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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden 23 mars 2017. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 kapitlet 
plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att komplettera fastighetens användning som stadsdelscentrum med 
bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Detaljplanen syftar 
också till att reglera in- och utfartsservitut mellan fastigheterna Aron 25, 26 och 27. 

1.2 Sammanfattning 
Huvudidén med planen är att befästa och förbättra möjligheterna till att bedriva livsmedelshan-
del eller annan centrumverksamhet inom fastigheten samt att möjliggöra förtätning genom att 
även medge bostadsbebyggelse. Tillsammans med bottenvåningen med centrumverksamhet 
föreslås bebyggelsen kunna uppföras i 60 meters totalhöjd över nollplanet (havsytan). Detta 
motsvarar cirka 18 meter ovanför befintlig marknivå på den aktuella platsen, eller fem våningar. 
Detaljplanen ska också reglera in- och utfartsservitut mellan fastigheterna Aron 25, 26 och 27.  

 
Illustration från Gustavslundsvägen. (SEWS Arkitekter AB) 

Förslag 
Detaljplanen möjliggör cirka 4000 kvadratmeter bostadsändamål och 1900 kvadratmeter cent-
rumverksamhet. 

Konsekvenser 
Planområdet är redan bebyggt, och detaljplanen syftar till att nuvarande markanvändning kan 
fortsätta med tillägg av bostadsändamål.  

Stadsbilden påverkas på så sätt att planförslaget tillåter en högre byggnadshöjd än vad gällande 
plan gör idag. Gränsande till planområdet i väster finns bebyggelse som är högre än den som 
föreslås i planförslaget.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken.  
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Planeringsförutsättningar 
Planområdet omfattar hela fastigheten Aron 27 samt en smal remsa av fastigheten Aron 25, för 
att reglera in- och utfartsservitut mellan fastigheterna och fastigheten Aron 26. Planområdet 
ligger inom Gustavslund. Planområdet avgränsas av Gustavslundsvägen i norr, Brunnsberga 
förskola i öster, Brunnsberga gård i söder och två flerbostadshus i väster.  

Fastigheten Aron 27 är redan bebyggd med en byggnad som fram till 2016 användes som livs-
medelsbutik. Byggnaden rymmer fortfarande barnavårdscentral. Den berörda delen av Aron 25 
är obebyggd, fastigheten används för förskoleändamål.  

Bebyggelsen i området består till största delen av villor och radhus, även om angränsande fas-
tighet i väster är bebyggd med flerbostadshus. På fastigheten söder om Aron 27 ligger Brunns-
berga gård, som är en av de sista lämningarna av den gamla Västra Ramlösa bytomt. Gården är 
försedd med bevarandebestämmelser i detaljplan, och tillkommande bebyggelse måste förhålla 
sig till gården. 

 

 

Planstatistik  
Planområdets area: 4000 kvadratmeter 
Exploateringsgrad: 1,1 (Största möjliga bruttoarea enligt planförslaget, divi-

derat med områdets areal inklusive fram till vägmitt av 
omgivande gator) 

Antal bostäder: Cirka 40 stycken. (Största möjliga bruttoarea delat med 
standardlägenhetsmåttet 100 kvadratmeter. Måttet in-
kluderar även gemensamma ytor såsom trapphus.)  

BTA centrumverksamhet: 1900 kvadratmeter. 
 



 

5 (23) 

Granskningshandling 
Dnr:1065/2016 

Upprättad 12 december 2018 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Huvudidén med planen är att komplettera fastighetens användning från att endast omfatta cent-
rumfunktioner till att även medge bostadsändamål. Dagligvaruhandel, offentlig service och an-
nan centrumverksamhet föreslås i bottenvåningen, och bostadsbebyggelse i upp till fyra våning-
ar föreslås kunna byggas ovanpå denna. Parkering till centrumverksamheten föreslås i mark-
plan, och parkering för bostäderna föreslås i ett underjordiskt parkeringsgarage. 

Tillkommande byggnads byggnadsarea (det vill säga det fotavtryck som en byggnad har på mar-
ken) tillåts bli något större än nuvarande byggnads. Gränsen mot söder och väster hålls, medan 
tillkommande byggnad tillåts växa cirka fem meter åt norr och cirka 40 centimeter åt öster. 

Brunnsberga gård, söder om planområdet, är försedd med bevarandebestämmelser i detaljpla-
nen som gäller för den fastigheten. Tillkommande bebyggelse inom det aktuella planområdet 
har utformats så att användningen av Brunnsberga gård inte försvåras. 

Illustrationsplan som visar på dispositionen av fastigheten. (SEWS Arkitekter AB) Röd linje innebär 
backrörelse. Förslag på ny placering av staket och ny grind till förskolegård i lila.  

2.2 Bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen har en exploateringsgrad på cirka 1,1. Exploateringsgraden är be-
räknad genom att största möjliga bruttoarea (BTA) enligt planförslaget dividerats med områ-
dets areal inklusive fram till vägmitt av omgivande gator.  

Bottenvåningen med centrumverksamheter föreslås få en högsta totalhöjd av 5 meter och bo-
stadsbebyggelsen en högsta totalhöjd av upp till 18 meter. Bostadsbebyggelsen ska uppföras 
som två separata byggnadskroppar med ett inbördes avstånd av minst 13 meter. 
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Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  

Bostäder 
Detaljplanen medger 4000 kvadratmeter bruttoarea bostadsändamål, det vill säga den samlade 
bostadsbebyggelsen. Det motsvarar 40 lägenheter, om den samlade ytan delas med standardlä-
genhetsmåttet 100 kvadratmeter. Det faktiska antalet lägenheter kan dock komma att bli fler 
eller färre, beroende på de faktiska lägenhetsstorlekarna och hur byggrätten disponeras. 

Gemensam uteplats för bostäderna föreslås som en terrass på taket till livsmedelsbutiken. 

Verksamheter och offentlig service 
Detaljplanen medger cirka 1900 kvadratmeter centrumverksamheter, såsom exempelvis livs-
medelshandel, restaurang och barnavårdscentral som fastigheten innehåller idag. 

2.3 Trafik 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelanslutning till planområdet föreslås från Gustavslundsvägen i norr och från 
gång- och cykelnätet i söder. I söder passerar gång- och cykelvägen över kvartersmark på fas-
tigheten Aron 26, genom ett så kallat markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Detta 
markreservat föreslås fortsätta över fastigheten Aron 27, och regleras med planbestämmelsen 
”x1”. (Se tabell under rubriken 2.5 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser.) Detalj-
planen innehåller i övrigt inga förändringar vad gäller gång- och cykelnätet. 

Kollektivtrafik 
Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Brunnsberga busshållplats ligger strax väster om 
planområdet. Busshållplatsen trafikeras av linje 4 var tionde minut och linje 21 varje halvtimme. 
Helsingborgs centralstation nås med linje 4 inom en kvart och Ramlösa station nås med linje 21 
inom fem minuter. Ramlösa station ligger cirka 1,3 kilometers gångväg från planområdet. De-
taljplanen innehåller inga förändringar vad gäller kollektivtrafik. 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 
BC Bostäder. Centrum. 5 § 

C Centrum. 5 § 

S1 Förskola 5 § 

 
Marken får inte förses med byggnad. 11, 16 §§ 

 Marken får endast förses med komplementbyggnader. 11, 16 §§ 

 
Högsta totalhöjd är angivet i meter över angivet nollplan. 11 § 

e1 Centrumändamål får endast finnas i byggnadens bottenvåning 11 § 

e2 Byggnadens takyta får användas för takterrass och uteplats till 
bostäderna 

11 § 

f1 Byggnadens bottenvåning ska utformas med en minsta vå-
ningshöjd om 3,5 meter 

16 § 

f2 Ovanför bottenvåningen ska byggnaden utformas som två 
separata byggnadskroppar med ett minsta avstånd av 13 me-
ter 

16 § 

f3 Utöver angiven totalhöjd får räcken, vindskydd, skärmtak och 
växthus uppföras 

16 § 
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Biltrafik 
Bilanslutning mot Gustavslundsvägen föreslås ske vid samma anslutningspunkt som dagens, i 
fastighetens nordöstra hörn. Infarten delas med infarten till Brunnsberga förskola som finns 
inom fastigheten Aron 25.  

Genomförandet av det aktuella planförslaget kommer att medföra fler fordonsrörelser i närhet-
en av förskolans hämta- och lämnaområde. Av trafiksäkerhetsskäl innehåller detaljplanen ett 
förslag om att ett staket ska sättas upp i fastighetsgränsen mellan Aron 27 och Aron 25. I princip 
innebär det att befintligt staket runt förskolegården flyttas någon meter åt väster, och grinden 
till förskolegården flyttas till det nordvästra hörnet av gården. Se illustrationen under rubriken 
2.1 Områdets disposition och gestaltning för att se biltrafik, inklusive backrörelser, inom fastig-
heten.  

Parkering 
För behovet av cykel- och bilparkering för bostäderna och behovet av bilparkering för livsme-
delshandel och barnavårdscentral har en parkeringsberäkning gjorts utifrån Helsingborgs stads 
parkeringsnorm, antagen av kommunfullmäktige 2016. Barnavårdscentral har bedömts ligga på 
samma nivå som för kontor.  

För behovet av cykelparkering för livsmedelshandel och barnavårdscentral har en parkerings-
utredning gjorts, då normen inte omfattar dessa verksamhetstyper. Som vägledning i utredning-
en har Lunds och Malmös parkeringsnormer använts, och parkeringsbehovet har bedömts vara 
jämförbart med Malmö stads tal för zon 2 i remissutgåvan från 15 januari 2018. 

Parkeringsbehovet för bostäder har tagit utgångspunkt i ett scenario med 33 lägenheter inom 
området, fördelade på 10 lägenheter mellan 35 och 65 kvadratmeter och 23 lägenheter mellan 
65 och 120 kvadratmeter. Behovet har beräknats till 61 cykelparkeringsplatser och 25 bilparke-
ringsplatser.  

Parkeringsbehovet för centrumändamål har bedömts till 48 cykelparkeringsplatser, varav fyra 
för platskrävande cyklar, och 30 bilparkeringsplatser för cirka 1200 kvadratmeter livsmedels-
handel och 200 kvadratmeter barnavårdscentral.  

Det underjordiska parkeringsgaraget bedöms ha plats för 35 bilplatser och parkeringsplatserna 
på markplan uppgår till 24 stycken, totalt 59 stycken. Bilplatser till anställda kan lokaliseras i 
det gemensamma parkeringsgaraget. För bostäderna bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att 
det finns behov av 25 bilparkeringsplatser. Dessa ska lokaliseras till parkeringsgaraget. Cykel-
parkeringar föreslås i markplan. 

Ett slutgiltigt parkeringsbehov fastställs i bygglovet. 

Bullerskyddsåtgärder 
Vid planerade balkonger längs med kortsidorna på bostadshusen innehålls inte riktvärdet för 
uteplats, enligt Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:16). En gemensam 
uteplats planeras dock på takterrass ovanför centrumverksamheten vilket tillåter fri utformning 
av balkongerna. Inga bullerdämpande åtgärder behövs således för att bostadsbebyggelsen ska 
uppfylla bullerriktvärdena. 

2.4 Teknisk försörjning 
Fastigheten är ansluten till teknisk infrastruktur för el, värme, vatten, avlopp, tele och opto med 
mera. 
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Avfallshantering 
Nedgrävda avfallsbehållare föreslås i anslutning till den lastgård som behövs för inlastning av 
varor till livsmedelsbutiken. På så sätt samlas alla tunga fordonsörelser till ett och samma om-
råde på fastigheten. 

Ledningsreservat 
Ett elva meter brett reservat för allmänna underjordiska ledningar, ”u1” har lagts längs den östra 
plangränsen för att skydda det ledningspaketet som går där. (Se tabell under rubriken 2.5 Fas-
tighetsindelning och administrativa bestämmelser.) 

2.5 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

 

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

Servitut 
Fastigheten Aron 27 delar in- och utfart med fastigheterna Aron 25 och Aron 26. Utfarten är 
utformad så att infartsdelen av in- och utfarten ligger på fastigheten Aron 27 och utfartsdelen på 
Aron 25. För Aron 25 finns servitut för att få köra in över Aron 27, och utfarten sker från den 
egna fastigheten. För Aron 26 finns i dagsläget servitut för att få köra in över Aron 27, men inte 
ut över Aron 25. För Aron 27 finns i dagsläget inget servitut för att få köra ut över Aron 25, me-
dan infarten sker från den egna fastigheten. Detaljplanen innehåller bestämmelser som gör att 
nödvändiga servitut kan bildas. 

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik 
I gränsen mot Aron 26 föreslås ett markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Det an-
sluter i norr till allmän platsmark, gata, och i söder till ett annat markreservat för allmännyttig 
gång- och cykeltrafik som korsar fastigheten Aron 26. Det senare markreservatet ansluter sedan 
till allmän platsmark, park.  

 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 
a1 Servitut avseende rätt till infart till förmån för Aron 26 och 

Aron 25 som belastar Aron 27. 
18 § 

a2 Servitut avseende rätt till utfart till förmån för Aron 26 och 
Aron 27 som belastar Aron 25. 

18 § 

u1 Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska led-
ningar. 

6 § 

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Kvar-
tersmark. 

6 § 

 
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. Kon-
sekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Planområdet är redan bebyggt, och detaljplanearbetet syftar till att pågående markanvändning 
kan fortsätta med tillägg av bostadsändamål. Bostadsbebyggelse passar väl in i området. Höjden 
på den tillkommande bebyggelsen är högre än omkringliggande enbostadshus men lägre än 
angränsande flerbostadshus. Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 
Planområdet berörs inte av några riksintressen eller andra förordningar. Då föreslagen total-
höjd är under 45 meter berörs planområdet inte heller av riksintressena för totalförsvaret eller 
luftfarten. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Gäl-
lande 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). Sedan 2007 har Helsingborg arbetat aktivt med att få fram en bättre luft-
kvalitet i staden, bland annat genom åtgärdsprogram. Helsingborg blev 2016 den första svenska 
kommun som lyckats sänka halterna av kväveoxid under miljökvalitetsnormen. Genomförandet 
av föreliggande planförslag bedöms inte försämra luftkvaliteten. 

Markradon 
Enligt Länsstyrelsen Skånes radonkartläggning består marken av ytligt liggande berg och jord 
med låg eller normal uranhalt. Åtgärder på byggnader bedöms inte som nödvändiga. 

Vattenkvalitet 
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 be-
stämd miljökvalitet. Aktuellt planområde är beläget på grundvattenförekomsten Helsingborgs-
sandstenen och det avvattnas via Rååns avrinningsområde till kustvattnet Öresunds kustvat-
tensområde.   

Kustvattnet har en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Råån har en 
måttlig ekologisk status och en god kemisk status om man exkluderar överallt överskridande 
ämnen. Vad gäller grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen föreligger risk att kemisk 
och kvantitativ status inte uppnås till 2021. 

Det aktuella planområdet är redan hårdgjort, och genomförandet av detaljplanen förväntas inte 
påverka statusen i de aktuella vattenförekomsterna.   
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Trafikflöden 
Inom fastigheten har bedrivits livsmedelshandel och bedrivs barnavårdscentral. Vad gäller 
dessa verksamheter bedöms inte fler fordonsrörelser tillkomma än de som verksamheterna 
redan ger upphov till.  

Vad gäller fordonsrörelser relaterade till den föreslagna bostadsbebyggelsen beräknas dessa ge 
upphov till cirka 100 trafikrörelser per medeldygn. Detta bedöms inte påverka framkomligheten 
på det omgivande kommunala vägnätet, det statliga vägnätet eller anslutningar mellan de två 
vägnäten. 

Vägtrafikbuller 
En trafikbullerutredning har tagits fram under planarbetet (Tyréns, 23 mars 2018). Bullerför-
hållandena har beräknats utifrån den prognostiserade trafiken på Gustavslundsvägen, Södra 
Hunnetorpsvägen, Ramlösavägen och Lagmansgatan uppräknat till år 2040 enligt Trafikverkets 
uppräkningstal. 

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av bo-
stadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 60 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 kvadratmeter bör den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 65 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör 
ljudnivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå.  

Beräknade ljudnivåer i utförd trafikbullerutredning visar att planerad bebyggelse inom fastig-
heten Aron 27 uppfyller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader förutom för plane-
rade balkonger längs med kortsidorna på bostadshusen. Där uppfylls inte riktvärdet för ute-
plats. En gemensam uteplats planeras dock på takterrass ovanför centrumverksamheten vilket 
tillåter fri utformning av balkongerna. 
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Bild som visar beräknade ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik sett från Gustavslundsvägen. Vid 
fasad avser värdena frifältsvärden. Utbredningen som redovisas som färgzoner i mark är inklusive 
fasadreflexer. (Tyréns.) 

 
Bild som visar beräknade ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik sett från parken. Vid fasad avser 
värdena frifältsvärden. Utbredningen som redovisas som färgzoner i mark är inklusive 
fasadreflexer. (Tyréns.) 
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Bild som visar beräknade maximala ljudivåer  från vägtrafik sett från nordväst. Vid fasad avser 
värdena frifältsvärden. Utbredningen som redovisas som färgzoner i mark är inklusive 
fasadreflexer. (Tyréns.) 

 
Bild som visar beräknade maximala ljudnivåer från vägtrafik sett från parken. Vid fasad avser 
värdena frifältsvärden. Utbredningen som redovisas som färgzoner i mark är inklusive 
fasadreflexer. (Tyréns.) 

Ljudnivåer inomhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), 
och följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen.  
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3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte ha någon påverkan på naturmiljön eller den biolo-
giska mångfalden. 

Hushållning med naturresurser 
Genomförandet av detaljplanen medför att befintlig infrastruktur kan utnyttjas mera effektivt. 

Kulturmiljö 
Detaljplanen omfattar delvis fornlämningen Västra Ramlösa bys gamla bytomt. Grävarbeten 
inom fastigheten kräver tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen. En arkeologisk undersökning 
kan bli aktuell. 

Stadsbild 
Stadsbilden förändras såtillvida att det aktuella planförslaget medger en högre byggnadshöjd än 
vad gällande plan gör. Samtidigt finns bebyggelse i närområdet som är högre än den som före-
slås i planförslaget.  

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Detaljplanen medför ett måttligt befolkningstillskott i närområdet. I Gustavslund och 
Eskilsminne tillsammans bor cirka 3 procent av befolkningen i flerbostadshus. Bostadstypen 
utgör således ett bra komplement till det befintliga bostadsbeståndet. Hushållstorleken ligger på 
2,8 personer per hushåll i Gustavslund och Eskilsminne. Skulle hushållsstorleken vara den-
samma i det aktuella fallet innebär det ett befolkningstillskott på cirka 90 personer. Andelen 
barnfamiljer i den tillkommande bebyggelsen kommer antagligen att vara färre än genomsnittet 
i stadsdelarna och hushållstorleken således att bli mindre. Befolkningstillskottet bedöms därför 
istället hamna närmare 70 personer. Andelen barn i förskoleåldern i Gustavslund och 
Eskilsminne utgörs av cirka sju procent av den totala befolkningen. Antagligen kommer antalet 
barn i förskoleåldern i det aktuella fallet vara mindre. Sammantaget skapar genomförandet av 
detaljplanen troligen inte behov av fler än max fem förskoleplatser. 

Konsekvenser för barn 
På grund av att större delen av den öppna ytan på fastigheten upptas av parkeringsplats blir 
möjligheten att anlägga en lekplats för barn begränsad. Entrésituationen kommer att delas med 
infart och entré till livsmedelsbutiken, vilket kan medföra en otrygg situation för barn. Närhet 
till förskola och närhet till en närpark, om än utan lekplats, är dock positivt för barn. 

En tydligare åtskillnad av verksamheterna inom Aron 27 och förskolans hämta- och lämnaom-
råde kommer förhoppningsvis att göra hämta- och lämnaområdet tydligare, och förbättra trafik-
säkerheten för barnen. Fler trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle dock behövas inom fastig-
heten Aron 25. 

Tillgång till parker 
Precis söder om planområdet finns en park som följer definitionen av närpark enligt stadens 
Grönstrukturprogram (minst ett hektar), antaget av kommunfullmäktige i mars 2014. Närpar-
ker ger boende en trygg plats att mötas på där man kan träffas och umgås, leka, spela kubb eller 
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rasta hunden och behöver finnas inom 300 meters gångavstånd för att nyttjas i vardagen. 
Närmaste större områdesparker (enligt definitionen minst fem hektar) är Gustavslunds grön-
område åt nordöst eller Kilängen åt sydväst. Där finns det utrymme för mer ytkrävande aktivite-
ter som bollspel.  

Sol- och skuggförhållanden 
Förändringar i sol- och skuggförhållanden till följd av den nya bebyggelsen har studerats. Nedan 
redovisas förhållanden runt vårdagjämning den 20 mars och runt midsommar den 15 juni vid 
klockan 09.00, 12.00 och 17.00. För höstdagjämning gäller detsamma som för vårdagjämning. 

Skuggbildningen av den tillkommande bebyggelsen förväntas påverka de privatägda fastighet-
erna Aron 1, Aron 24, Aron 25, och Aron 28 under sen eftermiddag runt vår- och höstdagjäm-
ning och Aron 25 under sen eftermiddag runt midsommar. Vad gäller Aron 28 kommer delar av 
den gemensamma innergården att skuggas under tidig förmiddag. Vad gäller Aron 25 kommer 
framförallt parkeringsplatsen och ett mindre område i den norra delen av förskolegården att 
skuggas under sen eftermiddag. Skuggpåverkan bedöms vara acceptabel i samtliga fall.  

Observera att den skugga som påverkar fastigheterna Småbrukaren 5 och 6 på illustrationen 
nedan för höst- och vårdagjämning klockan 17.00 kastas av de befintliga flerbostadshusen inom 
fastigheten Aron 28. 
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Vår- och höstdagjämning klockan 09.00. Vår- och höstdagjämning klockan 12.00. Vår- och höstdagjämning klockan 09.00. 

Vår- och höstdagjämning klockan 12.00. 

Vår- och höstdagjämning klockan 17.00. 
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Midsommar klockan 09.00. Midsommar klockan 12.00. Midsommar klockan 09.00. 

Midsommar klockan 12.00. 

Midsommar klockan 17.00. 
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Tillgänglighet 
Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.  

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Det bör upprättas ett servitut avseende utfart till förmån för fastigheten Aron 27 över fastighet-
en Aron 25. I övrigt behövs inga fastighetsförändringar göras för detaljplanens genomförande. 

Avtal 
Ett planavtal mellan staden och exploatören har ingåtts, som reglerar hur arbetet med framta-
gandet av detaljplanen ska bedrivas. Det har inte bedömts nödvändigt med fler avtal med sta-
den. 

Exploatören kan komma att behöva ingå avtal med exempelvis Öresundskraft, NSVA och NSR för 
genomförandet av planen utan stadens inblandning. 

Ekonomi 
Planområdet är helt och hållet i privat ägo och all infrastruktur finns redan framdragen till fas-
tigheten. Det bedöms därför inte som nödvändigt att reglera några kostnader mellan staden och 
exploatören. 

Skanovas ledningar som går i liv med den befintliga byggnadens södra gräns kommer troligen 
att påverkas av detaljplanens genomförande. Exploatören ska bekosta eventuell flytt av ledning-
arna. Inga förändringar görs av de allmänna ledningar som korsar fastigheten i nord-sydlig rikt-
ning nära fastighetens östra gräns.  

Exploatören bör bekosta stängsel mellan fastigheterna Aron 25 och 27 som behövs för att 
åstadkomma ett mer trafiksäkert hämta- och lämnaområde vid förskolan sedan fordonsrörel-
serna kommer att öka på grund av detaljplanens genomförande. 

Tekniska utredningar 
En arkeologisk undersökning kan bli aktuell innan grävarbeten kan genomföras, eftersom plan-
området delvis omfattar den gamla bytomten för Västra Ramlösa by. 

En geoteknisk undersökning måste genomföras. Då det inte finns några indikationer på mark-
föroreningar ställer inte detaljplanen några krav om markmiljöteknisk undersökning eller sane-
ring av eventuella föroreningar. Fastighetsägaren rekommenderas ändå att ta stickprov på mar-
ken i samband med geoteknisk undersökning.  

Övriga upplysningar 
En miljöplan ska upprättas med förebyggande miljöskyddsåtgärder för entreprenadarbetena.  

Av miljöplanen ska det framgå hur bullerstörningar för närboende och Brunnsberga förskola 
minimeras, hur byggtrafiken kan samsas med hämtning och lämning vid förskolan – om möjligt 
bör byggtrafiken ledas in till byggarbetsplatsen från fastighetens nordvästra hörn, hur man 
kontrollerar att riktvärdena för byggbuller följs och hur förskolan och hur föräldrar och närbo-
ende boende inom området informeras om bullrande moment och dess omfattning samt hur 
eventuella klagomål hanteras.  
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan inkom den 27 oktober 2016.  

Beslut i ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2017 om att ge uppdrag åt stadsbyggnadsför-
valtningen att påbörja planarbetet.  

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger inom Gustavslund och avgränsas av Gustavslundsvägen i norr, Brunnsberga 
förskola i öster, Brunnsberga gård i söder och två flerbostadshus i väster. Området omfattar hela 
fastigheten Aron 27 och en smal remsa av fastigheten Aron 25. Aron 27 är i privat ägo och omfat-
tar cirka 3800 kvadratmeter. Aron 25 ägs av staden genom fastighetsförvaltningen och delen 
som ingår i planområdet omfattar cirka 200 kvadratmeter.  

Planområdet inom röd linje. 

Markanvändning 
Större delen av fastigheten har använts för livsmedelsbutik, ICA Brunnen, och därtill hörande 
parkering. Sedan 2016 är livsmedelsbutiken nedlagd. En barnavårdscentral finns fortfarande i 
byggnaden på fastigheten.  
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Historik 
Planområdet ligger på gamla Brunnsberga gårds marker inom vad som tidigare utgjorde Västra 
Ramlösa by. Byn bestod innan skiftet av nio gårdar, varav Brunnsberga var en av de största. 
Större delen av Brunnsberga gård revs mellan 1969 och 1970. Rester av gården befinner sig 
strax söder om planområdet. Gustavslundsvägen gick tidigare söder om gården, men rätades ut 
innan 1965. 

Utsnitt ur Häradsekonomiska kartan, från 1910-1915, som visar Västra Ramlösa by innan den 
skiftades. Planområdet inom röd linje. 

Luftfoto från 1965 som visar planområdet innan Brunnsberga gård revs men efter att Gus-
tavslundsvägen rätades ut. Spåren av den gamla vägdragningen syns på åkern öster om planom-
rådet. Planområdet inom röd linje. 
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Bebyggelse 
Bebyggelsen inom fastigheten utgörs av den före detta livsmedelsbutiken som byggdes 1973. 
Det är en drygt 1400 kvadratmeter stor byggnad i ett plan, cirka fyra meter hög. 

Trafik 
Planområdet nås med cykel och bil från Gustavslundsvägen. Cykelbana som ingår i huvud-
cykelnätet löper längs norrsidan av Gustavslundsvägen. Fastigheten kan även nås med cykel 
söderifrån, över fastigheten Aron 26. Brunnsberga busshållplats ligger i direkt anslutning till 
planområdet. Busshållplatsen trafikeras av linje 4 var tionde minut och linje 21 varje halvtimme. 
Helsingborgs centralstation nås med linje 4 inom en kvart och Ramlösa station nås med linje 21 
inom fem minuter. Ramlösa station ligger cirka 1,3 kilometers gångväg från planområdet. 

Hastigheten på Gustavslundsvägen är reglerad till 40 kilometer i timmen, och den trafikeras 
enligt trafikmätning utförd 2014 av knappt 3100 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik 
uppmättes till drygt sex procent. Det gjordes räkning 2017, men detaljplanen utgår från 2014 
års räkning eftersom livsmedelsbutiken fortfarande var öppen då. 

Teknisk försörjning 
Cirka tre meter från fastighetens östra gräns går ett ledningspaket med el och vatten i nord-
sydlig riktning. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet. 

Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör gamla Västra Ramlösa bytomt (Helsingborg 224:1). Enligt 
Riksantikvarieämbetet är gårdstomten delvis undersökt och bedöms som välbevarad. Tillstånd 
krävs enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 

Västra Ramlösa gamla bytomt i blått och aktuellt planområde inom röd linje. 
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Geotekniska förhållanden 
Planområdet ligger på 40 meters höjd över havet. Utifrån översvämningskarteringen för 
Helsingborgs stad från 2016 bedöms översvämningsrisken inom planområdet som liten. 

4.3 Service 

Offentlig och kommersiell service 
Barnavårdscentral finns inom planområdet, och ambitionen är att den ska flytta in i den nya 
byggnad som föreslås. Ramlösa vårdcentral ligger i Elinebergs centrum cirka en kilometers 
gångväg från planområdet. Där ligger även bibliotek och livsmedelsbutik med mera. Gatukök 
finns i anslutning till Brunnsberga busshållplats. 

Skola och förskola 
Brunnsberga förskola ligger granne med planområdet i öster. Västra Ramlösa skola, med försko-
leklass till årskurs 6, ligger cirka 350 meters gångväg från planområdet. Elinebergsskolan, med 
förskoleklass till årskurs nio, ligger cirka en kilometers gångväg från planområdet. 

4.4 Kommunala ställningstaganden 

Stadsplan 2017 
Planområdet omfattas av Stadsplan 2017, som är en ändring av Helsingborgs översiktsplan 
ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2017. Där redovisas planområdet 
som utveckla, förtäta och förstärka befintlig markanvändning. Delar av planområdet omfattas av 
ett område som är utpekat för centrum, service och mötesplatser; och även av ett område som 
pekats ut som en kollektivtrafiknod. Genomförandet av detaljplanen bedöms ligga i linje med 
den ändrade översiktsplanens ambitioner. 

 
Utsnitt ur Stadsplan 2017. Grå beteckning innebär att befintlig markanvändning ska utvecklas, 
förtätas och förstärkas. Den gula cirkeln innebär att området är utpekat som lämpligt för centrum, 
service och mötesplatser. Den röda cirkeln innebär att området är utpekat som en kollektivtrafik-
nod. På båda sidor om Gustavslundsvägen anger Stadsplan 2017 utredningsområden för höga hus. 
Planområdet inom röd linje.  
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Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplan för fastigheten Aron 27 (15664), laga kraft den 15 oktober 
2003. Detaljplanen anger dagligvaruhandel och service i en våning och fyra meters byggnads-
höjd. Förutom byggrätt för den befintliga livsmedelsbutiken får marken inte bebyggas. Genom-
förandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

Väster om planområdet gäller detaljplan för fastigheten Korpängen 6 m fl (16365), laga kraft 
den 30 augusti 2007. För området som gränsar till planområdet anger detaljplanen bostadsbe-
byggelse i sex våningar och 20 meters totalhöjd samt huvudgata. 

Norr och öster om planområdet gäller förslag till ändrad stadsplan för kvarteret Aron m fl 
(10604), laga kraft den 6 maj 1976. För området öster om planområdet anger förslaget till änd-
rad stadsplan området för allmänt ändamål. Marken som gränsar till planområdet är mark som 
inte får bebyggas. För området norr om planområdet anges område för gata eller torg. 

Söder om planområdet gäller detaljplan för fastigheten Aron 26 (14563), laga kraft 17 septem-
ber 1997. För området som gränsar till planområdet anger detaljplanen kontor samt förenings- 
och kursverksamhet. Större delen av marken som gränsar till planområdet får inte bebyggas, 
och en mindre del får endast bebyggas med uthus och garage i tre meters byggnadshöjd, men 
byggnad får inte förvanska områdets karaktär. I detaljplanen har också de två byggnadskrop-
parna som utgör resterna av Brunnsberga gård försetts med rivnings- och förvanskningsförbud.  

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäktige 2016, omfattar 
parkeringsnorm för cykel och bil avseende bostäder och olika verksamheter inom fyra olika 
zoner. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Ett antal undantag från nor-
men finns redovisade i parkeringsnormen, såsom införandet av bilpooler, parkeringsköp, sam-
nyttjande av bilplatser och förstärkt standard på cykelparkering, vilka under olika förutsätt-
ningar kan påverka kravet på parkering.  

Planområdet ligger egentligen i zon 3. Men eftersom närmsta busshållplats ligger närmare än 
400 meter från planområdet och trafikeras med en busslinje som går i tiominuterstrafik samt 
att restiden in till Helsingborgs centralstation är mindre än 15 minuter ska parkeringstalen för 
zon 2 användas istället. Inom ramen för detaljplanen har en särskild parkeringsutredning fram-
tagits. Denna redovisas under rubriken 2.3 Trafik, Parkering.  

Det faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med 
bygglovet.  
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4.5 Riksintressen och förordningar 
Planområdet berörs inte av några riksintressen eller andra förordningar. Då byggnadshöjden är 
under 45 meter berörs planområdet inte heller av riksintressena för totalförsvaret eller luftfar-
ten. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam Tobias Röös 
planchef planarkitekt 

Parkeringsnorm för cyklar 
Antal cykelplatser per bostadsenhet eller kvadratmeter bruttoarea (BTA) 
Boende (kvadratmeter) 

Max 35 1/lägenhet 
Max 65 1,5/lägenhet 
Max 120 2/lägenhet 
> 120 2,5/lägenhet  

 

Parkeringsnorm för bilar 
Antal parkeringsplatser per bostadsenhet eller kvadratmeter bruttoarea (BTA) 
Boende (kvadratmeter) 

Max 35 0,2/lägenhet   0,2/lägenhet 
Max 65 0,4/lägenhet + 0,1 för besökande 0,5/lägenhet 
Max 120 0,75/lägenhet + 0,1 för besökande 0,85/lägenhet 
> 120 0,9/lägenhet + 0,1 för besökande 1,0/lägenhet 

 
Handel  3 till sysselsatta + 20 till besökande per 1000 kvadratmeter brutto-

area 
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