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Detaljplan för del av fastigheten 

Gamla staden 1:1 och Varvet 2,  
Oceanhamnen, Söder, 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att i anslutning till den första utbyggnadsetappen av Oceanhamnen 
möjliggöra blandad stadsbebyggelse, med tyngdpunkt på offentlig service (förskola), park och 
bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

Avgränsning 
Planområdet ligger på Oceanpiren vid det centrala hamninloppet intill Helsingborgs stads-
kärna och Knutpunkten. Området omfattar fastigheten Varvet 2 och del av fastigheten Gamla 
staden 1:1. Planområdet avgränsas av Oceanhamnsbassängen i väster, uppmarschområdet i 
söder och öster, och kanalen, torrdockan och kajen mot Södra hamnen i norr.  

Hela planområdet omfattar ca 12 000 m2 och ägs av Helsingborgs stad. Fastigheten Varvet 2 är 
upplåten med tomträtt till Fartygsmekano AB/PEAB Sverige AB, med ett avtal som sträcker 
sig till år 2028. 

Planområdets läge, markerat med svart linje. 
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Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ning inte kommer att göras. 

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

Planförslag 
Detaljplanen föreslås omfatta ett bostadskvarter med lokaler i bottenvåningen söder om kana-
len och en förskola och park inom varvsområdet söder om Södra hamnen.  

Utbyggnad av kvarteret söder om kanalen skapar en helhet kring kanalrummet och möjliggör 
ett utnyttjande av investeringen i tidigt skede. De västra kvarteren kring kanalen kan byggas 
oberoende av när kontoren på Oceanpirens spets påbörjas. Avsikten är att kvarteret, helt eller 
delvis, ska kunna erbjudas mindre byggherrar, byggemenskaper och/eller privata byggare för 
fribyggarradhus, så att en större delaktighet kan prägla byggprocessen. 

Utbyggnad av barnomsorg, grönytor och mötesplatser inom området tillgodoser det behov 
som genereras av den första utbyggnadsetappen och framtida bebyggelse inom Oceanhamnen. 
En samlokalisering av förskola och park ger också synergier med hänsyn till det centrala läget. 
Varvsparken kompletterar parken i dockan och säkerställer att det blågröna stråket i en fram-
tid, via förskolans gård, kan mynna i Södra hamnen. 

Detaljplanen avses också inrymma en friliggande paviljong för exempelvis restaurang i anslut-
ning till Södra hamnen. I områdets östra del avses en byggnad finnas, dels för att göra parken 
till ett stadsrum som omges av framsidor med entréer, dels som bulleravskärmning mot upp-
marschområdet. Byggnaden skulle kunna komplettera förskoleverksamheten eller rymma loka-
ler för exempelvis idrottsaktivitet. 

Inom planområdet väntas totalt 9 000 m2 BTA för boende och kommersiella lokaler kunna 
byggas, vilket innebär omkring 80 bostäder. En förskola för omkring 150 barn bedöms inrym-
mas, liksom en park på 2 000 m2. 
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Förslag till disposition. Avgränsning av den aktuella detaljplanen med röd linje. 

Konsekvenser 

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

Planområdet berörs av buller från hamnverksamhet/färjor, som har krav på sig att uppfylla 
vissa riktvärden vid närmaste bostad. Planförslaget utformas så att de bullervillkor som ingår i 
Hamnens miljötillstånd innehålls, varför riksintresset inte bedöms påverkas negativt. Riktvär-
den för buller vid förskola behöver också beaktas, liksom övriga förutsättningar för planområ-
det såsom transporter av farligt gods, klimatanpassning och närheten till reningsverket. Dessa 
bedöms dock kunna hanteras utifrån framtagna utredningar och pågående tillståndsansökning-
ar enligt miljöbalken. 

En utbyggnad inom planområdet bedöms i sig inte medföra någon negativ påverkan. Utbygg-
naden bedöms inte bidra till överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft. Planområdets 
läge nära Knutpunkten, med bra kopplingar för gående och cyklister, ger goda möjligheter att 
resa kollektivt. Vattenkvaliteten bedöms snarare förbättras med mindre andel hårdgjorda ytor. 
En utbyggnad av bostäder och offentlig service kan eventuellt medföra att människor påverkas 
av rådande förhållanden som buller och ljusstörningar, dock inte mer än vad som är accepta-
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belt. Lokalklimatet inom området bedöms bli bättre. Projektet bidrar till viss del till att upp-
fylla miljömål på olika plan. 

Sammantaget är den påverkan som en utbyggnad inom planområdet förutses få, utifrån utvär-
deringen av platsen, planen och påverkan, sådan att den inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Detaljplanens genomförande kommer att kräva kommunala investeringar för förskolan, par-
ken, åtgärder på kajen och höjning av marknivån bland annat för att klara framtida havsnivå-
höjningar. Iordningställande av kajpromenaden, gator och bullerskärm mot uppmarschområ-
det med mera kommer att belasta intäkterna från exploateringen. 

Omfattande utredningar kring gällande förutsättningar och en beskrivning av miljökonsekven-
serna har gjorts för den första detaljplanen inom området, vilket ger förutsättningar för den nu 
aktuella planen. Området ingår redan i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Förutsätt-
ningarna för, och lösning av, kajåtgärder är redan klarlagda och beslutade. Avstämning behöver 
ske gentemot processen för ändringstillstånd för reningsverket.  

Behov av marksanering behöver klarläggas. För att kunna säkerställa utbyggnaden behöver 
ytterligare bullersimuleringar tas fram för förskolan och för bostäder inom området. En riskut-
redning behöver tas fram för förskolan. Ett tydligt lokalprogram behöver tas fram för försko-
lans behov. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den 24 augusti 2015.  

Stadsutvecklingsprojektet H+ inleddes med projekttävlingen Imagine Helsingborg under 2008. 
Utifrån tävlingen har en visionär genomförandeplan tagits fram, Imagine Helsingborg – Ma-
nualen, vilken illustrerar intentionerna i FÖP H+. Ett program till detaljplan har tagits fram 
och samråtts med berörda myndigheter och allmänheten. Efter programsamrådet avbröts pro-
gramarbetet för Oceanhamnen som helhet och ersattes av en detaljplaneprövning av ett be-
gränsat område.  

En utbyggnad enligt den första detaljplanen inom området genererar ett behov av offentlig 
service och mötesplatser, vilket avses kunna tillgodoses med den nu aktuella detaljplanen. Den 
första detaljplanen omfattar även varvsområdet och de södra delarna av piren, där gällande 
detaljplan för hamn- och varvsändamål, upphävs. Fastigheten Varvet 2 är upplåten med 
tomträtt till Peab Fartygsmekano, med ett avtal som sträcker sig till år 2028. Peab har under 
samrådet för första detaljplanen efterfrågat ett klarläggande av hur staden avser använda fas-
tigheten i framtiden. Den första detaljplanen väntas kunna antas under 2015. 

Planområdet 
Området har tidigare använts för hamn- och varvsverksamhet. Ett äldre hamnmagasin inom 
planområdet har under det senaste året rivits, medan enkla byggnader inom varvsområdet står 
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kvar. Kajerna är i stort behov av upprustning. Idag finns ingen pågående verksamhet inom 
området. 

I planområdets direkta närhet går färjorna mellan Helsingborg och Helsingör, med upp-
marschområdet som en barriär mellan området och staden. Färjetrafiken och uppmarschområ-
det påverkar planområdet dels genom transporter med farligt gods, dels genom buller. Söder 
om området ligger bland annat Västhamnen och Kombiterminalen, kraftvärmeverket Väst-
hamnsverket och stadens reningsverk, som alla har en påverkan på sin omgivning. Närheten till 
havet ger, förutom havsutsikt, svåra vindförhållanden och behov av anpassning till framtida 
havsnivåhöjningar. 

Området nås med bil från söder, via Sjögatan (väg E4). För gående och cyklister kommer om-
rådet att nås från norr, direkt via en ny gång- och cykelbro över Södra hamnen, och från söder 
via en ny koppling mot Campus och Söder.  

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

Riksintresse för hamn 

Helsingborgs hamn med anslutande farleder och kopplingar till väg- och järnvägsnätet är av 
riksintresse, enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Grunden för riksintresset är container-, Roll-on/Roll-
off-trafiken och färjetrafiken med stora passagerar- och godsflöden. Riksintresset innebär att 
anläggningarna ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra åtkomsten eller utnyttjan-
det av dem.  

Riksintresse för vägar och järnvägar  

Riksintressen för kommunikation, enligt 3 kap 8 § miljöbalken, avser att långsiktigt säkerställa 
transportfunktionerna avseende kapacitet, framkomlighet och säkerhet, med en begränsad 
omgivningspåverkan. Väg E4, där Sjögatan, Oljehamnsleden och Malmöleden ingår, är av 
riksintresse, liksom Västkustbanan, liksom en framtida HH-förbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör, för både väg och järnväg. Områden som är av riksintresse för kommunikation 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningarna. 

Riksintresse för kustzonen 

Hela planområdet ligger inom kustzon av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Riksintres-
set utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Riksintresse för kulturmiljövård 

I nära anslutning till planområdet ligger centrala Helsingborg, M:K15, av riksintresse för kul-
turmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. I riksintressebeskrivningen lyfts Helsingborg fram 
som en hamn- och industristad med en, för sjöfart och försvar, strategisk placering vid den 
smalaste delen av Öresund och med anor sedan medeltiden. Planområdet representerar en del 
av 1900-talets expansiva hamn- och industristad.  
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Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som en del av ett större ut-
vecklingsområde. I översiktsplanen redovisas fem strategier för att uppnå visionen om ”framti-
dens Helsingborg”;  

 Stärka i stationsnära lägen – utbyggnad lokaliseras primärt till stationsnära lägen, gående, 
cykel- och kollektivtrafik prioriteras. 

 Växa resurseffektivt genom förtätning – komplettering av bebyggelsen inom befintlig 
struktur medför ett mer effektivt nyttjande av markresurser. 

 Bli ett regionalt nav – ta en ledande roll i Öresundsregionen, där Helsingborg blir ett nav 
avseende bland annat kommunikationer och logistik, kultur, utbildning, service och turism. 

 Främja dynamiskt näringsliv – möjliggöra för effektiva och flexibla infrastruktur- och lo-
gistiklösningar, samarbete mellan näringsliv och Campus Helsingborg samt erbjuda hög 
livskvalitet för boende. 

 Utveckla samtida identitet och attraktivitet – skapa sammanhang och miljöer där männi-
skor trivs och känner trygghet, utnyttja det havsnära läget och stärka attraktiviteten ge-
nom aktiviteter, arrangemang och stadsliv. 

Fördjupning av översiktplanen – FÖP H+ 

En fördjupning av översiktsplanen, FÖP H+, har tagits fram och antagits av kommunfullmäk-
tige den 23 november 2011. FÖP H+ redovisar en lämplig markanvändning inom det geogra-
fiska område den behandlar och ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom det aktu-
ella området. Förslaget i FÖP H+ bygger på samexistens mellan hamn och stad. 

Planområdet redovisas som blandad stad, med såväl bostäder som centrumfunktioner och of-
fentlig service. I Oceanhamnen redovisas två öar för blandad stadsbebyggelse. Vikten av lättill-
gängliga gång- och cykelkopplingar till centrala Helsingborg och Knutpunkten framhålls. Längs 
med vattnet föreslås en kajpromenad med mindre platsbildningar eller parkrum vid några lä-
gen utmed sträckan. En grön koppling till stadsparken redovisas, liksom en småbåtshamn med 
vattenkoppling genom Oslopiren. Det blågröna stråket genom H+ området mynnar i Södra 
hamnen. Färjeläget avses vara kvar tills en fast förbindelse över sundet har upprättats. 

Till FÖP H+ finns nio tematiska PM kopplade, vilka utgör underlag inför avvägning mellan 
olika intressen i fördjupningen. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för Oceanhamnen (14519), vilken redovisar hamnändamål, 
och Södra Hamnen (12721), vilken redovisar område för bl a bensinstation, parkeringsända-
mål, hamnområde, uppmarschområde och varvsområde. Genomförandetiden för gällande 
detaljplaner har gått ut. 

Program för Oceanhamnen – samrådsförslag mars 2012 

Visionen för Oceanhamnen är en urban arkipelag mitt i staden som erbjuder Öresundsregion-
ens mest attraktiva vattennära boende. Vattnet känns påfallande nära i stadsmiljön och ger 
kvaliteter och upplevelser utöver det förväntade. Helsingborgs stadskärna kompletteras med 
en mötesplats vid vattnet, som lockar boende, verksamma och besökare att aktivera området 
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och göra det till sitt. Variationsrikedom till form och innehåll, med grundval i de kvarstående 
strukturer och värden som pirerna representerar, kännetecknar stadsdelen, liksom en mänsklig 
skala integrerad i den storskaliga hamnanläggningen. Oceanhamnen samspelar med den le-
vande hamnverksamheten i Helsingborg och fungerar som en katalysator mellan Norr och 
Söder genom goda kopplingar och gemensamma målpunkter. 

Bebyggelsen inom Oceanhamnen utformas med en tydlig kvartersstruktur med privata gårdar. 
Ett blågrönt stråk mellan Jordbodalen och Öresund mynnar i Oceanhamnen.  

För gående och cyklister föreslås gena förbindelser med centrala staden och Knutpunkten. 
Kajerna kommer att bli en del av kajpromenaden genom centrala Helsingborg. Oceanhamnen 
angörs med bil via Sjögatan, väg E4, som är en del av det övergripande vägnätet.  

Inom Oceanhamnen ryms omkring 1000 bostäder, men även lokaler för kontor, kommersiell 
service som butiker och restauranger och offentlig service, bland annat en förskola. I Ocean-
hamnsbassängen föreslås ett havsbad, men också en småbåtshamn eller en mindre marina, 
vilken nås via en kanal genom Oslopiren. 

 
Programområdet. Illustrationen är bearbetad efter programsamrådet och efter samrådet till den första 
detaljplaneetappen. Illustration Karin Kasimir. 

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014, 
ligger planområdet utanför rekommenderat avstånd till såväl park som större naturområde. I 
programmet redovisas grönstrukturens värden och funktioner utifrån flera olika perspektiv. I 
grönstrukturprogrammet föreslås två grönstråk genom planområdet, ett mellan stadsparken 
och Oceanhamnsbassängen och ett som avslutning på det blågröna stråket från Jordbodalen. 
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Enligt Trafikprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige i maj 2014, ska staden 
arbeta för att maximera gång- och cykeltrafiken, optimera kollektivtrafiken och balansera bil-
trafiken i kommunen. För planområdets del innebär det bland annat att staden ska skapa goda 
villkor för gående och cyklister, erbjuda föredömlig, högkvalitativ kollektivtrafik och skapa 
parkering som stödjer en hållbar stad och främjar bilpooler. 

Ett planeringsunderlag om stigande havsnivå och översvämningsrisker, PM Klimatanpassning, 
har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och antagits av kommunfullmäktige i april 2012. 
Rapporten tydliggör Helsingborgs stads ställningstaganden avseende klimatförändringens effek-
ter. I prövningen av detaljplaner eller bygglov ska ett hundraårigt planeringsperspektiv med 
den dimensionerade nivån +3,5 meter över havet generellt respektive +4,0 meter över havet 
för samhällsviktiga anläggningar vara utgångspunkt. Förutom skydd mot översvämning handlar 
det om att hantera dagvatten och säkra vatten- och avloppssystem för stigande grundvattenni-
våer.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp-Redestam  Karin Kasimir 
planchef   planarkitekt 


