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1. Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är möjliggöra för en utbyggnad med ca 20 friliggande bostäder i villor, 
radhus och parhus på fastigheten Allerum 1:32 och att flytta utfarten till Jonstorpsvägen från 
Allerums mosseväg till ett trafiksäkrare läge. Detaljplanens syfte är även att möjliggöra att 
dagvatten i största möjliga utsträckning ska kunna tas om hand genom lösningar i nära anslut-
ning till källan samt undvika ökad risk för översvämningar upp- och nedströms från planområ-
det samt att planlägga för pumpstation för spillvattenhantering 

1.2 Sammanfattning 
Planen innebär att ca 20 nya bostäder kan byggas i Allerum. Bostäderna består av ca 20 frilig-
gande bostäder på Allerum 1:32. Planförslaget innebär att utfarten från Allerums mosseväg 
flyttas 150 meter söder ut och att befintlig utfart stängs.  

 
Illustration av detaljplanen på Allerum 1:32 när området är utbyggt.  
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Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 
• Ca 20 bostadstomter. 
• Ett mindre naturområde och dagvattenmagasin. 
• Bullervall mot Jonstorpsvägen. 
• Flytt av Allerums mossevägs utfart till Jonstorpsvägen. 
• Pumpstation för spillvatten. 

Konsekvenser 

Planförslaget innebär att ca 2,4 ha jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Det 
innebär ingen påverkan på riksintresset för kulturmiljö och innebär en måttlig ökning av anta-
let invånare på orten. Förslaget bedöms ge ett utökat underlag för framtida lokal service och 
förstärkt kollektivtrafik i Allerum – Hjälmshult. 

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 i anslutning till byn Allerum ca 400 meter söder om byn.  

Området utgörs idag i huvudsak av jordbruksmark av klass 8 och till mindre del klass 7 (av 10 
där 10 är högst värderad). En mindre del av jordbruksmarken, som är av klass 8, brukas idag 
inte.  

Planområdet nås via Jonstorpsvägen (väg 1386). Jonstorpsvägen är en källa för trafikbuller som 
i delar av planområdet idag överskrider riktvärdena för bostadsbebyggelse.  

Den del av planområdet som ligger i direkt anslutning till Allerum berörs av riksintresse för 
kulturmiljö (M:K 7, Kulla Gunnarstorp – Allerum) där Allerum är inkluderat som ett bra ex-
empel på en äldre kyrkby.  

 

Redaktionella ändringar 

Planbeskrivningen har efter granskningen kompletterats med resultat från markundersökning 
av märgelgrav och orientering av bostadshus längsmed Jonstorpsvägen har förtydligats. Därut-
över har ett antal förtydliganden och korrigeringar av felskrivningar genomförts samt en an-
passning av planbestämmelsernas lydelse till boverkets standard. Planbestämmelsernas inne-
börd är fortsatt den samma som i granskningshandlingen. Förändringarna är att anse som red-
aktionella.   

 

Planstatistik  
Planområdets area: 2,5 ha  
Antal bostäder: ca 20  
Åkermark som tas i anspråk: 2,4 ha 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Planområdet ligger i en västersluttning och omges av befintlig bebyggelse på tre sidor och en 
remsa naturområde mot söder. På Allerum 1:32 norra del finns en mindre grönyta och anslut-
ningen till Allerums mosseväg. Förslaget innehåller ca 17 friliggande enbostadshus i ett till ett 
och ett halvt plan, ny pumpstation för hantering av avloppsvatten från Allerum – Hjälmshult 
och en ny utfart till Jonstorpsvägen som ersätter utfart från Allerums mosseväg.  

 

 
Illustration av hur utbyggnaden på Allerum 1:32 skulle kunna se ut.  

2.2 Bebyggelse 
Bebyggelsen i planområdet utgörs av friliggande bostadsbebyggelse.  
 
Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  
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Bostäder 

Inom planområdet medges bostäder. Antalet illustrerade bostadsbyggnader är 17 friliggande 
villor.  

Generellt för hela planområdet är att källare inte får finnas. Källare är känsliga för översväm-
ning och planområdet är beläget delvis inom båtnadsområde för ett dikningsföretag. Källarö-
versvämningar har tidigare förekommit i närområdet till följd av kraftiga vattenflöden. Dagvat-
tenhanteringen som blir följden av detaljplanen kommer innebära att planområdet ska klara 
situationer med höga flöden på ett bra sätt. Utan källare blir det nya området ytterligare lite 
uthålligare vid kraftiga vattenflöden, exempelvis, till följd av kraftiga regn.  
 
Komplementbyggnad får i hela planområdet uppföras med en maximal byggnadshöjd på 3 
meter.  
 
Detaljplanen medger att byggnader uppförs mindre än 4 meter från tomtgräns. Ny bebyggelse 
som uppförs närmre fastighets- eller tomtgräns än fyra meter ska därför uppfylla kraven på 
brandskydd enligt BBR som om det i fastighetsgräns redan finns en fasad uppförd som är klas-
sad enligt El 30 (inkl. dörrar) utan fönsteröppningar. Det innebär att båda grannarna får 
samma ansvar för att deras egen fasad är brandklassad istället för att den granne som bygger 
sitt hus sist riskerar att få ta hela ansvaret för brandklassningen.  
 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen 
B Bostäder. 

  Minsta takvinkel angivet i grader. 

 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter. 
e100 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet 

värde i %. 
d1 000 Minsta fastighetsstorlek är angivet i kvadratmeter. 
b1 Källare får inte finnas. 
b2 Fasad som uppförs närmre än 4 meter från tomt-/fastighetsgräns 

mot kvartersmark ska uppfylla kraven på brandskydd som om en 
El30 klassad fasad utan fönsteröppning redan är uppförd i tomt-
/fastighetsgränsen. 

f1 Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter. 
f2 Huvudbyggnad ska ha sadeltak 
f3 Unan hinder för höjdbestämmelser får takkupor och frontespiser 

utföras till högst en tredjedel av takets längd. 
m1 Svackdike för att förhindra avrinning till omgivningen. Höjdskillnad 

ska upptas av slänt. 
p1 Byggnad ska placeras utan fasad i andra plan mot bullervall.  

 Marken får endast förses med komplementbyggnad.  

 Marken får inte förses med byggnad. 
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Planförslaget möjliggör för friliggande enbostadshus med sadeltak och 8,0 meter högsta nock-
höjd. Minsta fastighetsstorlek är 780 kvadratmeter och största tillåtna byggnadsarea är 25 % av 
tomtens area. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns mot kvartersmark. 

Syftet är även för Allerum 1:32 att byggnaderna ska kunna placeras och orienteras på ett sätt 
som ger goda förutsättningar klimatförutsättningar både i trädgård och ur ett energiperspektiv.  

Bostadsbyggnader som ligger i ett område längsmed Jonstorpsvägen får av trafikbullerskäl inte 
ha fasad i våningsplan två riktad mot Jonstorpsvägen.  

En zon om 9 meter har prickats av mot befintlig bebyggelse väster om planområdet för att 
möjliggöra en mjuk övergång i höjdled mellan ny bebyggelse och befintliga hus. I övriga delar 
utgörs den prickade marken mot kringliggande befintliga fastigheter och allmän platsmark 
generellt av en 4,5 meter bred zon. I anslutning till planområdets gräns mot väster regleras 
markens nivå med bestämmelse med krav på svackdike för att förhindra att vatten rinner mot 
grannfastigheterna i väster. Bestämmelsen är kompletterad med att höjdskillnader ska upptas 
med slänt och utökat marklov för förändring av marknivån för att säkerställa en mjuk övergång 
mellan ny bebyggelse och befintlig väg och bebyggelsen väster om vägen.  

Uteplats som anläggs minst 30 meter från vägmitt klarar riktvärdena avseende trafikbuller vid 
uteplats.  

2.3 Grönstruktur och allmänna platser  
Grönstrukturen utgörs i huvudsak av naturmark för bullervall, en mindre gröning och mark för 
hantering av dagvatten.  

 

Natur 

Ca 5 200 kvadratmeter av planområdet utgörs av naturmark. Den övergripande avsikten med 
naturmarken är att skapa ett lummigt intryck som återspeglar den skånska slättraditionen med 
gårdar och byar omgivna av grönska.  

I planområdet planeras för en mindre gröning i områdets norra del vid Allerums mosseväg. 
Längs med Jonstorpsvägen planeras för en bullervall som ligger på naturmark. Vallen genom-
förs med fördel med någon typ av offentlig plantering synlig från Jonstorpsvägen som kan bi-
dra till att bilisterna sänker hastigheten förbi området, exempelvis en trädrad. I planområdets 
södra del föreslås ett naturområde vars främsta uppgift är fördröjning av dagvatten från plan-
området. På samma naturområde planeras för en pumpstation för VA-ändamål som behövs 
dels för utbyggnaden av planområdet, dels för utbyggnaden av Detaljplan för fastigheten 
Kungshult 8:8 med flera men även för att avlasta befintligt VA-nät i Allerum – Hjälmshult. 
Avsikten är att pumpstationen ska kunna placeras relativt fritt inom det angivna området för 
att placeringen ska kunna bli bästa möjliga i förhållande till anläggningens tekniska behov.  

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen 
NATUR Naturområde. 
teknisk anläggning Marken är avsedd för teknisk anläggning för vatten 

och avlopp. 
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 

minst 621 kubikmeter. 
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Allerums mosseväg planläggs mot Jonstorpsvägen som natur för att kunna stänga vägen för 
utfart mot Jonstorpsvägen.  

2.4 Trafik 
Planområdet nås via en ny utfart till Jonstorpsvägen. Det innebär att den befintliga utfarten till 
Jonstorpsvägen från Allerums mosseväg stängs för motortrafik och leds om via den nya utfar-
ten. 

 

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet ligger i anslutning till gång- och cykelvägen vid Jonstorpsvägen som mot söder går 
till Maria och mot norr till Allerums skola och vidare mot Hjälmshult. Allerums mosseväg görs 
i den sista biten mot Jonstorpsvägen om till natur vilket hindrar utfart till Jonstorpsvägen för 
motorfordon. Avsikten är att gående, cyklister och så vidare även i fortsättningen kan ta sig ut 
via Allerums mosseväg till gång och cykelvägen längsmed Jonstorpsvägen.  

Vid utformning av utfarter till Jonstorpsvägen är det viktigt att trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter beaktas. Utfarterna kan exempelvis utformas med upphöjda gång- och cykelvägar, 
materialskillnader eller linkande för att uppmärksamma biltrafikanter på korsande gång- och 
cykelvägar. Utformningen styrs inte av detaljplanen utan fastställs vid projektering.  

Kollektivtrafik 

Det ökade underlaget kan i framtiden innebära att kollektivtrafiken kan förbättras ytterligare. 
Det ökade underlaget kan även, i takt med att detaljplanen genomförs, motivera att hållplat-
sernas standard höjs med exempelvis väderskydd. En sådan standardhöjning bör ske tidigt un-
der utbyggnaden för att möjliggöra ett vardagsbeteende där kollektivtrafiken är en naturlig del 
redan från start. Det regleras dock inte i denna detaljplan.  

Biltrafik 

Allerum 1:32 ansluts till Jonstorpsvägen med en ny ut-/infart cirka 150 meter söder om Alle-
rums mosseväg. Samtidigt föreslås att Allerums mosseväg stängs för ut-/infart med motortra-
fikfordon mot Jonstorpsvägen och att all trafik till och från Allerums mosseväg i framtiden leds 
via den nya anslutningen. Den nya utfarten är placerad för att kunna uppfylla de krav om fri 
sikt med mera som finns vid utfart till en större väg.  

Stadsbyggnadsförvaltningen förespråkar att hastigheten sänks på Jonstorpsvägen på hela eller 
delar av sträckan (förbi Allerum 1:32) mellan väg 111 och Béens park. Jonstorpsvägen är en 
statlig väg och länsstyrelsen ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna på vägen inklusive has-
tigheten. Helsingborgs stad avser ansöka hos länsstyrelsen om sänkt hastighet.  

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor 
GATA Lokaltrafik. 
GÅNG Gångtrafik 
bullervall  Bullervall med en höjd av angivet värde i meter över anslutande 

marknivå. 
p1 Byggnad ska placeras utan fasad i andra plan mot bullervall.  
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Utformning av gator 

Detaljplanen är utformad med avsikten att gatorna ska genomföras utan trottoarer och med ut-
rymme för infiltrationsytor, öppen dagvattenhantering eller liknande. Gatorna är ritade sju (7) 
meter breda för att säkerställa att utrymme finns för de tekniska anläggningar som behöver lokali-
seras till gatan. Det är något bredare än vad som hade behövts för att trafikförsörja området. Gatans 
utformning regleras inte av detaljplanen. 

 

Principskiss av gatusektion. Ej skalenlig. 

Parkering 

Parkering för de boende i området anordnas på den egna fastigheten. Möjlighet att anordna de två 
parkeringar per bostad som anges i parkeringsnormen är goda.  

Bullerskyddsåtgärder 

Delar av bebyggelsen förutsätter under rådande förhållanden att en bullervall anläggs längsmed 
Jonstorpsvägen. Planförslaget ställer krav på en bullervall om minst 1,5 meter. En 1,5 meter 
hög vall räcker enligt bullerutredningen för att kraven i Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader kan efterlevas vid 70 km/timman på Jonstorpsvägen. Bullervallens ut-
formning är viktig för att säkerställa god sikt vid utfart till Jonstorpsvägen. Orientering av bo-
stadsbyggnader längsmed Jonstorpsvägen regleras för att säkerställa att de inte får fasad i andra 
våningsplanet riktad mot Jonstorpsvägen.  

Uteplats som placeras 30 meter från vägmitt klarar riktvärdena för trafikbuller vid uteplats.  

2.5 Teknisk försörjning 
Planområdet har en god försörjning med teknisk infrastruktur i form av telekommunikationer 
och energiförsörjning. I samband med detaljplanen planeras för utbyggnad av VA-systemet 
och hantering av dagvatten från planområdet i nära anslutning till källan.   
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Energiförsörjning och telekommunikation 

Området är väl försett med teknisk infrastruktur för energiförsörjning och telekommunikation. 
Kapacitet för anslutning av hela planområdet finns i befintlig transformatorstation. Närmsta 
transformatorstation finns direkt norr om planområdet.  

El-ledningar finns Allerums mosseväg och en teleledning går över Allerum 1:32. 

Nya el-ledningar till planområdets tas in i området via allmän platsmark i dess norra del och 
bör i största möjliga mån förläggas antingen i gatan eller i kanten av grönområdet. Befintlig el-
ledningar i fastighetens västra kant flyttas till nytt läge.  

Planförslagets avsikt är att området ska anslutas till Helsingborgs stadsnät för bredband.  

Vatten och spillvatten 

Avloppsvattenledningen ansluts med självfallsledning till en ny pumpstation sydväst om plan-
området som i sin tur ansluts med tryckledning till befintlig ledning söder om planområdet på 
Allerum 1:12 i anslutning till Annelundsvägen. Vatten och spillvattenledningar från planerat 
bostadsområdet på Kungshult 8:8 leds in i planområdet norr ifrån via allmän platsmark och 
spillvattenledningen ansluts till planerad pumpstation sydväst om planområdet. För ytterligare 
information avseende avledning av spillvatten hänvisas till sidan 9 i Kungshult 8:8 – Underlag 
om vatten, avlopp och avvattning till detaljplan – förutsättningar och diskussion (NSVA, 
2015-03-15) och sidan 4 i Allerum 1:32  - Underlag om vatten, avlopp och avvattning till 
detaljplan – förutsättningar och diskussion (NSVA, 2014-10-27). 

Dagvattenhantering 

NSVA har genomfört en större utredning av dagvatten vilken kommer att ligga till grund för 
genomförandet av de åtgärder som krävs för detaljplanen. Utredningen presenteras i två rap-
porter, en realterad till Allerum 1:32 och en till Kungshult 8:8.  

Detaljplanens avsikt är att dagvatten i första hand ska fördröjas i anslutning till planområdet 
och därefter ledas vidare 

Dagvatten fördröjs i ett dagvattenmagasin innan det släpps vidare mot Allerums mosse. Dag-
vattenmagasinets huvudsakliga uppgift är att utjämna flödet från Allerum 1:32, förbättra dag-
vattnets kvalitet och avskilja eventuell olja samt bidra till att dimensionen på tömningsledning-
en/-diket kan hållas nere. Dimensionerande volym för dagvattendammen är minst 621 kubik-
meter (m3). På grund av den lågt dimensionerade avrinningen från Allerums mosse finns ingen 
anledning att anlägga ett väl tilltaget dagvattenmagasin då det inte har någon inverkan på hur 
mossen redan idag beter sig under en översvämningssituation till följd av avrinning från övriga 
delar av avrinningsområdet. Vatten från planområdet bedöms inte innebära en betydande 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen 
teknisk anläggning Marken är avsedd för teknisk anläggning för vatten 

och avlopp. 
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 

minst 621 kubikmeter. 
m1 Svackdike för att förhindra avrinning till omgivningen. Höjdskillnad 

ska upptas av slänt. 
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påverkan på situationen vid en översvämning i mossen. Magasinet planläggs tillsammans med 
pumpstation för vatten och avlopp i Detaljplanen för fastigheten Kungshult 8:8 med flera för 
att samla de VA relaterade åtgärdena i en och samma detaljplan.  

Planområdet ligger i en sluttning vilket betyder att dagvatten behöver hindras från att tränga in 
från gatorna in på tomterna och från att avledas från en tomt till en annan. Om inte det görs 
riskerar följderna vid kraftig nederbörd för de hus som ligger nedanför gatorna och lågt i plan-
området att förstärkas genom att vatten från gatan tränger in på tomten. Mark har prickats av i 
detaljplanen för att undvika att husen placeras på ett sådant sätt att befintlig bebyggelse väster 
om planområdet får en kraftig höjdskillnad mycket nära fastighetsgränsen. Prickmarken har 
kompletterats med bestämmelse om att ett svackdike ska finnas för att förhindra avrinning till 
fastigheterna väster om planområdet.   

Avfallshantering 

Detaljplanens avsikt är att avfallshantering ska ske med NSR:s fyrkärlssystem med hämtning i 
anslutning till tomtgräns. En annan lösning kan komma att bli aktuell i samband med detalj-
planens genomförande eller vid skifte av system i framtiden.  

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
Bestämmelserna är utformade för att säkerställa värden i området som är viktiga för kulturmil-
jövärden i den kringliggande bebyggelsen och landskapet. De avser även att säkerställa att er-
forderlig sanering sker innan startbesked lämnas.  

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmänna platser.  

Ändrad lovplikt 

Marklov krävs för att förändra marknivån vid planområdets västra gräns. Orsaken är att säker-
ställa att marknivån längsmed Allerums mosseväg inte innebär en negativ påverkan på befintlig 
bebyggelse (a1). Restriktionerna kring mur och plank avser att säkerställa att landskapsbilden 
inte påverkas mer än nödvändigt.  

Administrativa planbestämmelser 
a1 Marklov krävs även för förändring av marknivån. 
a2 Startbesked får inte ges förrän sanering av igenlagd märgelgrav har 

kommit till stånd. 
a3 Bygglov får inte ges för mur eller plank högre än 1,2 meter i fastig-

hetsgräns mellan kvartersmark och allmän plats NATUR. 
u1 Markreservat för allmännyttiga ledningar. 
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
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Villkor för lov/startbesked 

Startbesked får inte lämnas innan marken vid den igenfyllda märgelgraven på Allerum 1:32 
(a2) uppfyller riktlinjerna för känslig markanvändning. 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpå-
verkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En mil-
jöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. 
Länsstyrelsen har under samrådet inte framfört att en miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Konsekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen bedöms inte innebära negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö. Detalj-
planen har inte heller bedömts innebära en risk att miljökvalitetsnormer överskrids, någon risk 
för hälsa och säkerhet eller få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Detaljpla-
nen bedöms inte inverka negativt på hälsa och säkerhet samt biologisk mångfald. 

Detaljplanen tar jordbruksmark i anspråk som till huvuddelen är den lägst klassade i Helsing-
borgs kommun som inte ligger inom naturskyddsområde. Avsikten är att detaljplanen ska till-
godose ett befintligt behov av bostadstomter i lantligt läge på en plats där förutsättningarna för 
infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik är goda. På sikt förväntas även att det utökade 
befolkningsunderlaget ge positiva effekter på service utbudet på orten och bidra till en mer 
hållbar utveckling av Allerum – Hjälmshult.  

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

3.2 Påverkan på riksintressen 
Detaljplanen berörs av riksintresse för Kustzonen enligt Miljöbalken 4 kap. 4§ och tangerar 
riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken 3 kap. 6§, Kulla Gunnarstorp – Allerum 
[M7]. 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Planområdet tangerar och ligger i huvudsak utanför riksintresset för kulturmiljö men bedöms 
inte vara av sådan art att det innebär negativ påverkan på riksintresset då det inte påverkar de i 
riksintresset utpekade värdena.  

Riksintresse för kustzonen 

Planområdet ligger delvis innanför riksintressets avgränsning av kustzonen. Den föreslagna 
bebyggelsen gör inte att allmänhetens tillgänglighet till strandområden begränsas eller att kust-
linjen byggs för. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför gjort bedömningen att riksintresset för 
kustzonen inte påverkas negativt.  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser halterna 
i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid 
(CO), bensen och ozon (O3). 
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Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 
2010 finns ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av plan-
området.   

Av de boende i Allerum – Hjälmshult arbetade vid framtagandet av ÄÖP Allerum – Hjälms-
hult (antagen 27 mars 2013) ca 70 % i Helsingborgs tätort. Planområdet kan förväntas inne-
bära att de framtida boende i viss utsträckning kommer att ta bilen till Helsingborgs tätort. 
Tillgången på service och arbetstillfällen på orten, i Ödåkra, på Väla och i stadens ytterområ-
den tillsammans med områdets goda tillgång till kollektivtrafik till centrala Helsingborg inne-
bär att effekten av utbyggnaden på trafikvolymerna i centrala Helsingborg i sammanhanget blir 
liten. Delar av den trafik som genererars hade förmodligen även utan ett genomförande av 
detaljplanen trafikerat centrala Helsingborg men från en annan startpunkt. Utbyggnaden i 
lägen på landsbyggden utan tillgång till kollektivtrafik i denna del av kommunen förväntas 
avta, om än inte avstanna helt, som en följd av genomförandet av detaljplanen. Även de goda 
möjligheterna att cykla till stora delar av Helsingborg inklusive centrum bedöms kunna redu-
cera tillskottet till biltrafiken i centrala Helsingborg från planområdet i någon mån.  

För Helsingborg fanns ett åtgärdsprogram för att säkerställa att miljökvalitetsnormen för luft 
inte överskrids i centrala Helsingborg. De åtgärder som fastslagits och delvis genomförts i pro-
grammet skapar förutsättningar för att centrala Helsingborg i framtiden kommer ha en god 
luftkvalitet. Flera av åtgärderna, exempelvis främjandet av kollektivtrafiken och cykeltrafik, 
gör bussen och cykeln till allt mer attraktiva alternativ även för boende i Allerum. Planområ-
det ligger därutöver inom 5 km från två av Helsingborgs större verksamhets- och handelsom-
råden vilket kommer att innebära att en stor del av den motortrafik som ändå kommer att 
genereras förmodligen kommer att ha dessa två områden som resmål. Åtgärdsprogrammet för 
Helsingborgs stad är numera avslutat då problemen är avhjälpta.  

Markföroreningar 

Inom planområdet finns en känd förorening. En igenlagd märgelgrav har lokaliserats genom 
äldre kartor och flygfoton på Allerum 1:32 och undersökts av Ramböll i maj 2018. Förore-
ningens omfattning bedöms inte vara sådan att en sanering är att anse som orimlig i förhål-
lande till planens syfte. Startbesked har villkorats med att märgelgraven ska uppfylla villkoren 
för känslig markanvändning.  

Undersökningen skedde i 4 punkter och föroreningar överstigande gränsvärdet för känslig mar-
kanvändning (KM) har endast påträffats i den punkt som sammanfaller med märgelgravens 
lokalisering. Värden överstigande KM och mindre känslig markanvändning (MKM) har påträf-
fats enligt tabell nedan.  
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Uppskattad förorenad jordvolym uppgår till mellan 100 och 200 kubikmeter.  

Inom planområdet föreslås i huvudsak bostäder. Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig mar-
kanvändning(KM) ska därför efterföljas. Påträffas andra föroreningar ska dessa rapporteras till 
miljöförvaltningen samt marken vid behov saneras i samband med detaljplanens genomförande 
för att möta de krav som ställs på en giftfri och god bebyggelsemiljö. 

Markradon 

Marken är klassad som lågradonmark grundat på utförda mätningar. Radonskyddande åtgärder 
på bebyggelsen bedöms därför inte som nödvändiga.  

Vattenkvalitet 

Miljökvalitetsnormerna för vatten förväntas inte påverkas negativt av planförslaget.  

Ett genomförande av planförslaget kan eventuellt få positiva effekter, med minskad risk för 
grundvattenförekomsten, till följd av de åtgärder som genomförs för dagvatten- och avlopps-
hantering i samband med detaljplanen vilket även ökar möjligheterna att ansluta befintliga 
enskilda avloppsanläggningar till det allmänna avloppsnätet. Därutöver kan efterfrågan på 
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bostäder, genom förhandsbesked och bygglov, i lägen utan tillgång till allmänt VA förväntas 
att minska.  

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en 
bestämd miljökvalitet. Planområdet är beläget på grundvattenförekomsten Helsingborgssand-
stenen (SE621791-130957). Grundvattenförekomsten har god kvantitativ och kemisk status 
men en bedömd risk att god kvantitativ och kemisk status inte uppnås 2021.  

Översvämningsrisk 

Planområdet är delvis beläget inom båtnadsområden för ett dikningsföretag. Dagvattensyste-
met kommer att utformas för att området ska vara uthålligt vid exempelvis extremt höga flö-
den till följd av kraftig nederbörd. Åtgärderna sker på både allmän platsmark. 

Detaljplanen har även bestämmelser om att källare inte får finnas för att ytterligare stärka 
områdets uthållighet vid höga vattenflöden.   

Även utanför planområdet finns översvämningsrisker som har kartlagts i samband med dagvat-
tenutredningen för Allerum 1:32 vilka existerar idag oberoende av om detaljplanen genomförs 
eller inte. Dessa risker går inte att reducera genom åtgärder i anslutning till genomförandet av 
planområdets södra del på Allerum 1:32. Vid genomförande av Detaljplan för fastigheten 
Kungshult 8:8 med flera kommer dikningsföretaget att avlastas något då vatten från det områ-
det leds till fördröjningsmagasin inom annat avrinningsområde.  

Klimatanpassning 

Dagvattenutredningarna belyser ett flertal klimatanpassningsåtgärder med hänsyn till dagvat-
ten som antingen behöver göras för genomförandet av detaljplanen (fördröjning, rening), som 
en följd av pågående klimatförändringar eller en kombination av de båda. Exempelvis föreslår 
delutredningen för Allerum 1:32 åtgärder för lågt liggande bebyggelse i anslutning till Alle-
rums mosse. Behovet av dessa åtgärder är helt oberoende av detaljplanens genomförande och 
är direkt relaterade till dikningsföretagets utformning och ökade nederbördsmängder.  

Trafikflöden 

Trafiken på Jonstorpsvägen förväntas öka till följd av detaljplanen enligt Allerum – Hjälmshult 
ändring av Helsingborgs översiktsplan. Där beräknas att en utbyggnad med 300 bostäder i 
samhällena tillsammans med en årlig generell ökning till ca 6 000 fordon per årsmedeldygn på 
Jonstorpsvägen söder om Allerum fram till år 2035 från dagens dryga 4 000 fordon. 

Planområdet förväntas generera drygt 100 fordonsrörelser när det är färdigställt baserat på 
siffrorna från ÄÖP Allerum – Hjälmshult.  

Utfarten från Allerums mosseväg flyttas söder ut vilket innebär att siktförhållandena för utfart 
på Jonstorpsvägen förbättras från dagens situation. I samband med genomförandet av detalj-
planen förespråkar stadsbyggnadsförvaltningen, trots de förbättrade siktförhållandena, att has-
tighetsbegränsningen på Jonstorpsvägen ses över och att hastigheten mellan väg 111 och Béens 
park sänks antigen på hela sträckan eller på sträckan förbi Allerum 1:32. Jonstorpsvägen är en 
statlig väg och länsstyrelsen ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna på vägen inklusive has-
tighetsbegränsningar.  



 

18 (33) 

Granskningshandling 
Dnr:541/2013 

Upprättad 24 oktober 2016 
Redaktionellt ändrad 28 maj 2018 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Flytten av utfarten innebär att fastigheterna vid Allerums mosseväg påverkas genom att vägen 
får ny anslutning till Jonstorpsvägen via ny gata i planområdet. Berörda fastigheter är Allerum 
9:9, Allerum 9:7, Allerum 12:27, Allerum 12:30, Allerum 6:8, Allerum 6:7, Allerum 5:8, 
Allerum 5:9, Allerum 5:14, Allerum, 29:1, Allerum 29:2 och Allerum 29:3. 

Planområdets enligt stadens översiktliga bullerkartering påverkat av trafikbuller från Jonstorps-
vägen. Av det skälet har en bullerutredning för området genomförts i samband med detaljpla-
nen.  

Tengbom har utfört en bullerutredning beräknad utifrån den prognostiserade trafikutveckling-
en inom och i anslutning till området. Siffrorna har hämtats från Ändring av Helsingborgs 
Översiktsplan Allerum – Hjälmshult. Utan åtgärder kan de äldre riktvärdena för trafikbuller 
klaras först vid 45 meter från vägmitt. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader är mer tillåtande än de äldre riktlinjerna. 

Den genomförda bullerutredningen förespråkar en sänkning av hastigheten på Jonstorpsvägen 
till 50 km/h och att en 1 meter hög bullervall uppförs längs med Jonstorpsvägen. Stadsbygg-
nadsförvaltningen förespråkar denna lösning men detaljplanen har utformats för att tillåta en 
1,5 meter hög bullervall och klara av förutsättningarna vid bibehållen hastighet. Detta innebär 
att bostäder tillåts byggas 30 meter från vägmitt. Fasader (ej tak) i plan två mot Jonstorpsvägen 
kommer mellan 30 och 45 meter från vägmitt vid 70 km/h och med en 1,5 meter hög buller-
vall att överskrida 55 dBA. En orientering av fasad i plan två mot Jonstorpsvägen kan, enligt de 
gamla riktlinjerna, endast bli aktuell om hastigheten på Jonstorpsvägen reduceras till 50 km/h. 
För mer information hänvisas till Allerum 1.32, Buller PM (Tengbom, 2015-02-05).  

Uteplats som placeras mer än 30 meter från vägmitt uppfyller riktvärdet 70 dBA MAX.  

Elektromagnetiska fält 

En elnätstation finns i direkt anslutning till planområdet. Elektromagnetisk strålning från såd-
ana stationer avtar snabbt med avståndet. Avståndet till bebyggelse har bedömts som tillfred-
ställande för människors hälsa och säkerhet baserat på uppgifter från Arbetsmiljöverket, Bo-
verket, Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Framtida trädgårdar och mark planlagd för natur kan på sikt bidra till en ökad biologisk mång-
fald i planområdet jämfört med den idag brukade marken.  

Hushållning med naturresurser 

Detaljplanen innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk för bostadsbebyggelse, infra-
struktur för bostadsbebyggelse, park och naturmark. Jordbruksmarken som tas i anspråk är av 
klass 7 och 8 på den nationella tiogradiga skalan (skalan är baserad på veteproduktion där 10 är 
den bästa klassificeringen). Planområdet utgörs till övervägande del av jordbruksmark klass 8.  

Det finns idag en tydlig efterfrågan av bostäder på landsbyggden i de nordvästra kommunde-
larnas inland. En kontinuerlig utbyggnad har skett på jordbruksmark i området genom pröv-
ning via förhandsbesked och bygglov och ett flertal nya förfrågningar kommer in till stads-
byggnadsförvaltningen årligen. Denna utbyggnad sker oftast i lägen långt ifrån all service och 
allmänna kommunikationer där bilen blir ett måste för att ta sig till och från hemmet. Det är i 
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dessa lägen ny bebyggelse idag är möjlig att genomföra då nybyggnation i anslutning till sam-
hällen nästan alltid kräver detaljplan. Genom att planlägga för nya bostäder i ett lantligt läge 
med tillgång till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och närhet till service tillgodoses kan 
delar av den efterfrågan på boende i området och ansökningarna om förhandsbesked och av-
styckning längre ut på landsbygden antas minska.  

Alternativ placering kan tänkas på flera orter i Helsingborgs kommun med motsvarande, och 
ur vissa aspekter bättre, förutsättningar som god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, relativ 
närhet till många och stora arbetsplatser och grundläggande service och även på ett flertal av 
dessa platser pågår idag detaljplanering eller byggnation av nya bostäder. Sammantaget be-
döms dock inte den aktuella bebyggelsen kunna lokaliseras på en bättre lämpad plats med 
hänseende till samhällets framtida utveckling, tillgänglig infrastruktur och behovet av bostäder 
i de norra kommundelarna. Med Helsingborgs nuvarande tillväxt kommer staden att behöva 
växa, främst genom förtätning av centralorten, i kommunens stationsorter men även i övriga 
samhällen i kommunen. Det lantliga och stadsnära läget i en mindre by är något som är svårt 
att finna på annan plats och kan tänkas vara en av orsakerna till de avstyckningar som sker på 
landsbygden kring Allerum.   

På sikt handlar en utveckling av Allerum – Hjälmshult inte endast om att bygga nya bostäder 
utan om att säkerställa samhällets förmåga att upprätthålla befintlig service som skola och 
utvecklas i en hållbar riktning. Utbyggnaden bidrar till att stärka upp samhällets uthållighet då 
den möjliggör för investeringar i exempelvis VA-systemet vilka på sikt kommer att innebär ett 
ökat skydd för samhället i samband med pågående klimatförändringar. Det ökar underlaget för 
den närservice som idag inte finns på orten vilket kan leda till nyetableringar. Behovet för lo-
kalbefolkningen att ta bilen för sina inköp och ärenden kan därmed efterhand minskas. Samma 
resonemang kan appliceras på kollektivtrafiken som med ett växande underlag får bättre förut-
sättningar att utvecklas.  

Den del på Allerum 1:32 som är jordbruksmark klass 8 är under rådande förhållanden till viss 
delsvår att bruka framförallt beroende på dess form och närhet till bostadshus. Knappt halva 
Allerum 1:32 brukas idag inte.  

Stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att de negativa konsekvenserna av att jordbruks-
mark tas i anspråk för bebyggelse övervägs av de positiva effekterna utbyggnaden på sikt be-
döms få för samhällets uthållighet och hållbarhet.  

Kulturmiljö 

Kring planområdets finns ett flertal äldre hus förmodligen från tiden mellan 1815 och 1860. 
Husen har registrerat nybyggnadsår 1909 men mycket tyder på att de ursprungligen åt-
minstone delvis är äldre än så. Planförslaget har utformats för att mötet mellan planområdet 
och den äldre bebyggelsen ska ske på ett för kulturmiljön tillfredställande sätt genom att mar-
ken prickats av, utökat marklov för förändring av marknivån och krav på svackdike för att 
förhindra avrinning till fastigheterna väster om planområdet. 

Landskapsbild  

Detaljplanen kommer att innebära att bebyggelsen kring Allerums mosseväg kommer att bilda 
en liten ”by” i ett läge där det redan idag finns vägknuten bebyggelse. Bebyggelsen är placerad 
på ett sådant sätt att den kommer att läsas samma med befintlig bebyggelse och upplevas som 
en naturlig del i landskapsbilden.  
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3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Detaljplanen innebär när den är fullt genomförd ett befolkningstillskott till Allerum – Hjälms-
hult om cirka 50 personer. Vilket i sig är ett litet tillskott men kombinerat med övriga på-
gående och framtida detaljplaner i området blir ett betydande befolkningstillskott.  

Detaljplanen, tillsammans med övriga pågående och framtida detaljplaner, innebär att Alle-
rums skola på sikt behöver byggas ut. Skolan är redan idag på gränsen till sin kapacitet. Det 
kommer förmodligen även att finnas ett behov av fler förskoleplatser på orten än de som finns 
idag. I ÄÖP Allerum – Hjälmshult har det bedömts att en utbyggnad av skolan är möjlig på 
nuvarande skoltomt.  

Detaljplanen förmodas även innebära att underlaget för annan lokal service ökar vilket på sikt 
kan tänkas innebära nyetablering av exempelvis livsmedelsbutik. Sannolikheten för nyetable-
ringar kan tänkas öka ytterligare om/när fler områden i Allerum – Hjälmshult detaljplaneläggs.  

Konsekvenser för barn 

Det finns idag en upplyst gång- och cykelväg från planområdets till Allerums skola. Mellan 
planområdets och Béens park går denna gång- och cykelväg parallellt med Jonstorpsvägen men 
avskild från denna av en gräsremsa. När den passerat Béens park övergår det till att endast vara 
en smal separering med smågatsten. Sikten på sträckan är för bilister god och endast två utfar-
ter korsar gång- och cykelvägen som är relativt bred. Det finns inget egentligt hinder för vare 
sig gående eller bilister att korsa över i varandras del av vägen. Hastigheten är inne i samhället 
reducerad till 40 km/h.  

Gång- och cykelvägen korsar två större vägar på väg från planområdets två delområden till 
Allerums skola. Dels Jonstorpsvägen strax söder om Allerums kyrka och Allerumsvägen strax 
intill skolan. Åtgärder på passagen vid Allerums kyrka planeras i samband med detaljplanen för 
Kungshult 8:8 med flera.  

Tillgång till parker 

Inom och i närheten av planområdet saknas idag en park som följer definitionen av närpark 
(minst ett hektar) enligt stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommunfullmäktige i mars 
2014. Närparker ger boende en trygg plats att mötas på där man till exempel kan träffas och 
umgås, leka, spela kubb eller rasta hunden och behöver finnas inom 300 meters gångavstånd 
för att användas i vardagen. Béens park kommer efter genomförande av detaljplanen för 
Kungshult 8:8 att vara ca 0,8 ha och med anslutande naturområde kan parken fylla funktionen 
som närpark även om parkytan inte fullt lever upp till definitionen avseende yta. Béens park 
ligger dock ca 370 meter från planområdet. Närmsta park, som kan definieras som områdes-
park enligt Grönstrukturprogrammet från 2014, är Prästaskogen som är ett naturområde som 
tillhör Svenska kyrkan men i praktiken fungerar som park. Prästaskogen ligger cirka 1 km norr 
om planområdet.  

Solförhållanden  

Solförhållanden har studerats översiktligt främst med tanke på hur en tänkt bebyggelse enligt 
detaljplanen kan påverka intilliggande befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen bedöms inte 
innebära att den befintliga bebyggelsen vid Allerums mosseväg kommer att utsättas för bety-
dande skuggning. Detaljplanen är även utformad för att i största möjliga mån möjliggöra för 
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takmonterade solpaneler och för trädgårdar i gynnsamma lägen. Möjligheterna till goda ljus-
förhållanden bedöms som mycket bra.  

Tillgänglighet 

Allmänna platser inom planområdet kommer att utformas så att området är tillgängligt för 
alla. Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.  

Grannar till planområdet 

De boende vid Allerums mosseväg kommer framförallt påverkas av att det i området tillkommer ett 
20-tal hushåll. Utbyggnaden innebär att området vid Allerums mosseväg blir betydligt tätare be-
byggt än det är idag och det lantliga läget kommer i viss mån bli mer by än mindre samling hus.  

En följd av ett tätare bebyggt område är att utfarten från Allerums mosseväg kommer att flyttas och 
den gamla utfarten stängs. Den nya utfarten får ett betydligt trafiksäkrare läge med god sikt i båda 
riktningar på Jonstorpsvägen. Utbyggnaden skapar även incitament för att se över hastighetsbe-
gränsningen på Jonstorpsvägen vid Allerums mosseväg. Planförslaget förordar en hastighetssänkning 
på sträckan även om det inte utgör en förutsättning för planens genomförande. 

Utbyggnaden kommer att anslutas till kommunalt VA. Det medför möjligheten att ansluta 
befintliga fastigheter till VA-nätet vilket är att anse som en positiv åtgärd i förhållande till 
grundvattenkvalitet och naturreservatet Allerums mosse.  

Fastigheten Allerum 29:2 har idag en utfart över Allerum 1:32 till Jonstorpsvägen. Något ser-
vitut har inte återfunnits men utfarten har funnits sedan åtminstone 1965. Utfarten från fas-
tigheten måste i samband med detaljplanens genomförande ansluta via planområdets nya ut-
fart till Jonstorpsvägen istället för direkt till Jonstorpsvägen.   

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

De delar som i detaljplanen föreslås bli allmänplatsmark i form av natur, park och gata fastig-
hetsbildas förslagsvis till en egen fastighet eller fastighetsregleras till en av stadens övriga fas-
tigheter.  

Gränserna mellan Allerum 1:32 och Allerum 5:8, 5:9, 5:14 och 29:2 är tillkomna genom av-
söndring och behöver fastighetsbestämmas. Gränserna mellan Allerum 1:32 och Allerum s:17, 
29:1 och 29:3 är tillkomna i laga ordning men kan vara av dåligkvalitet och behöver kontrolle-
ras. Kostnadsfördelning för genomförandet av åtgärderna avtalas genom exploateringsavtal. 

Samfälligheten för Allerums mosseväg (Allerum s:17) kommer att påverkas genom att dess 
utfart till Jonstorpsvägen (1386) stängs och leds om till den planerade nya utfarten från plan-
området via planerad allmän gata inom planområdet. Samfälligheten utgörs i stora delar av 
statlig väg utöver de delar som påverkas av planområdet. Samfälligheten bör ses över som en 
del av övriga förrättningar vid detaljplanens genomförande. De delar som planläggs som all-
män platsmark inlöses av kommunen.  

Detaljplanen är utformad med grundtanken att kvartersmark för bostäder (B) avstyckas och 
upplåts med äganderätt med en fastighet för varje bostadshus.   

Ev. allmänna ledningar inom kvartersmark skall säkerhetsställas med servitut eller ledningsrätt. 
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Fastighet Anspråk Föremån Avstår mark till 
Allerum 1:12 Ledningrätt VA 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁  
Allerum 1:12 Allmän platsmark  

Natur och Gata 
 Staden  

Allerum 1:32 Allmän platsmark  
Gata och Natur 

 Staden 

Allerum S:17 Allmän platsmark  
Gata och Natur 

 Staden 

Kungshult 8:8 Ledningsrätt VA 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁  
Allerum 1:32 Utfartsrätt Allerum 29:2  
 

Avtal 

Exploateringsavtal som reglerar kostnadsfördelning för genomförande förenade med exploate-
ringen av Allerum 1:32, som exempelvis flytt av ledningar, kostnader för iordningställande och 
överlåtelse av allmän platsmark, dagvattenhantering och annan infrastruktur samt kostnadsför-
delning för fastighetsbestämning och fastighetsförrättningar ska upprättas innan detaljplanen 
antas.  

Överenskommelse avseende tillgång till mark för dagvattenmagasin för Allerum 1:32 finns 
mellan fastighetsägarna till fastigheterna Allerum 1:32 och Allerum 1:12. Överlåtelse av dag-
vattenmagasinet med tillhörande bi-ytor till kommunen hanteras i exploateringsavtal. Dimens-
ionerande magasinsvolym ska vara minst 621 kubikmeter. Marken avses bli allmän platsmark 
och övergår i stadens ägo antingen genom exploateringsavtal eller inlösen.  

Avtalsservitut eller motsvarande avseende utfart från fastigheten Allerum 29:2 ska upprättas 
mellan fastighetsägaren och Helsingborgs stad.  

Dispenser och tillstånd 

Ansökan om reducerad hastighet på Jonstorpsvägen på hela sträckan från väg 111 till Béens 
park eller förbi Allerum 1:32 ska göras i samband med utbyggnad och genomförande av de-
taljplanen. En sänkning till 60 km/h har bedömts vara rimligt i ett första steg.  

Anmälan av ny/förändrad anslutning eller stängning av anslutning till statlig väg ska göras till 
Trafikverket i samband med planens genomförande. Utformning av utfarter till Jonstorpsvägen 
ska ske enligt riktlinjerna i VGU.  

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande innebär kostnader för anläggning av gator, allmän platsmark i 
form av park och natur och teknisk infrastruktur som exempelvis VA, dagvatten, el med mera. 
Undantaget delar av VA-anläggningen avses exploateringen bära samtliga investeringskostna-
der. 

Flytt av eller andra åtgärder på TeliaSonera Skanova AB:s teleledning över Allerum 1:32 för 
att säkerställa dess funktion ska belasta exploatören om planens genomförande kräver att led-
ningen flyttas. 
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El-ledningar i den västra delen av Allerum 1:32 flyttas i samband med områdets utbyggnad. 
Kostnaderna för flytten belastar exploatören och regleras av exploateringsavtal.  

Huvudmannaskap för allmän platsmark i planområdet avses vara kommunalt.  

Detaljplanen innebär även framtida kostnader för drift och underhåll av allmän platsmark, 
dagvattenmagasin och övrig infrastruktur. 

Planområdet avses ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Tekniska utredningar 

En översiktligt geoteknisk utredning har genomförts i samband med detaljplanen. Grundlägg-
ning bör kunna ske under ytskiktet av organisk jord i oorganisk jord med kantförstyvad platta 
på mark. Innan anläggningsarbeten kan påbörjas kan kompletterande geotekniska undersök-
ningar komma att behöva göras för att fastställa jordlagrens egenskaper i läge för respektive 
planerad byggnad.  

I samband med den geotekniska utredningen utredds även markradonhalten och tjärfarlighet. 
Området klassades som lågradonmark utan behov av åtgärder med hänsyn till markradon och 
som tjälfarlighetsklass 3 enligt AMA 10.  

Dagvattenutredningar för Allerum 1:32 och Kungshult 8:8 har genomförts under detaljplane-
arbetets gång. För genomförande av Dagvatten för Allerum 1:32 hänvisas till plankartan för 
placering av dagvattenmagasin och till utredningarna Allerum 1:32 – Underlag om vatten, 
avlopp och avvattning till detaljplan - förutsättningar och diskussion (Lars-Erik Widarson, 
NSVA, 2014-10-27) 
Allerum 1:32 – Underlag om vatten, avlopp och avvattning till detaljplan - förutsättningar och 
diskussion – komplettering med magasinsvolym till tidigare rapport daterad 2014-10-27 (Lars-
Erik Widarsson, NSVA, 2015-03-15). Avseende genomförande av VA hänvisas till samtliga 
utredningar som legat till grund för planförslaget.   

Övriga upplysningar 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas 
med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska dimens-
ioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppverksföreningens råd, VA V P83 och VA 
V P76. Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan 
brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Om avsteg ska göras från 
VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen förankras hos brandförsvaret. 
Pumpstationen kommer att dels ta hand om spillvatten från planområdet men kommer även 
att pumpa vidare allt spillvatten från Allerum – Hjälmshult vidare ut i systemet. Pumpstation-
en får inte placeras för lågt och en dialog mellan exploatör/projektör och NSVA kommer att 
behövas avseende pumpstationen och ledningsdragning. 

I samband med projektering och planering, innan anläggningsarbeten kan påbörjas, ska led-
ningsägaren kontaktas. Om ledningar flyttas skall särskild överenskommelse träffas mellan 
exploatören/staden och ledningsägaren om detta ej regleras i annat avtal. Ev. allmänna led-
ningar inom kvartersmark ska säkerhetsställas med servitut eller ledningsrätt. 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen.  
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Åtgärder behöver genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för i första hand barn vid pas-
sage förbi korsningen Jonstorpsvägen – Allerumsvägen – Beéns väg direkt söder om Allerums 
kyrka. Det samma gäller för den framtida gatan direkt norr om Béens park inne i planområdet. 
Utfarter från planområdet måste beakta korsande cykelvägar och säkerställa att utfart kan ske 
utan risk för oskyddade trafikanter. 

Detaljplanen innebär att del av detaljplan 1283K-15985 upphävs av planförslaget.  
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Detaljplanen har föregåtts av Allerum – Hjälmshult, Ändring av Helsingborgs översiktsplan vil-
ken antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2013. Allerum 1:32 pekades där ut som möjliga 
utbyggnadsområderespektive ca 20 bostäder.  

Beställare är staden genom Mark- och exploateringsenheten. Ramavtal är upprättat mellan 
Mark- och exploateringsenheten, avseende exploatering av Allerum 1:32, med J&J Exploate-
ring AB och Schaake Fastighets AB. Tengbom har deltagit i arbetet som konsult åt J&J Exploa-
tering AB och Schaake Fastighets AB för utformning och bulleranalys av Allerum 1:32.  

Beslut i ärendet 

Stadsbyggnadsnämnden har den 24 september 2013 beslutat om att ge stadsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för Kungshult 8:8 och Allerum 1:32. 
Detaljplanerna togs fram till och med samråd fram som en detaljplan men stadsbyggnadsför-
valtningen har i samråd med mark- och exploateringsenheten av administrativa skäl valt att 
dela detaljplanen i två delar. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger i och strax utanför Allerum och avgränsas enligt bilden. Det utgörs till 
huvuddelen av Allerum 1:32 och begränsas av Jonstorpsvägen i öster och Allerums mosseväg 
med intilliggande bebyggelse i norr och väster, i söder gränsar planområdet mot jordbruks-
mark. Planområdet omfattar ca 24 700 m2. 

 

Allerum 1:32 

Allerum 
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Markägoförhållanden 

Allerum 1:32 och Allerum 12:1  är i privat ägo och Allerums mosseväg är en del i en större 
vägsamfällighet Allerum S:17. 

Markanvändning 

Området utgörs idag av i huvudsak jordbruksmark varav ca 6 000 m2 inte brukas.  

Historik 

Området kring Allerum har varit nyttjat av människor under många tusen år och spåren från 
flera tidsepoker är fortfarande närvarande i landskapet. Under medeltiden fanns en bybildning 
i Allerum vilken kan antas ha haft ungefär samma utbredning som i den Skånska rekognosce-
ringskartan från tidigt 1800-tal. Gårdarna låg då mellan inägorna och Kulla fälad.  

Skånska rekognosceringskartan från 1815. Ett fåtal gårdar ligger kring kyrkan. Huvuddelen av 
samhället utgörs av en radby längsmed det som idag är Allerumsvägen. En gård som idag får antas 
vara försvunnen eller flyttad syns väster om kyrkbyn. Kring planområdet är det ännu obebyggt. 

Socknen uppges i 1663 års jordebok vara en viktig leverantör av ved och kol och ytterligare 
uppgifter ur olika källor och ortsnamn antyder att området tidigare varit bevuxet med skog. 
Idag domineras landskapet av det öppna jordbrukslandskapet.  

Allerums kyrka uppfördes på 1100-talet alternativt tidigt 1200-tal och kompletterades bland 
annat med torn under 1400-talet. Ytterligare tillägg och ombyggnader genomfördes under 
1700- och 1800-talen. Själva byn var fram till skiftet belägen på höjdryggen där Allerumsvä-
gen mot Ödåkra går idag. Flertalet gårdar flyttades aldrig ut i landskapet, exempelvis Klock-
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aregården och Skomakaregården i anslutning till Allerums kyrka, andra flyttades men endast 
en kortare sträcka. Även de större vägarna ligger fortfarande idag kvar i ungefär samma läge 
som sina historiska dragningar. 

 

Topografiska corpsens karta från 1860. Samhället har börjat växa mot norr. Flera gårdar har 
flyttat vilket framförallt är tydligt längsmed Allerumsvägen. Klockaregården och Skomakaregården 
ligger kvar i sina ursprungliga lägen. Ny bebyggelse har tillkommit i anslutning till planområdet vid 
Allerums mosseväg. 

De idag stora jordbruksmarkerna runt Allerum var innan skiftet och de stora utdikningsföreta-
gen i allmänhet mycket rika på ytvatten. Detta går fortfarande tidvis att se i dagens landskap 
med områden som är fuktigare än andra och ibland kan ha stående vatten. 

Under 1800-talet byggdes flera viktiga allmänna byggnader som fattigvårdsinrättning (idag 
Allerums skola), skolbyggnad och vid sekelskiftet 1900 bankbyggnad. Fram till mitten på 
1900-talet växte byn långsamt och i det närmsta all expansion skedde nord-öst om Allerums 
kyrka. Gården väster om Klockaregården (Kungshult 7:5) uppfördes 1940 och bröt därmed 
delar av kontakten med landskapet i väster som de ursprungliga delarna av byn dittills haft. 
Kyrkan kom fortsatt att dominera omgivningarna.   

Med start i slutet på 1940-talet inleddes den, i södra delen av Allerum, dittills största expans-
ionen av byn. Expansionen skedde längs med Jonstorpsvägen genom avstyckning av 16 fastig-
heter mellan 1947 och 1955 och anläggandet av Beéns väg. Området bebyggdes fram till 1966 
och innebar en stor förändring i hur Allerum uppfattas från landskapet och bröt kraftigt med 
hur byn hade utvecklats fram till dess. Den ursprungliga byns kontakt med jordbrukslandskap-
et i söder bröts i och med utbyggnaden nästan helt. Därefter har ytterligare några hus till-
kommit i byns södra delar och flera utbyggnader har genomförts i byns nordöstra delar.  

Bebyggelse 

Kring Allerum 1:32 finns ett flertal bostadshus vara flera har registrerat nybyggnadsår 1909. 
Dessa hus är kulturhistoriskt intressanta och kan förmodas vara äldre än det registrerade ny-
byggnadsåret. Byggnader på samma plats kan ses i Topografiska corpsens karta från 1860 men 
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saknas i Skånska rekognoseringskartan från 1815. Byggnaderna kan baserat på detta förmodas 
ha uppförts någon gång mellan 1815 och 1860. Övrig bebyggelse i området har tillkommit 
succesivt under stora delar av 1900-talet och in på 2000-talet.  

Trafik 

I anslutning till planområdet går Jonstorpsvägen, som är en statlig väg, vilken 2011 trafikerades 
av ca 3800 fordon/årsmedeldygn. Hastighetsbegränsningen på sträckan förbi planområdet är i 
dag 70 km/h utöver inne i samhället där den är 50 km/h. Ett flertal bostadshus i höjd med 
Allerum 1:32 och Allerums mosseväg har utfart direkt på Jonstorpsvägen som i detta avsnitt är 
en 70 väg. Utfarten från Allerums mosseväg är dessutom skymd för trafik från söder.  

Jonstorpsvägen förbi Allerum 1:32 (fältet till vänster i bild). Utfart från Allerums mosseväg sker 
idag bakom byggnaderna i bildens vänstra del.  

Jonstorpsvägen ansluter mot norr till väg 112 och i söder till väg 111 och Allerumsvägen i 
öster kopplar samman Allerum med Ödåkra. 

Gång- och cykelväg finns längs med Jonstorpsvägens västra sida och korsar den samma strax 
söder om kyrkan och leder vidare mot Allerums skola och Hjälmshult. Mot söder leder cykel-
vägen till Maria och vidare in mot centrala Helsingborg, en cykeltur på 8,4 km.  

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik och trafikeras av stadsbuss 3 och hållplatsen 
Allerums mosseväg är belägna strax intill planområdet. Linjen trafikeras med halvtimmastrafik 
till och från Knutpunkten (Helsingborg C) under högtrafik och med timmes trafik övrig tid 
fram till midnatt. Fredagar och lördagar utgörs även trafiken mellan 21.30 och 02.00 av halv-
timmestrafik.  

Närmsta tågstation är Maria, ca 3,7 km från planområdet, som trafikeras med halvtimmastrafik 
dagtid mellan Ängelholm och Helsingborg. Maria förväntas i framtiden få en mer framträ-
dande roll som regional station i klass med Ramlösa station. 
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Påverkan från omgivningen 

Vid Allerums mosseväg hålls ett fåtal hästar. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
hästhållningen med tanke på dess begränsade omfattning kan fortsätta även efter ett genomfö-
rande av detaljplanen även vid en viss ökning av antalet hästar.   

Boverket har inga generella riktlinjer för skyddsavstånd mellan hästhållning och bostäder utan 
bedömning får ske från fall till fall. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att hästhållningen i 
närområdet är begränsad. Bebyggelsen ligger i utpräglad landsbygdsmiljö vilket innebär att viss 
påverkan från djurhållning är ett naturligt inslag i området och får därmed accepteras av bo-
ende i området. 

Teknisk försörjning 

I anslutning till planområdet finns en transformatorstation med tillräcklig kapacitet att förse 
planförslagets utbyggnad.  

Planområdet är inte försett med fjärrvärme och inga planer finns i dagsläget på att ansluta 
Allerum – Hjälmshult till fjärrvärmenätet. Helsingborgs stad förespråkar förnybara energislag. 

Bredband finns i Allerum- Hjälmshult och möjlighet finns att ansluta planområdet till 
Helsingborgs stadsnät för bredband via fiber. 

En telekabel går över planområdet från öst till väst. 

Under 2013 har VA-nätet förstärkts med ny tryckledning för spillvatten vid Tornhultsvägen. I 
samband med genomförande av planförslaget planeras för ytterligare åtgärder för att förbättra 
situationen avseende spillvatten. Även en ny anslutning till Sydvattenledningen har slutförts 
under 2013 vilket har avhjälpt kapacitetsproblemen i området. 

Planområdet berör ett dikningsföretag. Floddike genom och från Laröds mosse (ALL209) tar 
emot vatten från planområdet. ALL209 är känsligt eftersom det passerar genom Allerums 
mosse som är att betrakta som en känslig biotop.  

Dikningsföretaget ”Floddike genom och från Laröds mosse år 1909” har i dagvattenutredning-
en konstaterats ha en extremt låg dimensionerad avrinning. Följden är att området, Allerums 
mosse, översvämmas ofta och länge. Översvämningarna kan hålla i sig i flera veckor redan med 
dagens förhållanden. Ett dagvattenmagasin i anslutning till planområdet, som ligger högre än 
det översvämmade området, töms på några dagar samtidigt som Allerums mosse fortfarande är 
översvämmad. En relativt låg nivåhöjning i mossen innebär väldigt stora volymer då området 
är mycket flackt. Därför finns ingen anledning att anlägga ett extremt tilltaget dagvattenmaga-
sin för hantering av dagvatten från planområdet då det inte kan avhjälpa översvämningssituat-
ionen i mossen.  

Allerum har tidigare drabbats av översvämningar vid kraftiga regnfall, där bland annat mossen 
stigit till höga nivåer, senast i augusti 2013.  

Arkeologi 

Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar.  
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Geotekniska förhållanden 

De geotekniska förutsättningarna för området är goda. En geoteknisk- och miljögeoteknisk 
undersökning för det aktuella planområdet har genomförts. Undersökningen färdigställdes 4 
juli 2014 av konsultfirman Sweco Civil AB. Byggnader på 1-2 våningar bedöms kunna grund-
läggas med kantförstyvad platta på mark utan extraordinära förstärkningsåtgärder under före-
kommande ytskikt av organisk jord i oorganisk jord. Ytskiktet med organisk jord uppgår i 
samtliga mätpunkter till högst 0,5 meter.  

Marken är måttligt kärlfarlig vilket ska tas hänsyn till vid projektering och anläggning. 

Grundat på genomförda mätningar klassas marken som lågradonmark. Inget behov av åtgärder 
avseende markradon finns. 

4.3 Service 

Offentlig service 

Offentlig service finns i både Maria och Ödåkra som ligger cirka 2 respektive 4,5 km från 
planområdet.  

Skola och förskola 

I Allerum finns kommunal förskola och F-6-skola vilken redan idag ligger på gränsen till sko-
lans kapacitet. Skolan kan vid en större utbyggnad, enligt ÄÖP, av Allerum och Hjälmshult 
komma att behöva byggas ut för att klara den större befolkningen.  

I Klockaregården finns Änglagårdens förskola som har kapacitet för 21 barn. Förskolan drivs av 
Svenska kyrkan.  

Föräldrakooperativet Barnen i Döshult bedriver förskoleverksamhet för uppemot 16 barn ca 5 
km nordväst om planområdet. 

Handel och Kommersiell service 

Handel och kommersiell service finns i både Ödåkra och Maria. Cirka 5 km från planområdet 
finns Väla Centrum med omfattande handel och inom samma avstånd finns även handel- och 
serviceområdena kring Ängelholmsleden.  

Tidigare har det funnits matbutik i både Allerum och Hjälmshult. Den förra stängdes och revs 
1988 medan butiken i Hjälmshult stängdes i början på 2000-talet för att återuppstå i annan 
skepnad 2010 och återigen stänga 2013 då underlaget inte varit tillräckligt.  

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. 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Riksintresset redovisas; Miljöbalken (MB); 3 kap 6§. Riksintresset omfattar Kulla Gunnarstorp 
– Allerum (M7) med motiveringen:  
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”Slottslandskap kring Kulla Gunnarstorps slott med monumental helhetsverkan och rikt 
inslag av fornlämningar, bevarat väg- och hägnadssystem i det forna Kulla fälad med flera 
gårdsanläggningar samt kyrkby vid ett vägmöte med karaktäristiska bebyggelsefunktioner 
som tydligt visar på en kyrkbys betydelse i det äldre agrarsamhället.” 

Uttryck för riksintresset:  

”Väl hävdat och av stordrift präglat odlingslandskap med inslag av åkerholmar och 
strandängar, omfattande allé- och hägnadssystem, tydligt avläsbar gräns mot söder för det 
forna Kulla fälad, bronsåldershögar och utmed kusten sandstenshällar med sliprännor. 
Kulla Gunnarstorps båda slottsanläggningar med den senmedeltida borganläggningen med 
vallgrav som under 1800-talet byggts om i Christian IV-stil och det nya slottet från 
1860talet med tillhörande engelsk park, holländarmölla, välbevarad arbetar- och ekono-
mibebyggelse. Kristinelunds herrgård från 1800-talets mitt med tillhörande äldre bebyg-
gelse. Allerums kyrkby med kyrka av medeltida ursprung som omgestaltats under 1700- 
och 1800-talen, prästgård och klockareboställe från 1700-talet med tillhörande stora träd-
gårdar, bankbyggnad, välbevarat äldre byggnadsbestånd, alléer och Béens Park.” 

Avgränsning för Riksintresse Kulturmiljö (M:K 7),kring Allerum, Planområdet markerat med 
blått. 

 

Riksintresse för kustzonen 

MB; 4 kap. 1§ och 4§. Riksintressets avgränsning berör planområdet. 
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Uttryck för Kustzon som det är definierat i Helsingborgs översiktsplan: 

”Det öppna odlingslandskapet dominerar med små öar av natur. Bebyggelsen är koncen-
trerad med sammanhängande öppna partier emellan. Helsingborgs centralort upptar en 
stor del av kuststräckan. Norr om Domsten finns gammal hedvegetation och ett komplext 
strandvallssystem. Landborgen i centrala Helsingborg har varit viktig för stadens utveckl-
ing. Råå skansar och Örby ängar är viktiga delar i kustzonens södra del. Genom hela 
området finns flera naturreservat och riksintressen.” 

 Riksintressets ungefärliga avgränsning i anslutning till planområdet. Planområdet är markerat med 
blå avgränsningslinje. 

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 område för ”Utveckling 
av byar med möjlighet till god kollektivtrafik. Enligt översiktsplanen bör en utbyggnad av Alle-
rum ske i anslutning till samhället för att inte ta mer jordbruksmark än nödvändigt i anspråk 
för byggnation.  

Ändring av översiktsplanen 

Planområdet ligger inom ändring av översiktsplanen för Allerum – Hjälmshult, antagen av 
kommunfullmäktige 27 mars 2013, är planområdet ett av de utpekade möjliga utbyggnadsom-
rådena. Området bedöms kunna exploateras med cirka 15-20 nya friliggande villor.  

Kring utbyggnaden av Allerum 1:32 talas om ett dagvattenmagasin som skulle kunna förbättra 
för dikningsföretaget mot Hittarp. Det kulturhistoriskt värdefulla området väster om fastighet-
en med smala torvtegar lyfts fram. Trafiken ses som viktig och en utredning i detaljplaneskedet 
om sänkt hastighet på Jonstorpsvägen förbi området förordas. Slutligen betonas att utbyggna-
den bör utformas för att uppfattas som en helhet med de befintliga husen i området inklusive 
de öster om Jonstorpsvägen.  

Detta förslag till detaljplan stämmer väl överens med de förslag som presenterades i ändringen 
av översiktsplanen och följer intentionerna i densamma väl.  
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Detaljplaner 

Planområdet saknar till övervägande del detaljplan eller motsvarande bestämmelser. Föreslaget 
dagvattenmagasin är placerat inom detaljplanen detaljplan för del av fastigehten Allerum 1:21 
(Akt 15985) på mark avsedd för ”Lantbruk, betes- eller rasthagar får inte finnas nämare bo-
stadsfastighet än 50 meter”. 

Parkeringsnorm 

Nuvarande parkeringsnorm för övriga staden i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäk-
tige 20 september 2016, framgår nedan. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploa-
tering. Det faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i sam-
band med bygglovet. För flerbostadshus är normen lägre men planförslaget utgår från enbo-
stadshus vilket är det förväntade byggnadssättet.  

 

Övrigt 

Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, konsta-
terar att merparten av invånarna i Allerum har tillgång till en park större än 1 hektar inom 300 
meters gångavstånd från bostaden. Det område som avses är Prästaskogen som är belägen på 
kyrkans mark. Större naturområde inom 1000 meter saknas men inom 2 km återfinns två av 
kommunens största skogsdungar, Allerumsskogen och Nellåkraskogen. Båda utpräglade pro-
duktionsskogar. Även Allerums mosse omnämns som ett viktigt naturområde på närmre håll. 

Landskapet kan idag nås till fots via mindre vägar men användbarhet begränsas i många fall av 
smala vägrenar, som gör det svårt att möta bilar, och flera passerar genom gårdar som kan ge 
en känsla av att vägen är privat.  

Grönstrukturprogrammet betonar att det när Allerum – Hjälmshult växer är viktigt att ut-
veckla nya stråk och grönområden. I samband med planering och anläggande av dagvatten-
dammar kan nya parkkvaliteter och rekreationsvärden skapas.  

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp-Redestam John Hellman 
planchef planarkitekt 

 

Parkeringsnorm för bilar 
 p-behov + behov för besökare p-norm bilar 

Småhus 2,0/lgh + 0,0/lgh 2,0/lgh 
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