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Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2016. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 
4 kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan. Planför-
slaget innebär att befintligt ´´allmänt ändamål´´ ersätts med centrumändamål. 

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för centrumverksamheten inom befintliga fas-
tigheten.  

1.2 Sammanfattning 
Fastigheten regleras i gällande detaljplan med ändamålet A (allmänt ändamål). Gällande ända-
mål innebär att verksamheten ska ha en allmän huvudman (stat, landstig, kommun, statskyrka). 
Genom att planlägga för centrumverksamheten, skapas möjligheter för flera olika användningar. 
Ändringen ligger i linje med stadens långsiktiga utvecklingsstrategi för området som innebär att 
över tid omvandla ett industriområde mot blandad stad. 

 

 
Planområdet ligger inom den röda gränsen. 

Förslag 
Detaljplanen möjliggör: 

• Centrumverksamhet, ej hotell eller vandrarhem 
• Utökad byggrätt genom ökad byggnadshöjd 

 



 

4 (16) 

Samrådshandling 
Dnr:304/2017 

Upprättad den 31 augusti 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Konsekvenser 
Genom att möjliggöra för flera användningar inom fastigheten skapas förutsättningar för stads-
utveckling av hela området till en mer varierande stadsdel.    

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 
Fastigheten omges av järnvägen och Södergatsviadukten i öster, Malmöleden i norr och Cin-
dersgatan i väster. I söder ligger Västra Sandgatan och söder om denna verksamhetskvarter. 
Fastigheten ligger inom stadsutvecklingsprojektet H+ området i stadsdelen Husarområdet. 
I närområdet finns långsiktiga planer för stadsomvandling mot blandad stad. Stora infrastruk-
turleder såsom Malmöleden, Västkustbanan samt Södergatsviadukten omger området.  

 

 

2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition  
I detaljplanen medges centrumverksamhet, ej hotell eller vandrarhem. En befintlig transforma-
torstation i sydöst hörn av planområdet bekräftas i planen.  

Byggrätt medges i planområdets södra del. Området närmast järnvägen och längs Västra Sand-
gatan är försedd med prickmark.  

2.2 Bebyggelse 
Inom fastigheten medges en största exploatering om 3200 kvadratmeter byggnadsarea. 

Högsta totalhöjd är 24,00 meter i den sydvästra delen och 8,00 meter i den norra och sydöstra 
delen.  

Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-
der, låg energiförbrukning och sunda material.  

 

Planstatistik  
Planområdets area: 7100 m2  
Exploateringsgrad: 3200 m2  byggnadsarea, PBL 4 kap.11§1st 2p.  
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2.3 Trafik 
Planområdet nås från väster via Bredgatan, Västra Sandgatan och Cindersgatan.  Från söder når 
man området via Gasmästaregatan och Västra Sandgatan. Fastigheten ligger i anslutning till en 
gång-och cykelväg. Söder om fastigheten finns en gångpassage under järnvägen österut.  

Planområdet är kollektivtrafikförsörjt med stadsbusslinje 1. Närmaste hållplats ligger vid Bred-
gatan. 

Parkering 
Parkeringsbehovet för centrumverksamhet ska beräknas utifrån gällande parkeringsnorm. Det 
finns möjligheter till parkering på parkeringsplatsen i södra delen av planområdet samt i norra 
delen mellan Cindersgatan och Västkustbana.  

 

2.4 Teknisk försörjning 
Planområdet är beläget inom ett etablerat verksamhetsområde där teknisk försörjning finns. 
Funktionen av den befintliga transformatorstationen säkerställs i detaljplanen genom planbe-
stämmelse för ´´Teknisk anläggning´´.  

 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 
C1 Centrum, ej hotell eller vandrarhem 5 § 1st 3p. 
E1 Transformatorstation 5 § 1st 3p. 
   

 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter 11 § 1st 1p. 

   
   

e1 Hela kvarterets samlade exploatering är 3200 kvadratmeter 
byggnadsarea  

11 § 1st 2p. 

 Marken får inte förses med byggnad 16 § 1st 1p. 

   

   
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

21 §  

Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark innan det leds vidare 
till kommunala ledningar. 

 

 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 
E1 Transformatorstation 5 § 1 st 3p. 

u1 
Markreserverat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Kvartsmark 

6 § 

n1 Marken får användas för dagvattenmagasin  10 § 
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Energiförsörjning och telekommunikation 
I det sydöstra hörnet av planområdet finns en transformatorstation. Elledningar finns i områ-
dets södra del. Tillkommande centrumverksamheter kan försörjas med el från befintligt elnät.  

Optiska ledningar finns framdragna till planområdet.  

Uppvärmning inom planområdet sker med fjärvärme.  

Vatten och spillvatten 
Brandvattenförsörjning finns utbyggt på avstånd av 90 meter mot Cindersgatan. 

Dagvattenhantering 
Fastigheten har separerade serviser för dag-och spillvatten som leds ut separat var för sig.  En 
stor del av fastigheten är hårdgjord. Innan dagvatten leds till kommunens dagvattenledning ska 
det fördröjas i fördröjningsmagasin under de hårdgjorda ytorna i norrvästra delen av planom-
rådet. Lösning för tömningsflöde och utformning av fördröjningsmagasin ska ske i samråd med 
NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp).  

Vid ansökan om bygglov ska lösningar för dagvattenhantering redovisas. 

Avfallshantering 
Det finns bra möjligheter för avfallshantering och källsortering inom fastigheten samt goda an-
görningsmöjligheter för renhållningsfordon. 

2.5 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

 

Fastighetsindelning 
För fastigheten Posten 1 finns två servitut inskrivna.  

Servitut 1 för vattenledningar som ligger i västra kanten av planområdet.  

Servitut 2 för elledning och nätstation som ligger i södra kanten av planområdet. 

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

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 
   
C1 Centrum ej hotell och vandrarhem 5 § 1st 3p. 
E1 
u1 

Transformatorstation 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

5 § 1 st 3p. 
6 § 

   
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

21 § 

Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark innan det leds vidare 
till kommunala ledningar. 
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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.  

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kustzonen 
Planområdet är beläget inom riksintresset för kustzonen och förslaget till ändring av detaljpla-
nen bedöms inte påverka riksintresset.  

Riksintresse för järnvägar 
Fastigheten ligger utmed Västkustbanan och Skånebanan. Västkustbanan, är utpekat som riksin-
tresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Detaljplaneförslaget bedöms inte på-
verka riksintresset negativt.  

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).  

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 
2010 föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av 
planområdet. Genomförandet av detaljplanen bedöms heller inte innebära någon försämring av 
luftkvaliteten.  

Markföroreningar 
Planområdet ligger enligt stadens riskdatabas inom ett område för en nedlagd bensinstation och 
en nedlagd deponi.  

Enligt stadens riskdatabas behövs inte särskilda miljöskyddsåtgärder åtgärdas.  
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Området för den nedlagda deponin sträcker sig genom  
kvarten Irak, Arabien och Posten 1(röd prickad linje). 

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 (objekt-ID 2524) och avvattnas till kustvattnet Helsingborgsområdet (objekt-ID 
539) i Öresund.  

Buller från vägar och järnvägar 
Inom området i föreliggande detaljplan planeras inga bostäder.  

Risker  
Kommunen har upprättat en riskdatabas där verksamheter som innebär en risk och påverkan 
för sin omgivning är sammanställda. Uppmärksamhetsavstånd anges ofta som summan av både 
risker och miljöstörningar.  

Planområde berörs av uppmärksamhetsavstånd från flera A-, B-, C-verksamheter, varav en del 
även är Seveso-klassade. Planområdet berörs också av uppmärksamhetsavstånd från ett par 
övriga verksamheter med uppmärksamhetstillstånd, så kallade U-verksamheter.  

FBC-anläggningen Israel, Öresundskraft produktion - Västhamnsverket samt Västhamnen Pel-
letslager är A verksamheter. Öresundsverket, Preem och Nordic Storage AB och Lindgrens nuva-
rande Southcoat är B verksamheter. Alla dessa verksamheter ger olika grader av störningar som 
buller, spridning av lukt, brandrök, stoft, -samt kväve.  

Bedömningen är att för centrumverksamhet utgör dessa störningar ingen risk då folk inte sover 
här och kan förflytta sig. 

 

 
 

 

Posten 1 
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Transportled för farligt gods - gällande riktlinjer 

Den 7 december 2012 togs det fram en slutrapport ´´Strategi för bebyggelseplanering intill re-
kommenderade färdvägar för transport av farligt gods´´. Slutrapporten utgör ett underlag till 
strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods 
till och från Helsingborghamn. I rapporten sker noggranna beräkningar av individ- och sam-
hällsrisknivåerna utmed Hamnleden, järnvägtransporter på Hamnspåret, transporter som pas-
serar Helsingborg på väg E6 samt transporter på Skånebanan mot Åstorp. Resultatet av denna 
analys visar att risknivåerna utmed transportledarna är mycket låga. 

Kriterier för acceptabel risk vara lägre än på 10-30 m avstånd från bostäder och kontor (nor-
malkänslig bebyggelse) samt på 40-70 m avstånd för skolor, vårdlokaler, stora samlingslokaler 
etc. (känslig bebyggelse). 

C – Centrum hör till normalkänslig verksamhet. Enligt riktlinjerna redovisas för fyra kategorier 
av markanvändning, A, B, C samt D zon.  Centrum verksamhet ingår i zon C. Avståndet till Hamn-
leden måste vara minst 30 m vid delen ”Öst-väst” och minst 30 m vid delen ´´30 m ”Nord-syd” 
för att risken ska vara tillfredsställande låg.  

Fastigeten Posten 1 ligger på 115 m från vägkanten av Bredgatan/Gasmästargatan som är av-
sedda för transport av farligt gods. Hastigheten på dessa gator är 40 km/h.  

Risk bedöms ej föreligga för personskader inom kvarteret Posten 1 i förhållande till transport av 
farligt gods. 

  

3.4 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Med en långsiktig planerad förtätning med icke störande verksamheter inom H+ området, stim-
uleras utvekling mot blandad stad.   

Konsekvenser för barn 
Möjligtvis skapar centrumverksamhetenen tryggare miljö för de barn och ungdomar som rör sig 
till och från Jutan som är ett välbesökt allaktivitetshus i närområdet.  

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

 

Planområdet är belägget 115 meter 
från vägkant längs med Bredga-
tan/Gasmästargatan som är avsedda 
för transport av farligt gods.  

 

Posten 1 
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3.5 Planens genomförande 

Avtal servitut 
För planområdet gäller två servitut. Servitut 1 till förmån för Helsingborgs stad angår vatten-
ledningar. Servitut 2 till förmån för Öresundskraft AB angår elledningar och nätstation.  

Servitut 1 kommer att försätta gälla i nyplanförslaget. 

I planförslaget säkerställs servitut 2.  

Ekonomi 
Detaljplanens genomförande kräver inte några kommunala investeringar.  

Tekniska utredningar 
Vid ansökan om bygglov ska lösningar för dagvattenhantering redovisas.  

Övriga upplysningar 
Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring inkom den 27 september 2016 från fastighetsägaren Wihlborgs Fas-
tigheter AB. Fastighetsägarens önskemål är att på befintliga fastigheten skapa möjlighet till 
centrum verksamhet samt lättare lager, e-handelsföretag samt volymhandel.  

Beslut i ärendet 
Beslut om planuppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2016.  

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger i södra delen av Helsingborg inom stadsdelen Husarområdet, ca 1,5 kilome-
ter från Helsingborgs centrum. Området ligger i H+ områdets södra del. Fastigheten Posten 1 
avgränsas av Cindersgatan i väster, Västra Sandgatan i söder och befintligt järnvägspår i öster. 
Parallellt med östra sidan av huvudbyggnaden sträcker sig Södergatsviadukten.  

Planområdet omfattar ca 7100 m2. Bebyggelsen på fastigheten består av en trevåningsbyggnad 
med källare och en lastkaj med skärmtak kopplad till byggnaden. På fastigheten bedrev tidigare 
Posten sin verksamhet. Idag huserar stadsarkivet i huvudbyggnaden på andra och tredje vå-
ningen. Stor delar av fastigheten är asfalterad. Framför huvudentré av huvudbyggnaden vid 
Västra Sandsgatan finns en parkering för ca 20 parkeringsplatser.  

Markägoförhållanden 
Fastigheten Posten 1 är i privat ägo och ägs av Wihlborgs Fastigheter AB.  

Markanvändning 
Den södra delen av fastigheten är bebyggd och används av stadsarkivet.  Vid Västra Sandgatan 
finns den nyanlagda parkeringen med trädallé. Den norra delen av fastigheten är asfalterade 
ytor som används inte idag.

 
Snedbild av fastigheten Posten 1.  Planområdets gräns markerad med rött.  
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Historik 
Fastigheten ligger inom stadsdelen Husarområdet där det tidigare låg ett husarregemente. 
Många av byggnader från denna tid finns kvar. Byggnaderna i angränsade kvarter, kvarteret Irak 
och Persien, - har höga kulturvärden.  

Bebyggelse 
Bebyggelse inom fastigheten Posten 1 består av en trevåningsbyggnad med källare och en last-
kaj med skärmtak som är kopplad till byggnaden samt en nätstation. Huvudbyggnad är byggt i 
början av 1970-talet. Längs järnvägen i öster ligger lastkajer. Huvudbyggnaden består av flera 
kvadratiska byggnadsvolymer. Stilen är modernistisk med plana tak och långa fönsterband. 
Fasadmaterialet är rödbrunt tegel. I början av 1990-talet byggdes anläggningen till i två om-
gångar. Dels försågs huvudbyggnaden med flera mindre till- och påbyggnader med fasader i 
vitlackad plåt samt tillfördes en överbyggnad till lastkajerna.  

            
Sydöst vy – huvudingång, år 2017                                 Vy från korsningen Cindersgatan och Västra  Sandgatan 

Trafik 
Planområdet är kollektivtrafikförsörjt med stadsbusslinje 1 som har hållplatser utmed Bredga-
tan. Bussen går var 6:e minut i rusningstrafik.  

Fastigheten ligger i anslutningen till en gång-och cykelväg.  

                       
Gång- och cykelvägg från Söder till Posten 1  Kopplingen till gång-och cykelväg Centrum -Råå 

  
Vid huvudingången finns den nyanlagda parkeringen med 19 parkeringplatser varav är två han-
dikapparkeringsplatser. Det finns också möjlighet att parkera på bakgården med ingång från 
Cindersgatan. Medan posten bedrev sin verksamhet användes källaren för billparkering och 
cykelparkering. 
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Den nyanlagda parkeringen, år 2017                    Infart till källare och bakgården 

Påverkan från omgivningen 
Verksamheterna i Husarområdet består främst av funktioner som kräver god tillgänglighet för 
fordonstrafik. Gatustrukturen är anpassad till storskalig biltrafik. I området finns en bredd av 
branscher. Majoriteten av företagen är småföretag med färre än fyra anställda. Utöver av små 
företag finns de företag som har fler anställda som Öresundskraft, Rönnowska Gymnasieskola 
och Helsingborgs stadsarkiv. 

Teknisk försörjning 
Teknisk försörjning finns utbyggd i området. Två ledningar för vatten löper parallell med Cin-
dersgatan inom fastigheten Posten 1. En huvudledning V350 och en distributionsledning V150. 
Det finns servitut på fastigheten för dessa ledningar. 

Huvudledningar för dagvatten, kombinerad och spillvatten ledning finns i Västra Sandgatan. 

Distributionsvattenledning finns också i Västra Sandgatan. Bygganläggningar på fastigheten 
Posten 1 är anslutna till dessa ledningar i Västra Sandgatan. 

  

Fjärvärmeledningen, optiska rör och el som försörjer befintlig byggnad på fastigheten Posten 1 
löper genom Västra Sandgatan. 

- V350 och V150 vattenledningar 
vid Cindersgattan – blå färg 

Ledningar i Västra Sandgatan: 

- Kombineradledning – 
brun 

- Dagvattenledning – grön 
- Spillvattenledning – röd 
- Vattenledning - blå 
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I det sydöstra hörnet finns en ny transformatorstation.  

Arkeologi 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen m.m., omedelbart av-
brytas och Länsstyrelsen underrättas.   

Geotekniska förhållanden 
Planområdet berörs av område för en nedlagd bensinstation på Västra Sandgatan/Cindersgatan 
och en nedlagd deponi. 

   

4.3 Service 

Offentlig service 
Inom fastigheten Posten 1, på andra och tredje våningen av befintlig byggnaden ligger idag 
Helsingborgs stads arkiv.  

Handel, service  
I närheten av planområdet finns några restauranger, Oxhallen, en visuell kommunikationsbyrå, 
fotograf, frisör och en inredningsbyrå och några verkstäder. Inom Husarområdet finns ingen 
detaljhandel.  

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 kustzonen 
Hela planområdet omfattas av riksintresse för den högexploaterade kustzonen, enligt 4 kap 4 § 
miljöbalken. Bestämmelserna ska dock inte utgöra något hinder för utveckling inom Husarom-
rådet, varför detaljplanen bedöms vara förenlig med riksintressets intentioner.  

Riksintresse för järnvägar 
Västkustbanan som angränsar planområdet i öster är utpekat som riksintressen enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt.  

 

 

Ledningar: 

- Gasledning – grön 
- Optiska rör– gul 
- El – röd 
- Fjärvärmeledning - lilla 

 

 



 

15 (16) 

Samrådshandling 
Dnr:304/2017 

Upprättad den 31 augusti 2017 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 
 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, ligger planområdet inom ett område som är ett av 
stadens stora utvecklingsområden H+. Planområdet redovisas som lämpligt för besöks- och 
personalintensiv centrumverksamhet, komplement i befintlig stadsbebyggelse och utveckling 
till blandad stad.  

Fördjupning av översiktsplanen  
En fördjupning av översiktsplanen, FÖP H+, har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige 
den 23 november 2011. Planområdet ligger inom Husarområdet och är ett av tio delområden i 
FÖP H+. Enligt fördjupning av översiktsplan anses planområdet för utveckling till blandad stad 
med inriktning mot boende, kontor, verksamheter, service, kultur samt blågrönt stråk.  

Norr om huvudbyggnaden föreslås ett blågrönt stråk med som ska koppla Universitetsområde 
genom Gåsebäck med Närlunda. I FÖP H+ anges en järnvägstunnel som en av förutsättningarna 
inom H+ stadsutveckling.  

Helsingborgsexpressen kommer att trafikera linje 1 över Södergatsviadukten istället för en tidi-
gare planerade sträckning för spårväg på linje 1 genom Husarområdet. En annan busslinje ersät-
ter sträckan från Söder genom Husarområde till Planteringen.   

Planförslaget ligger i linje med intentionerna i de båda översiktliga plandokumenten.  

Detaljplaner 
För planområdet gäller Stadsplan för del av stg 2082, Gamla staden, (9883), laga kraft den 30 
juni 1971, vilken medger område för allmänt ändamål (A) med byggrätt till en högsta byggnads-
höjd av 8,0 respektive 16,0 meter. 

Öster om planområdet gäller tillägg till detaljplanen för del av fastigheten Gamla staden 2:1 m fl, 
Södertunneln, Söder(16959), vilken redovisar järnvägsändamål. 

Genomförandetiden för gällande detaljplaner har gått ut. 

Bevarandeplan 
Planområdet ingår i bevarandeplan för Bevarandeplan för Gåsebäck och Husarområdet, antagen 
av kommunfullmäktige i november 2012. Byggnaden på aktuell fastighet är inte utpekad som 
kulturhistoriskt värdefull. Väster om planområdet finns kvarteret Irak med värdefulla byggna-
den klassade som särskilt värdefull bebyggelse i bevarandeprogramet.   

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad är antagen av kommunfullmäk-
tige den 20 september 2016. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Det 
faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med 
bygglovet. 

Planområdet Posten 1 ligger i zon 2 enligt kommunens indelning i fyra olika zoner när det gäller 
bilparkering.  
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Övrigt 
Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014. Grön-
strukturprogram stödjer det i FÖP H+ angivna blågröna stråket.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

                     

Björn Bensdorp Redestam                   Sana Pasic 
planchef                   planarkitekt 

 

Parkeringsnorm för cyklar 
 p-behov + behov för besökare p-norm cyklar 
Kontor  20/1000 m2 BTA   
Handel 6/1000 m2 BTA + 24/1000 m2 BTA 30/1000 m2 BTA 
 

Parkeringsnorm för bilar 
 p-behov + behov för besökare p-norm bilar 
Kontor  9,5/1000 m2 BTA + 2/1000 m2 BTA  11,5/1000 m2 BTA 
Handel 3/1000 m2 BTA + 20/1000 m2 BTA 23/1000 m2 BTA 
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