 kvm i den norra delen och 15000 kvm i den södra delen. För skol-
bebyggelsen 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 exploate-
ringsgraden 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. Bostadshusen ritade av Jörn Utzon klassas som 
värdefull bebyggelse. Det är viktigt att beakta befintliga värden och att relatera den nya bebyg-
gelsen och strukturen till dessa. 

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm för Helsingborgs stad framgår nedan. Parkeringsnormen utgör ett 
lägsta behov vid exploatering. Det faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av 
dessa bestäms i samband med bygglovet.  
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Stadsbild 
I samband med arbetet kring detaljplanen för kvarteret Bastionen tog Helsingborgs stad fram en 
rapport som föreslår ett förhållningssätt till planeringen av höga hus i staden. Rapporten, som 
går under namnet Höga hus i Helsingborg, har antagits som en bilaga till detaljplanen för kvar-
teret Bastionen, dock inte som ett generellt dokument för staden. Rapporten kan, trots detta, 
betraktas som ett underlag för formuleringen av ett förhållningssätt även i Elineberg. Huruvida 
ett hus kan betraktas som högt eller inte avgörs av de platsspecifika förutsättningarna, inte 
minst höjden på den omgivande bebyggelsen. I den ovan nämnda rapporten definieras ett högt 
hus som hus vilket är radikalt högre än sin omgivning. I Helsingborg bör även byggnader som 
väsentligt bryter taksiluetten ovan Landborgen betraktas som höga hus. Följande slutsatser och 
rekommendationer från rapporten kan anses ha en relevans för föreliggande detaljplan: 

• ett högt hus måste, som orienteringspunkt, studeras i relation till andra, redan 
existerande, landmärken, 
• en byggnad, som är hög och höjer sig över kringliggande bebyggelse och topografi, 
är ett landmärke som inte bara markerar och manifesterar sig själv utan 
också sin plats och omgivning med dess värden, 
• ett högt hus skall utformas med särskild omsorg avseende estetik, material och 
form – hur möter huset himlen? 
• för att ett högt hus skall bidra till förtätning och hushållning med mark krävs att 
parkering och dylika ytor så långt som möjligt placeras under mark, då de annars 
tar så pass stora ytor i anspråk att det inte sker någon förtätningsvinst, 
• ett högt hus skall ha en relation till det offentliga stadslivet med entréer, förplatser 
och gärna allmäntillgängliga lokaler i gatunivån, 
• i ett högt hus bör det sociala livet inom byggnaden underlättas och särskilda kvaliteter 

skapas i utemiljön. 

Övrigt 
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  Asterios Tolikas  
planchef   planarkitekt 

Parkeringsnorm för cyklar 
 p-behov + behov för besökare p-norm cyklar 
Boende 2,0/lgh + 0,5/lgh  2,5/lgh 
Kontor  0,4/anställd + 0,1/anställd   0,5/anställd 
Handel 6/1000 m2 BTA + 24/1000 m2 BTA 30/1000 m2 BTA 

Parkeringsnorm för bilar 
 p-behov + behov för besökare p-norm bilar 
Boende 0,6/lgh + 0,1/lgh  0,7/lgh 
Kontor  9,0/1000 m2 BTA + 0,1/1000 m2 BTA  9,1/1000 m2 BTA 
Handel 2,5/1000 m2 BTA + 25/1000 m2 BTA 27,5/1000 m2 BTA 
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