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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 

i stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2016. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 ka-

pitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutorna.  

1.1 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny förskola med kompletterande 

service, pröva omfattning och placering av ny byggnad samt att säkra framtida kollektivtrafik- 

behov inom och i anslutning till planområdet. 

1.2 Sammanfattning 

Huvudidén med planförslaget är att möjliggöra en ny förskola centralt i Närlunda och utveckla 

servicen i anslutning till en ny hållplats för Helsingborgsexpressen och befintlig service vid fler-

bostadshuset Höjdpunkten. I enlighet med planprogrammet sker förtätningen på befintliga 

markparkeringar och ingen ytterligare hårdgjord yta tillkommer som en konsekvens av exploa-

teringen. Nya parkeringsplatser för planerade verksamheter anläggs som en del av en körslinga 

för smidig hämtning och lämning av barn samt varuleveranser. Befintliga träd bevaras och blir 

en del av förskolegården. 

Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 

 En ny byggnad med förskola, familjecentral och centrumverksamhet. 

 Allmän platsmark för nytt gångstråk längs Närlundavägen och hållplats för Helsing-

borgsexpressen. 

 Ny körslinga, med plats för parkering och dagvattenhantering, för angöring av nya och 

befintliga verksamheter. 

Konsekvenser 

Detaljplanen innebär att en ny byggnad uppförs längs Närlundavägen där tidigare markparke-

ringar och parkeringsgarage legat. Planförslaget innebär att runt 60 befintliga parkeringsplatser 

försvinner. En ny byggnad ramar in bostadsgården i väster och stärker och tydliggör gaturum-

met längs Närlundavägen i öster. Byggnaden fungerar samtidigt som en bullerskärm mot 

Närlundavägen och på så sätt kan planområdets utemiljöer få en högre kvalité och ökat vistelse-

värde. Eftersom användningen i stora delar övergår från en öppen bostadsgård till en förskole-

gård med möjlighet att hägnas in försvinner delar av en större gemensam uteplats. Ett nytt 

gångstråk, en trottoar skapas längs Närlundavägens västra sida. 

Planområdet berörs av riksintresse för naturvård, Pålsjö-Domsten samt riksintresse för kust-

zon. Riksintressena påverkas inte av planförslaget. 

Planeringsförutsättningar 

Närlunda ligger på landborgen 24 meter över havet, ca 1,5 km sydost om Helsingborgs centrum 

och är omgivet av grönområden och i nordost Närlunda koloniförening. Närlunda gränsar till 

stadsdelen Elineberg och Gåsebäcksravinen i syd, Malmöleden i väst, stadsdelen Eskilsminne 

och Folkparken i öst samt Närlunda koloniområdet och en lertäkt (idag park) i norr. Närlunda är 

trafikseparerat med biltrafik endast på Närlundavägen som ansluter mot Fältarpsvägen i norr. 

Genomfartstrafik finns för buss men inte bil. Flera cykel- och gångstråk genomkorsar stadsde-

len. 
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Planområdet är en del av fastigheten Närlunda västra 2 som avgränsas av Närlundavägen, land-

borgskanten och flerbostadshuset, Höjdpunkten i norr. Idag används planområdet för markpar-

kering och i garage, bostadsgård till flerbostadshusen i väster samt angöring till parkeringsgara-

get under Höjdpunkten. På bostadsgården finns flera större träd, många av dem från tiden då ett 

landeri låg här. Platsen är måttligt bullerutsatt från Närlundavägen och Malmöleden. 

 

 

Planstatistik 

Planområdets area: 5500 m2 

Exploateringsgrad: 900 m2  BYA 

Offentlig service: Förskola cirka 1500 m2 bruttoarea, Familjecentral cirka 

300 m2 bruttoarea 

Allmän plats, gata: 180 m2       
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Huvudidén med planförslaget är att pröva lämpligheten för en ny byggnad med förskola, familje-

central och centrumverksamhet. Planförslaget möjliggör även ett nytt hållplatsläge längs 

Närlundavägen för Helsingborgsexpressen. Ny bebyggelse placeras på befintliga markparke-

ringar. Grönskan, områdets öppna karaktär med möjlighet till utevistelse i både sol och skugga 

är kvaliteter som bevaras och utvecklas. 

Planförslaget överensstämmer med planprogrammets intentioner om att förtäta Närlunda på 

områdets parkeringsöverskott utan att tillföra ytterligare hårdgjord yta. Förslaget förstärker 

stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur genom att placera ny bebyggelse utmed 

Närlundavägen, samlar trafikrörelserna längs vägen och skapar ett nytt gångstråk på allmän 

plats. 

Volymskiss över området sett från väster. 

2.2 Bebyggelse 

Detaljplanen möjliggör markanvändningarna skola, vård och centrum. Huvudidén med förslaget 

är att uppföra en ny förskola, familjecentral och dess centrala läge i området gör det även lämp-

ligt att möjliggöra användningen centrum. Detaljplanen möjliggör en ny byggnad i tre våningar 

med en högsta byggnadsyta på 900 m2. Framtagna illustrationer till planförslaget visar en bygg-

nad i två våningar med en indragen tredje våning i det nordöstra hörnet. Illustrerad byggnad 

medger etablering av en förskola på cirka 1500 m2 bruttoarea samt familjecentral på cirka 300 

m2 bruttoarea. Bebyggelsen orienteras utmed Närlundavägen på de befintliga markparkering-

arna. Genom att placera byggnaden nära gatan skapas ett nytt stärkt gaturum med karaktären 

av en stadsgata där entréer kan placeras i anknytning till den nya busshållplatsen, allmänna 

platser och rörelsestråk. Den gröna strukturen som finns i dag bevaras och ramas in tydligare av 

bebyggelsen som även skyddar förskolegården och befintliga bostäder mot buller från 

Närlundavägen. Byggnadens läge mot Närlundavägen i öster säkerställs med en planbestäm-

melse En största byggnadsarea och område för korsmark säkerställer möjligheten att skapa en 

tillräcklig friyta och en väl avgränsad och inramad förskolegård. Område med prickmark säkrar 
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gångpassager, angöring och parkeringar  runt byggnaden. Totalhöjden på byggnaden uppgår till 

12 meter vilket motsvarar 3 våningar. Utförd solstudie visar att byggnaden möjliggör både sol 

och skuggförhållanden på förskolegården, utan att påverka befintlig bebyggelse i stor utsträck-

ning. Med hjälp av gröna tak kan man utnyttja takytor för att skapa gröna områden som gynnar 

biodiversitet inom staden, klimat och fördröjning av dagvatten. Andra fördelar är att gröna tak 

kan bidra till en mer estetisk tilltalande miljö vilket är särskilt aktuellt då det finns högre bo-

stadsbebyggelse omkring förskolan. Planbestämmelserna möjliggör även andra utföranden än 

vad som visas i illustrationerna i denna planbeskrivning. 

Sektion genom kvarteret sett från öster. 

 

 

Offentlig service och verksamheter 

Byggrätten medger skoländamål, vård och centrumverksamhet. Föreslagen användning på 

denna byggrätt är i första hand förskola och familjecentral, men utrymme för övrig service finns 

inom användningen centrumverksamhet. Förskolan dimensioneras för upp till 120 barn vilket 

innebär runt 1500 m2 bruttoarea för verksamheten.  Cirka 300 m2 bruttoarea är avsatt för famil-

jecentralen i den tillhörande illustrationen. 

2.3 Grönstruktur och allmänna platser  

Inriktningen för utbyggnadsetapperna i Närlunda är att förtätningarna ska ske på befintliga 

markparkeringar och så lite ytterligare hårdgjord mark som möjligt ska tillföras området. An-

ledningen är delvis att bevara den lummiga strukturen i Närlunda och att dagvatten vid extrema 

regn ska kunna tas om hand. Inom planområdet finns gröna miljöer av hög kvalité i form av löv-

träd från ett landeri som tidigare låg på platsen. Träden ligger idag på den gemensamma bo-

stadsgården och föreslås i detaljplanen bli en del av förskolegården. Byggrätten för huvudbygg-

naden begränsas till den del av planområdet som idag utgörs av parkeringsplatser, utanför träd-

kronornas utbredningsområde. Trädets rotzon omfattar i teorin marken under trädets krona ut 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 

S Skola. 5 § 3 

D Vård 5 § 3 

C Centrum 5 § 3 

 Högsta totalhöjd i meter. 11 § 1 

e1 Största exploatering är 900 kvadratmeter byggnadsarea. 11 § 1 

p1 Byggnadsfasad ska placeras i fastighetsgräns mot gata i öster. 16 § 1 

b1 Takytor ska vara vegetationsklädda. 16 § 1 

 Marken får inte förses med byggnad. 11 § 1 

 
Marken får endast förses med komplementbyggnader med en 
högsta totalhöjd på 3 meter. 

11 § 1 
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till 2,5 m utanför trädkronans yttermått, men varierar beroende på trädart, markförhållanden 

och ytbeläggning. Denna zon bör i byggskedet beaktas och inte kompakteras om ej nödvändigt. 

De stora äldre lövträden och andelen genomsläpplig mark säkerställs genom planbestämmelser 

så att området inte hårdgörs. Planförslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på naturmil-

jön och den biologiska mångfalden i området. 

 

Gårdar 

En planeringsinriktning då miljonprogramsområdena byggdes var att skapa stora, öppna och 

gemensamma bostadsgårdar, fria från motortrafik och med goda ljusförhållanden. Planområdet 

utgör en del av en sådan bostadsgård. Detaljplanen syftar att bevara gårdens befintliga karaktär, 

de uppvuxna träden och befintlig grönska vilket är förutsättningarna för att skapa en bra ute-

miljö anpassad till ändamålet. Storleken på friytan, förskolegården är 3000 m2 vilket möjliggör 

en förskola på upp till 120 barn. Delar av gården bör kunna samnyttjas kvällar och helger med 

de boende i området, och gena rörelser genom gården kunna tillåtas utanför verksamhetens öp-

pettider. Möjlighet att överblicka gården och behålla siktlinjer, och den visuella kontakten mel-

lan omkringliggande områden ska beaktas vid anläggande av eventuella häckar, plank, murar 

och komplementbyggnader. Syftet är att främja trygghetskänslan. Den gemensamma bostads-

gården söder om planområdet samt runtom befintlig samlingslokal och tvättstuga i norr utgör 

även fortsättningsvis en öppen gemensam uteplats för de fyra bostadshusen i kvarteret. Bo-

stadsgården söder om planområdet är cirka 4000 m2 stor då förskolegården räknas bort. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö  

Stora delar av den gröna strukturen inom planområdet har sitt ursprung i det landeri som låg 

här fram tills att Närlunda bostadsområde byggdes i slutet av 1960-talet. De blandade lövträden 

längs parkeringsplatserna i kvarteret utgörs i stor del av träd från den här tiden. Träden bevaras 

med planbestämmelser. 

Utformning av gator 

Planförslaget utgår från att Närlundavägen på sikt smalnas av i dess södra del och utformas som 

en stadsgata med minskad barriäreffekt, samtidigt som kraven för framkomlighet som Helsing-

borgexpressen uppfylls. Utrymme för gångstråk, trottoar på tre meter bakom hållplatsens vä-

derskydd säkras i detaljplanen genom att ny mark för allmän plats, gata, planläggs och tillförs 

den befintliga gatan. Gångstråket som planläggs möter upp trottoaren  norr om planområdet på 

ett naturligt sätt. Hållplatsen på den motsatta sidan av Närlundavägen hamnar i gränsen för den 

befintliga gång- och cykelvägen vilken således skulle kunna fungera i sin nuvarande sträckning 

trots en ny hållplats. Utrymme för att säkert kunna ta sig över Närlundavägen lämnas norr och 

söder om väderskydden. 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen PBL 4 kap 

n1 
I med n2 betecknat område får endast 10% av markytan hård-
göras. 

10 §  

n2 
Träd ska finnas fällas om trädet är sjukt eller utgör en säker-
hetsrisk, och i sådant fall återplanteras. 

10 § 

n3 Parkering, vegetation och dagvattenfördröjning. 13 § 1 

a1 
Marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet 

15 § 1 

 Marklov krävs för fällning av träd 15 § 1 
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Sektion av tillkommande och befintlig bebyggelse sett söderifrån. 

Volymstudie av en byggnad i två våningar sett från södra delen av Närlundavägen till vänster och från norra 

delen av Närlundavägen till höger. 

2.4 Trafik 

Mellan ny byggnad och det befintliga flerbostadshuset Höjdpunkten i norr anordnas en 

körslinga med parkering, angöring, drop-off, och inlastning till möjligt centralt placerat kök 

samt cykelparkering. Här placeras också nytt miljöhus tillgängligt för sopbil att komma runt 

utan backning. Ytterligare plats vid miljöhus och transformatorstation möjliggör angöring för 

dessa funktioner. Körslingan medger rundkörning för lastbil upp till 10 meter. Angöring till be-

fintligt parkeringsgarage, miljöhus och transformatorstation blir en del av denna körslinga som 

säkerställs genom en gemensamhetsanläggning. Kantstensparkering längs med förskolan möj-

liggör smidig hämtning och lämning av barn. Centralt i körslingan anordnas snedställda parke-

ringsplatser för de tillkommande verksamheterna Ny hållplats för Helsingborgsexpressen höjer 

konkurrenskraften för kollektivtrafiken i området. Utifrån planprogrammet för Närlunda kom-

mer ett parkeringshus på sikt att uppföras i området vilket beroende på placering kan styra bort 

en betydande andel trafikrörelser från den södra delen av Närlundavägen. Den föreslagna trafik-

lösningen ligger i linje med den kommande helhetslösningen för Närlundavägen. 

 

Körslingan för angöring och parkering. 
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Gång- och cykeltrafik 

Planförslaget möjliggör ett allmänt gångstråk på den västra sidan av Närlundavägen, en fortsätt-

ning av stråket norr om, intill höghuset Höjdpunkten. Planläggningen skapar förutsättningar för 

att på sikt leda stråket vidare längs Närlundavägen söderut. Den föreslagna byggnadens och 

busshållplatsens placering fångar även upp möjliga stråk över Närlundavägen i öst-västlig rikt-

ning och plats för dessa lämnas på vardera sida om den nya hållplatsen. Längs stråken finns 

möjlighet att anlägga entréer till byggnaden och de nya verksamheterna. Detaljplanen avgränsas 

i väster i gränsen mot befintlig gångstråk längs bostäderna, vilket kan användas som det gör 

idag. Ett befintligt gångstråk på kvartersmark i öst-västlig riktning planläggs och blir en del av 

gården till förskolan. Då verksamheten oftast innebär att gården tydligt avgränsas, stängslas, 

försvinner detta stråk, alternativt blir inte lika tillgängligt som i dagsläget. För de boende skulle 

detta som längst innebära en ytterligare sträcka på cirka 50 meter till en framtida busshållplats 

för Helsinborgsexpressen. Detaljplanens avgränsning söderut möjliggör istället att ett stråk på 

sikt kan anläggas i ett naturligt läge centralt i kvarteret i öst-västlig riktning. Ett sådant stråk 

kan förlängas västerut mellan huskropparna och bli del av ett större nät. 

Illustrationsplan med framtida funktioner. 

 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 

GATA Allmän plats gata 5 § 2 

n3 Parkering, vegetation och dagvattenfördröjning 13 § 1 
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Kollektivtrafik 

Planförslaget möjliggör en ny hållplats för Helsingborgsexpressen som planeras trafikera 

Närlundavägen i framtiden. I samband med genomförandet samlas Närlundas nuvarande håll-

platser till en i det aktuella läget vid planområdet.  

Parkering 

Runt 60 befintliga parkeringsplatser för boende försvinner i samband med genomförandet av 

detaljplanen. Bortfallet ersätts inom det parkeringsöverskott som finns i Närlunda idag. Dessa 

nås inom en radie på 500 meter oavsett var man befinner sig i Närlunda. Aktuellt planförslag 

möjliggör en förskola, en familjecentral och centrumverksamhet. Enligt parkeringsnormen 

genererar en förskola på 1000 m2 ett totalt parkeringsbehov på tre platser för anställda och 

besökare. Detta innebär ett totalt behov på knappt 6 parkeringsplatser enligt normen för 

verksamheten. Det finns ingen specifik parkeringsnorm för familjecentralen i dagsläget. Efter 

kontakt med verksamhetsutövaren har dock behovet av besöksparkeringar visat sig vara lågt 

och ibland obefintligt. Inom planområdet säkras plats för cirka 10 parkering- och 

uppställningsplatser. Visst samutnyttjande skulle även kunna tillämpas då området innehåller 

en blandning av olika verksamheter och bostäder. 

Bullerskyddsåtgärder 

Bullerutredning framtagen för detaljplanen redovisar att området framförallt är utsatt för tra-

fikbuller från öster, Närlundavägen. En förutsättning för planläggningen är att skapa en buller-

skyddande struktur som skyddar gården innanför. Tillkommande bebyggelse fungerar som bul-

lerskärm och höjer således kvaliteten på den befintliga gröna vistelsemiljön i kvarteret. På sikt 

är utgångspunkten att en samlad parkeringslösning uppföras i Närlunda vilken beroende av pla-

cering kommer kunna sänka bullernivåerna på delar av Närlundavägen ytterligare. 

2.5 Teknisk försörjning 

 

Energiförsörjning och telekommunikation 

Ledningar för energiförsörjning och telekommunikation finns i Närlundavägen med möjlighet 

att ansluta de nya verksamheterna. Befintlig transformatorstation planläggs som teknisk anlägg-

ning. Fiber ligger inom kvartersmark vid gränsen mot befintliga markparkeringar, intill område 

som är tänkt att bebyggas. Befintlig transformatorstation och miljöhus ligger kvar i sina nuva-

rande lägen och angörs via körslingan. Planområdet har möjlighet att försörjas med fjärrvärme. 

Vatten och spillvatten 

Ledningar för vatten och spillvatten finns i Närlundavägen med möjlighet att ansluta de nya 

verksamheterna. 

Dagvattenhantering 

Exploateringen innebär att hårdgjord mark minskar och en något större andel genomsläpplig 

mark anläggs, vilket innebär en ökad dagvattenkapacitet i området. Dagvattnet från den nya för-

skolan löses på den egna fastigheten. En dagvattenutredning för Närlunda har tagits fram 2018-

01-08. Utgångspunkten är att aktuell exploatering inte tillskapar någon ytterligare hårdgjord 

yta. Generellt innebär de geotekniska förutsättningarna med mestadels lermorän att förutsätt-

ningen för infiltration inte är god. Strategin är därför att tröga upp regnflödena på ytan, strax 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 

E Teknisk anläggning. 5 § 3 
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under ytan och nära källan där regnvattnet landar. När vattnet trögats upp tillräckligt kan de 

gamla dagvattenledningarna i området användas med den dimension de har idag.  

Dagvatten från körslingan med parkering har behov av att fördröjas innan det leds vidare till 

ledningsnätet. Körslingan innefattar även plats för exempelvis ett svackdike eller regnbädd som 

fördröjer vattnet från platsen och leder det vidare till dagvattenledningen nordost om området i 

Närlundavägen. De hårdgjorda ytorna behöver därför luta in mot i mitten av körslingan. Dagvat-

tenlösningen utgår från att det krävs 200 kubikmeter fördröjningsvolym per hektar reducerad 

area. 

Avfallshantering 

Avfall hanteras i miljöhus belägna på kvartersmark. Angöring för renhållningsfordon sker via 

körslinga. 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

För att säkerställa att träden från landeriet och dess värden bevaras, samt att marken inte hård-

görs i större omfattning än idag, införs planbestämmelser för marklov för fällande av träd samt 

för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. En gemensamhetsanläggning säkerstäl-

ler angöring till samtliga omkringliggande verksamheter och funktioner, och tillgodoser fastig-

heternas enskilda men gemensamma behov. 

 

Fastighetsindelning 

Detaljplanen innebär att en ny fastighet för skol-, vård och centrumändamål bildas. Körslingan 

blir en del av en gemensamhetsanläggning. Delar av Närlunda västra 2 övergår från kvarters-

mark till allmän plats, gata och regleras till fastigheten Husensjö 14:1. Om behov finns av att 

flytta ledningar för starkström i anslutning till transformatorstationen inom planområdet behö-

ver ledningsrätten ombildas. 

Genomförandetid 

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

Ändrad lovplikt 

Marklov krävs för fällning av träd inom anvisat område. Marklov  krävs för  markåtgärder som 

försämrar markens genomsläpplighet inom anvisat område.

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 

g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 18 § 

a1 Marklov krävs för fällning av träd. 14 § 1 

a2 
Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens ge-
nomsläpplighet. 

14 § 1 

 

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.  

Planen innebär förtätning inom befintlig tätort där värdefull natur i området inte tas i anspråk. 

Området har goda kommunikationer och goda rekreationsmiljöer vilket bidrar till en god bo-

stadsmiljö. Ledningsnätet är utbyggt och området ska anslutas till befintligt dagvattensystem 

efter fördröjning och rening. I den aktuella detaljplanen har resultatet av genomförd detaljplan 

beaktats och resulterat i planbestämmelser. Väster om planområdet finns järnväg med farligt 

gods. Föreslagen bebyggelse ligger utanför berört område.  

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande mil-

jöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintressen för naturvård 

Planområdet omfattas av riksintresse Naturvård Pålsjö-Domsten (N44). Eftersom förslaget lig-

ger inom redan befintlig bebyggelse på hårdgjorda ytor och inte påverkar topografin eller be-

fintliga naturvärden negativt bedöms att riksintresset inte påverkas. 

Riksintresse för kustzonen 

Riksintresset reglerar tillkomsten av ny bebyggelse i kustzonen och omfattar inte befintlig be-

byggelse i staden. Planområde ligger inom befintlig tätort och påverkar därför inte riksintresset. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Inom vissa hårt trafikerade gator inom Helsingborg visar mätningar och beräkningar att miljö-

kvalitetsnormen för kvävedioxid riskerar att överskridas. Helsingborgs stad arbetar långsiktigt 

med olika åtgärder för att dämpa trafiken i hela centrala Helsingborg, dels för att uppfylla miljö-

kvalitetsnormerna, dels för att skapa marginal för ett ökat antal bostäder och verksamheter 

inom tätorten. Närlunda ligger utanför riskområdet för att överskrida miljökvalitetsnormen och 

det aktuella planförslaget bedöms inte påverka detta negativt. 

Markföroreningar 

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram för fastigheten Närlunda västra 2. Undersök-

ningen visar på generellt låga föroreningshalter inom fastigheten. Lokalt har dock förhöjda för-

oreningshalter av PAH och bly påvisats i fyllning i fastighetens södra del (provpunkt 8 och 17), 

120 meter söder om planområdet, vilket kan innebära en risk avseende människors hälsa. 
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Eftersom grundvattnet ligger på mer än 2,5 meters djup och med beaktandet att analysresulta-

tet av jord visar generellt låga halter bedöms grundvattnet inom området ej vara förorenat i såd-

ana nivåer som skulle innebära någon risk för människor hälsa eller för miljön vid framtida ex-

ploateringar. 

 

Provtagningspunkterna för den miljötekniska markundersökningen. Blå ring visar var förhöjda förorenings-

halter har påvisats inom provtagningsområdet och röd gräns markerar planområdet. 

Markradon 

Planområdet ligger inom område för låg eller normal uranhalt. Åtgärder vid byggnation bedöms 

därför ej vara nödvändiga. 

Vattenkvalitet 

För ytvatten omfattas planområdet av Rååns avrinningsområde. Planområdet hör till grundvat-

tenförekomsten Helsingborgssandstenen. Helsingborgssandstenen är ett grundvattenmagasin i 

sedimentär berggrund. Den kvantitativa och kemiska statusen för grundvattenförekomsten be-

döms som god. Planförslaget bedöms inte påverka grundvattenförekomsten eller miljökvalitets-

normen för vattenkvaliteten negativt. 

Trafikflöden 

En utbyggnad enligt planförslaget innebär att en angöringsmöjlighet till befintliga markparke-

ringar och garage försvinner. Det kan innebära att viss trafik förskjuts till parkeringsplatsen sö-

der om planområdet. Trafikflödena på Närlundavägen söder om Höjdpunkten bedöms på sikt 
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kunna minska då en samlad parkeringslösning behövs för att möjliggöra de planerade utbygg-

nadsetapperna enligt planprogrammet. Flödet på Närlundavägen söder om Höjdpunkten be-

döms minska från 900, år 2017 till 500 fordon (ÅDT) år 2030 enligt siffror i bullerutredning 

framtagen för detaljplanen. 

Buller från vägar 

Enligt Boverkets vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 

utemiljö (2015) är det på förskolegårdar önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde 

på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Vidare 

anger Boverket att en målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. 

En trafikbullerutredning har tagits fram av Sweco 2018-01-24. Utredningen har utgått från da-

gens samt framtida (2030) trafikflöden från samtliga omkringliggande vägar. Utredningen visar 

att området klarar riktvärdena vid fasad 60 dBA, och uteplats 50 dBA, generellt med god margi-

nal om bebyggelsen placeras längs med Närlundavägen med gårdarna och uteplatserna väster 

om. Höga maxnivåer beräknas dock vid fasad. En byggnadsakustisk utvärdering bör därför ge-

nomföras gällande fasadisolering i bygglovsskedet för att säkerställa att kraven på maximal 

ljudnivå inomhus kan uppnås. Bullerutredningen räknade på ett större område och inkluderade 

även två bostadsbyggnader söder om förskolan. Eftersom grundförutsättningarna för området 

fortfarande är desamma, den nya förskolan placeras ut mot Närlundavägen med skolgården på 

insidan och att detaljplanen möjliggör en byggnadsdel i söder som avskärmar från omgivande 

vägar ytterligare bedöms riktvärdena för buller vid fasad och för uteplats fortfarande uppnås. 

 

 

Ekvivalenta (överst) och maximala bullernivåer (nederst) 2030 räknat på ett framtida scenario med byggna-

der längs Närlundavägen söder om det aktuella planområdet. Hus 1 sammanfaller med förskolans läge i aktu-

ellt planförslag. 
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Risker  

Planområdet ligger 150 meter från Malmöleden där transporter med farligt gods sker. Enligt 

Länsstyrelsens riktlinjer RIKTSAM (2007) är känslig markanvändning som skola, bostäder och 

vård möjliga 150 meter från en farligt gods-led utan åtgärder. Helsingborg stad har tagit fram en 

strategi  för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, 

WUZ (2012-12-07). I rapporten redovisas motiv till avvikelser från RIKTSAM vid bebyggelsepla-

nering i Helsingborg. Några av dessa skäl är att Länsstyrelsens vägledning utgår från transpor-

ter i 110 km/h, vilket har c:a 5 ggr högre risk än transport i 60 km/h. Vidare är där skillnader i 

vilka ämnen som transporteras på lederna. I Helsingborg dominerar transporter till/från Ke-

mira, vilket medför stora mängder av transporter i klass 5 (oxiderande ämnen) och klass 8 (frä-

tande ämnen). Olyckor med dessa ämnen leder normalt inte till skador utanför den direkta an-

slutningen till fordonet. Resultatet av denna analys visar att risknivåerna utmed transportle-

derna är mycket låga. Kriterier för acceptabel risk understigs på 10-30 m avstånd från bostäder 

och kontor (normalkänslig bebyggelse) samt på 40-70 m avstånd för skolor, vårdlokaler, stora 

samlingslokaler etc. (känslig bebyggelse). Stadens bedömning är att det inte föreligger någon 

risk för hälsa och säkerhet på grund av avstånd från Malmöleden, höjdskillnader och mellanlig-

gande bebyggelse. 

 

Rekommenderat avstånd från farligt gods-led ur RIKTSAM. 
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3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Detaljplanens syfte är att bevara en befintlig grönska i området och omvandla en viss andel idag 

hårdgjord mark i form av parkering till friyta för förskolan. Uppväxta träd från landeriet som ti-

digare fanns här består i huvudsak av Bok, Lind, Kastanj, Rönn och Oxel. För att undvika att trä-

den skadas bör inget schaktningsarbete ske inom minst trädkronornas utbredningsområde. 

Byggrätten för huvudbyggnaden begränsas till den del av planområdet som idag utgörs av par-

keringsplatser och ligger strax utanför trädkronornas utbredningsområde. De stora äldre lövträ-

den och andelen genomsläpplig mark säkras genom planbestämmelser. Planförslaget bedöms 

således inte ha någon negativ inverkan på naturmiljön och den biologiska mångfalden. 

Kulturmiljö 

En kulturmiljöutredning för Närlunda har tagits fram av Tyréns 2014-06-16. Grönområdets ut-

bredning runt lamellhusen utgjorde tidigare Närlunda landeris sydöstra gräns. Ett flertal träd 

sparades i samband med uppförandet av nya Närlunda vilka utgör viktiga historiebärare för om-

rådet.  Befintlig bebyggelse är placerad fristående, där byggnaderna är lokaliserade i nord-sydlig 

riktning i landskapet, placerade i rad med viss förskjutning. Bebyggelsen bör även i framtiden 

hållas separerad, och områdets öppna struktur byggas vidare på vid nyexploateringar. 

Stadsbild 

Detaljplanen innebär lokala förändringar i stadsbilden, främst utmed Närlundavägen som är 

stadsdelens nerv. Strukturen här har traditionellt varit lös i formerna eftersom vägen kantats av 

parkeringar och parkmark med otydliga gränser mellan det privata och det offentliga och upp-

lösta stråk. Planförslagets tillägg vad gäller bebyggelse utmed Närlundavägen samt vägens nya 

utformning kommer att tydliggöra platsen och ge gatan stadga. Dessutom ramas insidan av 

kvarteret in tydligare och ny bebyggelse skärmar av buller från Närlundavägen. Samtidigt är den 

ursprungliga och karaktäristiska öppna strukturen i Närlunda fortfarande tydlig.  

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

I Närlunda finns idag en tillfällig förskola. Behovet av en permanent byggnad är därför stort. Ge-

nerellt är det brist på förskolor i Helsingborg. Detaljplanen möjliggör en ny förskola och tillgo-

doser därför en del av den bristen. Byggnaden möjliggör även familjecentral och ytterligare 

centrumverksamhet vilket hjälper till att aktivera platsen då fler människor har anledning att 

röra sig där. Tillskottet av lokaler för skola, vård- och centrumfunktioner är positivt för stadsde-

len som idag har ett litet serviceutbud. Nya funktioner gagnar inte minst de grupper som på 

egen hand har begränsade möjligheter att röra sig utanför stadsdelen: barn, äldre och rörelsebe-

gränsade personer.  

Trygghet 

Helsingborg vill samla människor i starka stråk, då vi vet att närvaro av andra människor ökar 

upplevelsen av trygghet. För våra torg och allmänna platser gäller detsamma, här vill vi att män-

niskor ska stanna upp och mötas, vilket vi skapar förutsättning för genom att omgestalta och till-

föra aktiviteter. 
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I Närlunda har den upplevda otryggheten lyfts fram som problematisk. Lokala faktorer som på-

verkat detta är bl.a. ungdomar i grupp om kvällarna, bråk och ödsliga platser. Torget vid Höjd-

punkten har omnämnts som en plats med social oro, där ungdomsgäng uppehåller sig och drog-

försäljning sker. Grönstråket utanför planområdet längs Malmöleden och Fältarpsvägen upplevs 

som mörkt och ödsligt. På grund av Närlundas geografiska läge, med starkt trafikerade vägar åt 

två håll och Jordbodalen samt ett koloniområde med höga staket åt de andra hållen, är området 

avskuret från resten av Helsingborg. Genom att förstärka, utveckla och koncentrera kopplingar 

och viktiga stråk samt tillföra nya verksamheter och målpunkter kan närvaron i området öka 

och därmed även den upplevda tryggheten. 

Konsekvenser för barn 

Detaljplanen möjliggör en förskola med tillhörande barnvänliga friytor och lekplatser. Ambit-

ionen är att förskolegården ska kunna utnyttjas även när skolan är stängd och blir på så sätt ett 

tillskott i området som helhet. Närlundavägen utgör idag en barriär mellan östra och västra 

Närlunda, Med få naturliga korsningspunkter och övergångsställen kan den idag av barn upple-

vas som otrygg att ta sig över. Aktuell detaljplan är ett första steg i en avsmalning av vägen med 

möjlighet att anlägga tydliga och trygga stråk markerade med övergångsställen. 

Tillgång till parker 

Närlunda saknar idag en närpark. Intill planområdet planeras på sikt en park som följer definit-

ionen av närpark (minst ett hektar) enligt stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommun-

fullmäktige i mars 2014. Närparker ger boende en trygg plats att mötas på där man kan träffas 

och umgås, leka, spela kubb eller rasta hunden och behöver finnas inom 300 meters gångav-

stånd för att utnyttjas i vardagen. Planprogrammet pekar ut ett läge för en sådan park öster om 

Närlundavägen. Detaljplanen skapar förutsättningar för gena och trygga kopplingar över 

Närlundavägen till en sådan framtida park. I övrigt är Närlunda omgivet av grönområden med 

naturkaraktär, Jordbodalen, Landborgen och Tegelgropen. 

Solförhållanden 

Skuggstudier har utförts vår-/höstdagjämning för en byggnadshöjd på upp till 3 våningar (12 

meter). Byggnadens läge och form innebär en möjlighet att skapa både sol och skugga på försko-

legården. Påverkan på angränsande byggnad i norr anses ringa då avståndet mellan byggna-

derna är rejält. De uppväxta träden i området innebär ytterligare möjlighet att finna både sol 

och skugga under dagen.  
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Skuggstudier under vår/höstdagjämning, (ovan) och sommarsolståndet (nedan) redovisat vid klockan 12,00 

(till vänster) och 15,00 (till höger). 

Tillgänglighet 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en förskola och säkra den friyta 

som omfattningen av verksamheten kräver. Förskolan angörs via nytt gångstråk längs 

Närlundavägen i öster, gångstråk på kvartersmark söder om byggnaden samt en ny körslinga 

som samutnyttjas med befintliga verksamheter. Möjlighet finns även att till fots angöra skolan 

norr, och västerifrån. 

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

I samband med genomförandet av detaljplanen övergår delar av fastigheten Närlunda västra 2 

från bostadsändamål till kvartersmark för skola, vård och centrum. I samband med planens ge-

nomförande bildas en egen fastighet för ändamålet. Delar av fastigheten Närlunda västra 2 över-

går i allmän plats, gata. Kvartersmark som övergår till allmän plats sammanslås med gatufastig-

heten Husensjö 14:1. En gemensamhetsanläggning bildas för angöringsslingan mellan nyttjande 

fastighetsägare. På fastigheten Närlunda västra 2 finns ledningsrätter för starkström och opto. 

Om ledningarna flyttas behöver ledningsrätterna ombildas. 
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Ledningsrätter (markerade i ljusblått) inom planområdet. 

Avtal 

Exploateringsavtal tas fram mellan Helsingborgs stad och fastighetsägaren till Närlunda västra 2 

inför antagande av detaljplanen. 

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. För staden kan det betyda både 

exploateringsintäkter och utgifter såsom investeringar vid utbyggnad av allmän plats och lång-

siktiga kostnader för drift och underhåll. Genomförandet av detaljplanen medför också ekono-

miska konsekvenser för privata fastighetsägare inom planområdet.  

I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterli-

gare oförutsedda utgifter kan tillkomma. 

 
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten, FF – fastighetsförvaltningen. 

Detaljplanen kräver kommunala investeringar för utbyggnad av gångstråk längs Närlundavägen 

för anpassning till framtida hållplats för Helsingborgsexpressen. 

En eventuell flytt av ledningar för starkström och opto ska belasta exploateringen. 

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 

Utbyggnad av gator SBF 
Utbyggnad av förskola FF 
Fastighetsbildning MEX//FF 

 

Driftskostnader för staden Ansvar* 

Drift och underhåll av förskolegård FF 
Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark SBF 

 

Kostnader för privata fastigheter Ansvar 

Fastighetsbildning Ägare till fastig-
heten Närlunda 
västra 2 
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Tekniska utredningar 

En trafikbullerutredning har tagits fram av Sweco 2018-01-24. En byggnadsakustisk utvärde-

ring bör genomföras gällande fasadisolering i bygglovsskedet för att säkerställa att kraven på 

maximal ljudnivå inomhus kan uppnås. 

En dagvattenutredning för hela Närlunda har tagits fram av Atkins 2018-01-08. Utgångspunkten 

är att aktuell exploatering inte skapar någon ytterligare hårdgjord yta. Strategin är att tröga upp 

regnflödena på ytan, strax under ytan och nära källan där regnvattnet landar. När vattnet 

trögats upp tillräckligt kan de gamla dagvattenledningarna användas med den dimension de har 

idag. Utredningen visar även ett behov av att lämna marken mellan byggnaderna väster om 

planområdet öppen som sekundära avrinningsvägar vid extremregn. Dagvatten från körslinga 

och parkeringsplatser i detaljplanen avleds på markytan till ett svackdike eller regnbädd och se-

dan vidare till dagvattenledningen i Närlundavägen. Det krävs 200 kubikmeter fördröjningsvo-

lym som per hektar reducerad area för grönyta. 

En markteknisk undersökning av området har genomförts (Tyréns, 2017-09-15). Jordlagren be-

står lokalt under asfalt av fyllning med underliggande morän och/eller sand på lersten och lo-

kalt även på sandsten (sedimentär berggrund). Fri vattenyta observerades på nivåer mellan 

+21,6 och +22,4 vilket motsvarar mellan 2,1 och 2,8 meter under markytan. Vid anläggning av 

eventuella parkeringsgarage och källare ska dessa grundläggas vattentäta. De geotekniska förut-

sättningarna för grundläggning av planerade byggnader är goda då marken under fyllning ut-

görs av friktionsjord eller lermorän med medelfast till mycket fast lagringstäthet på sedimentär 

berggrund. 

Övriga upplysningar 

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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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Mark- och exploateringsenheten och Helsingborgshem inkom med ansökan om planändring i 

stadsdelen Närlunda den 19 september 2016. Tillsammans har parterna ambitionen att för-

stärka områdets kvaliteter och utveckla stadsdelen. Det finns också en önskan att tillföra nya bo-

städer med olika upplåtelseformer, och att bygga en ny förskola.  

Arbetet med att utveckla Närlunda har tidigare påbörjats med det enskilda projektet Höjdpunk-

ten, ett höghus i 22 våningar som idag markerar stadsdelen i staden.  

Beslut i ärendet 

Planprogrammet för Närlunda godkändes  i Stadsbyggnadsnämnden den 17 mars 2016. Beslut 

om planuppdrag för Närlunda västra 2, Husensjö 14:1 m.fl. togs i Stadsbyggnadsnämnden den 

20 oktober 2016. 

4.2 Planområdet 

Planområdet ligger inom stadsdelen Närlunda och avgränsas av Höjdpunkten i norr angörings-

väg till miljöhus i söder, flerbostadshus och Landborgskanten i väster och Närlundavägen i ös-

ter. 

Planområdet sett från öster. 

 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Närlunda Västra 2 ägs av Helsingborgshem, gatufastigheten Husensjö 14:1 i vilken 

Närlundavägen ingår, ägs av Helsingborgs stad.  
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Markanvändning 

Området används idag som lokalgata, parkeringsyta samt gröna öppna gårdsrum för bostäderna 

väster om planområdet. En tvättstuga med samlingslokal finns strax intill. Parkeringsgaraget 

under Höjdpunkten, miljöhus och transformatorstation angörs via gata på kvartersmark inom 

planområdet. 

Grönska och parkeringsplatser inom planområdet. 

Historik 

Planeringen av Närlunda påbörjades 1963 och omfattade då endast ålderdomshem och ett pla-

nerat barnhem inom Gåsebäcksområdet, lokaliserat i den södra delen av området. Planområdet 

kom dock att vidgas och år 1965 påbörjades stadsplanearbetet i det som kommer att utgöra da-

gens Närlunda. 1968 påbörjas projekteringen av Närlunda, men Helsingborgshem hade vid ti-

den bara en kvot på att få bygga 44 lägenheter. 1969 påbörjas byggarbetet i full skala. Första 

etappen bestod i de fyra höghusen på den östra delen med 264 lägenheter, varav ett stort antal 

smålägenheter. 1970 färdigställs 96 lägenheter i tre fyravånings loftgångshus. Helsingborgshem 

hade sedan tidigare planerat och byggde nu också ett äldrevårdshem för kommunens räkning 

och en läkarstation för landstingets räkning. 1971 blev området färdigt med inflyttning i de sista 

155 lägenheterna i trevånings lamellhus och radhus i den nordvästra delen av området. Antalet 

parkeringsplatser planerades för 1,6 bilar per hushåll, något som visar den framtidsoptimism 

som rådde avseende familjens fordonspark. Parkeringen planerades till en början att utföras 

som ett antal runda tvåvåningsgarage, delvis förlagda under mark, med plats för 100, respektive 

140 bilar. I utförandeskede kom man dock att frångå förslaget och istället anlägga två stycken 

runda parkeringsytor på dessa platser. 

Under början av 1980-talet genomfördes ett omgestaltningsprogram för utemiljöerna. I arbetet 

upprustades områdets grönytor med buskar, träd och växtlighet. Bottenvåningarnas lägenheter 

i loftgångshusen på det nordvästra området fick egen trädgård och inom hela området anlades 

lekplatser och parkbänkar. Samtidigt tillkom ett flertal funktionsbyggnader i form av gemen-

samhetslokaler, sophus och tvättstugor. Somliga parkeringsplatser utökas med radgarage – 

dessa kompletteras sedan i resterande delar av området under början av 1990-talet. I den södra 

delen av området byggs 1985 Närlundahemmet, ett äldreboende i postmodernistiskt stil. Bygg-

naden gjordes under mitten av 2010-talet om till trygghetsboende. Gåsebäckshemmet som upp-

fördes i samband med att området tillfogades ett flertal om- och tillbyggnader. Under 2011-

2014 inleds ett höghusprojekt kallat Höjdpunkten. Höghuset uppförs under 2013 och håller för-

utom ett antal lägenheter i höghöjdsdelen en närbutik i bottenvåningen och i en utstickande låg-

del i två våningar finns studentbostäder och en vårdcentral. I samband med uppförandet rivs 

den fristående närbutiken med tillhörande parkeringsplatser, kallad Närlundahallen. 
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Närlunda Landeri 

Närlunda har fått sitt namn från det landeri som tidigare legat på platsen. Bebyggelsen var spar-

sam i området före 1800-talet. Vid Gåsebäcken låg Gåsebäcksmöllan, som i Helsingborgs stads 

historia är omnämnd redan 1641 som ”vattenmjölkvarn med tvenne par stenar”. Längre österut 

låg Fältabackshusen, som bestod av ett antal mindre torp vid ett mindre vattendrag. Landsvägen 

mellan Helsingborg och Ramlösa gick genom området.   

     

Till vänster i bild Villa Canzonetta vilket revs i samband med att Närlunda uppfördes. Till höger i 

bild Närlunda gård, gissningsvis strax före rivningen under 1960-talet 

 

1963 förvärvas området av Helsingborgshem. Närlunda gård, Gåsebäck och Villa Canzonetta rivs 

under mitten av 1960-talet för att ge plats åt nyetableringen av Närlunda bostadsområde. 

Gränsdragningen för parkanläggningens ytterområden  kan än idag urskiljas i landskapet. Ut-

vald vegetation, som tidigare utgjorde Närlunda landeri sydöstra gräns, ingick i utformningen av 

bostadsområdet på Närlunda västra 2. 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns garagelängor samt en byggnad med samlingslokal och tvättstuga. En 

nätstation och sophus angränsar till planområdet. Intill planområdet i väster står fyra geomet-

riskt placerade flerbostadshus på vardera tre våningar i suterräng, med totalt 96 lägenheter. 

Strax norr om planområdet finns en vårdcentral med studentlägenheter ovanpå i två våningar. 

Byggnaden sitter ihop med Höjdpunkten, ett 24-vånings flerbostadshus. 

 

Grönska inom planområdet och samlingslokalen med tvättstuga i bakgrunden till höger. 
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Grönområden och parker 

I Närlundaområdet finns en liten gröning med lekplats på kanten till Jordbodalen. Gröningen lig-

ger omsluten av uppväxta träd och har fina rumsliga kvaliteter. I området finns även en välan-

vänd multisportplan och ett projekt med stadsodling i pallkragar. Tegelbruksgraven var tidigare 

en lertäkt för Helsingborgs ångtegelbruk, men omvandlades till park när Närlunda byggdes. Här 

finns tät vegetation med buskar och träd längs slänterna, en öppen gräsyta, damm och stadens 

äldsta pulkabacke. Ravinen i Jordbrodalen är ett värdefullt sammanhängande naturområde 

skyddat från buller och har både stora biologiska men även rekreativa värden och rymmer flera 

av en områdesparks funktioner och aktiviteter. Ravinen har bildats av smältvatten från den sen-

aste istiden. Landborgen väster om planområdet skapar gynnsamma ekologiska förhållanden, 

och utgör en spridningskorridor för flera arter. I stort sett samtliga boende i Närlunda når ett 

naturområde inom 1000 meter. I övrigt saknar Närlunda en central offentlig park och allmän yta 

för spontanaktivitet och bollspel. Större delen av området har varken närpark (1-3 hektar) inom 

300 meter eller områdespark (5 hektar) inom 500 meter. Forskning visar att om grönområden 

ska användas ofta bör gångavståndet till ett grönområde vara mindre än 300 meter och utan 

kraftiga barriärer. Sådana barriärer kan vara större trafikleder, järnväg och stängslade områ-

den. Majoriteten av grönytorna inne i Närlunda är idag kvartersmark, likt grönskan inom det ak-

tuella planområdet, och saknar parkkvaliteter. Att ha tillgång till park inom 300 meter från bo-

staden är en viktig boendekvalitet. 

 

Tillgänglig park och natur. Från Områdesanalys: Sydöst (2016-10-28), en bearbetning av Grönstrukturpro-

grammet från 2014. Planområdet är markerat uppe till vänster. 
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Inom planområdet finns idag uppväxta lövträd vilka utgör en del av en öppen gårdsmiljö karak-

täristiskt för miljonprogramsområden. Träden består i huvudsak av svenska ädellövträd med 

högt naturvärde som Avenbok, Lind, Skogslönn, Fågelbär, Rönn och Rödek. Artsammansätt-

ningen stärker det ekologiska sammanhanget med landborgssluttningen väster om planområ-

det.  Fågelbär och avenbok är dessutom viktig för fåglar, inte minst Stenknäcken. Inom planom-

rådet finns 40 inmätta träd. Krontäckningsgraden är, räknat på befintlig grönyta i västra delen 

av planområdet, runt 50%. Den ekoeffektiva ytan för samma område är runt 3110 m2. Flera av 

träden härstammar från det landeri som tidigare låg på platsen mellan mitten av 1800-talet och 

fram tills mitten av 1900-talet när Helsingborgshem tog över marken. Träden bildar en tydlig 

rygg mot parkeringsplatsen längs kvarterets östra gräns. Tillsamman med vegetationen på 

Landborgskanten och trevåningshusen strax väster om planområdet bildar träden ett rumsligt 

sammanhang, hus i park, karakteristisk för planeringsidealet då området byggdes. Landborgen 

utgör dessutom en spridningskorridor för flera arter och länkar samman naturområden. 

 

Ekoeffektiv yta (mörkgrön) och krontäckningen (ljusgrön) i den västra delen av planområdet. 

 

Träd inom fastigheten Närlunda västra 2. 
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Ekosystemtjänster 

Ett sätt att värdera grönstrukturen i samband med samhällsplanering är att kategorisera den 

genom olika ekosystemtjänster och mäta omfattningen av dessa. Man brukar prata om försör-

jande, reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster. Försörjande tjänster levererar 

produkter som t.ex. livsmedel och färskvatten. Reglerande tjänster reglerar och kontrollerar 

miljön avseende exempelvis mikroklimat (vind och temperatur) och pollinering. Stödjande 

tjänster hjälper till att bygga upp och stödjer de andra ekosystemtjänsterna, som livsmiljöer för 

djur och växter och biologisk mångfald. Kulturella tjänster handlar bl.a. om rekreation, sociala 

interaktioner, estetiska och kulturella upplevelser. Inom planområdet återfinns framförallt re-

glerande (genomsläppliga ytor för omhändertagande av dagvatten, olika lövträd för klimatregle-

ring), understödjande (uppväxta träd i en allé som livsmiljöer för djur och växter) och kulturella 

ekosystemtjänster (rekreation på en gemensam grön och estetiskt tilltalande bostadsgård). 

Trafik 

Närlundavägen leder centralt i området med matargator in till de olika bostadskvarteren, där 

samlade parkeringar ligger. Planområdet angränsar till Närlundavägen i öster och nås med bil 

från den gatan. I övrigt finns flera möjligheter att ta sig till fots till området på grund av områdes 

öppna otydliga struktur. Inom området finns en gata på kvartersmark som angör parkerings-

platser, parkeringsgaraget under Höjdpunkten, transformatorstation och miljöhus. Gatan har 

ingen vändplats utan möjlighet finns att angöra parkeringsplatserna från flera anslutningar mot 

Närlundavägen. Trafikflödet på Närlundavägen söder om Höjdpunkten är 900 fordon (ÅDT) 

2017. På den västra sidan av Närlundavägen saknas gång eller cykel stråk på allmän plats. Intill 

vägen finns istället smala gräsremsor och parkeringsgarage. På motsatt sida av gatan finns gång- 

och cykelväg. 

Närlundavägen intill planområdet sett söderifrån (till vänster) samt infarten till parkeringsplatser och miljö-

hus i planområdets södra gräns (till höger). 

En kommunikationsplan för Närlunda togs fram 2015-05-13 i samband med framtagande av 

planprogrammet för området. Utredningen visar att Närlunda behöver kopplas bättre till den 

omgivande staden. Framför allt gäller det kopplingarna för fotgängare och cyklister, särskilt 

mellan Närlunda och Elineberg, Närlunda och Ramlösa station samt mellan Närlunda och inre 

staden. Något behov av fler eller förbättrade kopplingar för biltrafiken har inte konstaterats. 

En trafik- och parkeringsstrategi för Närlunda är under framtagande. Utredningen omfattar 

strategier för hur trafik och parkeringen kan planeras inom Närlunda under de olika utbygg-

nadsetapperna. Utredningen omfattar bl.a. en parkeringsinventering vilken visar att cirka 75% 

av parkeringsplatserna i Närlunda utnyttjas idag, vilket innebär ett stort överskott på platser i 

området. Så när som samtliga av dess parkeringsplatser nås inom en radie på 500 meter oavsett 
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var man befinner sig i Närlunda, vilket anses vara ett rimligt avstånd till en boendeparkering. 

För anställda bör istället ett avstånd på 800 meter kunna accepteras, vilket medför att 

överskottet inom område bör kunna nyttjas oavsett var bostaden eller abetsplatsen ligger. 

Besökare till boende och verksamheter accepterar dock ett betydligt lägre avstånd. Utgångs-

punkten är att nya exploateringar byggs på befintliga parkeringsplatser och att delar av över-

skottet till en början utnyttjas men succesivt försvinner. På sikt behöver områdets parkerings-

platser samlas och effektiviseras.   

 

Antal parkeringsplatser och hur de är distribuerade över Närlunda. Ur Närlunda Parkeringsstrategi (version 

2018-06-19). 

En ny busslinje med högre kapacitet planeras att trafikera Närlundavägen. Helsingborgexpres-

sen ska byggas från Maria station i norr till Ramlösagården i öster via stadens centrala delar och 

genom Närlunda. Superbussen ställer flera krav på gatuutformningen längs linjerna. några av 

dessa relevanta för Närlundavägen är: Signalprioritet längs hela linjen, med få stopp utöver de 

som görs vid hållplatserna. Ingen kantstensparkering som stör busstrafikens flöde. Utfarter end-

ast i begränsad omfattning. Rak inkörning (klackhållplats) med plant insteg. Väntyta för resenä-

rer med väderskydd, sittbänkar, god hållplatsmiljö utan störande snabb biltrafik. Egna körfält 

eller garanterad framkomlighet. Väl tilltagen kurvradie samt god körgeometri i korsningar och 

ingen rondellkörning. 

Teknisk försörjning 

Inom planområdet finns ledningar för starkström och opto. Strömledningen har ett skyddsom-

råde på 4 meter. En fjärrvärmeledning löper söder om planområdet i öst-västlig riktning samt 

utmed Närlundavägens östra sida. Ledningen har ett skyddsområde på 4 meter till platta på 

mark och vid uppförande av källare 6 meter. I Närlundavägen ligger VA-ledningar som viker av 

åt väster i södra delen av planområdet. Ledningarna har ett respektavstånd på 10 meter. 
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En dagvattenutredning har tagits fram för Närlunda 2018-01-08 med särskilt fokus på fastig-

heten Närlunda västra 2. Utgångspunkten är att aktuell exploatering inte skapar någon ytterli-

gare hårdgjord yta. Strategin i området som helhet är att tröga upp regnflödena på ytan, strax 

under ytan och nära källan där regnvattnet landar. När vattnet trögats upp tillräckligt kan de 

gamla dagvattenledningarna användas med den dimension de har idag. Generellt innebär de 

geotekniska förutsättningarna att förutsättningen för infiltration inte är bra. Dagvatten från an-

göringsslinga och parkeringsplatser i detaljplanen bör avledas på markytan till ett svackdike el-

ler regnbädd.  Dagvattnet fördröjs och renas innan det leds vidare till dagvattenledningen i 

Närlundavägen. Det krävs 200 kubikmeter fördröjningsvolym per hektar reducerad area för 

grönyta. Med hjälp av gröna tak kan man utnyttja takytor för att skapa gröna områden som gyn-

nar biodiversitet inom staden, gynnar klimat i byggnader samt fördröjer toppflöden av dagvat-

ten. Gröna tak minskar även totalt avrinnande vatten från takytorna tack vare vattenupptag av 

växter samt ökad avdunstning. Andra fördelar är att gröna tak kan bidra till en mer estetisk till-

talande miljö. 

Förslag på dagvattenfördröjning inom kvarteret (till vänster) samt höjdsättning och sekundära 

avrinningsvägar som bör hållas öppna för hantering av extremregn (till höger). 

Geotekniska förhållanden 

Tyréns har utfört en markteknisk undersökning av området (2017-09-15). Jordlagren består lo-

kalt under asfalt av fyllning med underliggande morän och/eller sand på lersten och lokalt även 

på sandsten (sedimentär berggrund). Fast sedimentärt berg tolkas ligga ungefär i nivå med me-

todstopp för skruvprovtagningen, dvs mellan 2 och 4 meter under markytan. Fyllningen består 

av mulljordshaltig sand, tegel, kolrester och grus. Sand påträffades under fyllningen eller som 

ett lager i lermoränen. De geotekniska förutsättningarna för grundläggning av planerade bygg-

nader är goda då marken under fyllning utgörs av friktionsjord eller lermorän med medelfast till 

mycket fast lagringstäthet på sedimentär berggrund. Fri vattenyta observerades på nivåer mel-

lan +21,6 och +22,4 vilket motsvarar mellan 2,1 och 2,8 meter under markytan.  Det ska noteras 

att grundvattenytan fluktuerar beroende på årstid och nederbörd. Vid anläggning av eventuella 

parkeringsgarage och källare ska dessa grundläggas vattentäta. 
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4.3 Service 

Offentlig service 

I nära anslutning till planområdet ligger Närlunda vårdcentral, Jordbodalens Äldreboende samt 

trygghetsboendet Närlunda Park. Närmsta bibliotek ligger på Elineberg, ca 600 meter bort, i Eli-

nebergskolan nära Elinebergs Centrum. 

Skola och förskola 

Inom Närlunda finns Jordbodalens förskola. I närheten finns ett antal förskolor. En i Folkets 

park, en inom rimligt gångavstånd på Elineberg och flertalet på Högaborg. Det finns ingen 

grundskola på Närlunda. Men ett flertal skolor ligger i angränsande stadsdelar; Elinebergssko-

lan, Husensjöskolan och Wieselgrenskolan. 

Kommersiell service 

I direkt anslutning till planområdet vid det nybyggda bostadshuset Höjdpunkten finns mindre 

lokaler för kommersiell service. Idag finns här en närbutik. I Elineberg centrum, som ligger sö-

der om Närlunda finns ett större utbud av butiker och annan service. Planområdet ligger på cy-

kelavstånd från Elineberg och Helsingborgs centrum. 

4.4 Riksintressen och förordningar 

Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är in-

tressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Riksintresse kustzonen och naturmiljövård 

Programområdet omfattas av riksintresse Kustzon enligt 4 kap 4 § MB samt av riksintresse Na-

turvård Pålsjö-Domsten (N44). Värdena utgörs av geologiska kvaliteter och naturbetesmark. 

Landborgen är Skandinaviens ståtligaste postglaciala strandlinje. På några ställen bryts landbor-

gen igenom av mäktiga raviner, till exempel Jordbodalen. Landborgen är utmejslad i en berg-

grund bestående av sandsten, sandstensskiffer, lerjärnsten, grå skifferlera, svart skiffer, stenkol 

och blandningstyper mellan dessa. Djur- och växtlivet är mycket rikt och innehåller en rad ho-

tade arter. 

 

Riksintresset för naturvård, Pålsjö-Domsten markerat i grönt. 
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Översiktsplan, Stadsplan 2017 

Stadsplan 2017 antogs av kommunfullmäktige den 21 november 2017. Stadsplanen är en kon-

kretisering av ÖP 2010 och ersätter den som översiktsplan för centralorten. Stadsplanen redovi-

sar för aktuell detaljplan ”utveckla, förtäta, förstärka befintlig markanvändning”, ”ny blandad 

stad – inriktning boende” och ”ny förskola”. Ny blandad stad och förskola redovisas i ett stråk 

från Höjdpunkten längs Närlundavägens kant fram till där gatan svänger av västerut. Närlunda-

vägen är även utpekad för strukturbildande kollektivtrafik. 

 

Utdrag ur Stadsplan 2017. 

 

Fördjupning av översiktsplanen 

En fördjupning av översiktsplan för H+ antogs den 23 november 2011. Programområdet ingår ej 

i området för fördjupning av översiktsplan men angränsar till Gåsebäck i väster som är en del av 

H+. Gåsebäck ska omvandlas till ett område blandat med bostäder och verksamheter samt ett 

spirande kulturliv. Gåsebäck ska integreras med bland annat Närlunda med bra cykel- och gång-

vägar. Gåsebäck och Närlunda ska även kopplas samman med ett blå-grönt stråk. 

Planprogram för Närlunda 

Planprogrammet syftar till att se över hela Närlunda i ett övergripande perspektiv med ambit-

ionen att förtäta stadsdelen genom etappvis utbyggnad. Målet är att skapa 250 nya bostäder 

med varierande upplåtelseformer. Förtätningen skall ske med fokus på att utveckla Närlunda till 

en attraktiv och hållbar stadsdel genom att stärka områdets egna kvaliteter och på så sätt ut-

veckla en stark identitet och en unik karaktär för området. Programmet har identifierat ett antal 

utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och förskola inom det föreslagna programom-

rådet. Samtidigt föreslås hur områdets övergripande gatu- och grönstruktur kan stärkas för att 

öka tillgängligheten i området och till omgivningen. 
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Utdrag ur Planprogram för Närlunda. 

 

Detaljplaner 

Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Stadsplan från 1969 (1283K-9482) redovisar 

bl.a. bostadsändamål i tre våningar och handel. Närlundavägen är planlagd som allmän plats, 

gata som avslutas i en stor vändplats i söder. Markanvändningen som aktuellt planförslag avser 

att ersätta är bortprickad kvartersmark, delar av en gemensam bostadsgård för flerbostadshu-

sen i väster, vilket enligt planförslaget övergår i kvartersmark för skoländamål. Detaljplan för 

del av Närlunda Västra 2 från 2010 (1283K-16438), ersätter delar av den äldre stadsplanen. 

Markanvändningen innefattar bostäder som högst i 24 våningar, centrumfunktioner, förskola, 

vård, underjordiskt garage och teknisk anläggning. En gata i väst-östlig riktning har planlagts för 

att skapa förutsättningar för en ny framtida koppling till Gåsebäck i väster och vidare mot cent-

rum. Markanvändningen som aktuellt planförslag avser att ersätta ä kvartersmark med prick-

mark, infart med syfte att säkerställa angöring till det nya parkeringsgaraget och angöring till 

miljöhus i söder och befintliga markparkeingar.  Större delen av ytan ligger som korsmark där 

marken endast får bebyggas med uthus och garage med en högsta byggnadshöjd på tre meter. 

Detta gör de befintliga parkeringsgaragen förenliga med detaljplanen. En mindre yta är avsedd 

för teknisk anläggning, transformatorstation. 
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Till vänster: Stadsplanen från 1969 (1283K-9482). Till höger: Detaljplan för del av Närlunda Västra 2 från 

2010 (1283K-1643). 

Kulturmiljöprogram 

I kulturmiljöprogram för Skåne län, särskilt värdefulla kulturmiljöer, utpekas större delen av 

Helsingborgs centrum som kulturhistoriskt värdefull miljö. Programområdet ingår men om-

nämns inte särskilt. I motiv för bevarande av kärnintressen lyfts inte miljonprogramsområde 

upp.  

Parkeringsnorm 

Den gällande parkeringsnormen för cykel och bil i Helsingborgs stad antogs av kommunfullmäk-

tige den 20 september 2016. Normen ligger till grund för stadens detaljplanering och bygglovs-

prövning, och värdena är vägledande för att skapa tillräckligt många parkeringsplatser för det 

behov som fastighetens boende och verksamheter behöver. Parkeringsbehovet för den aktuella 

detaljplanen utgår från parkeringsnormen. Användningen förskola genererar 3 parkeringsplat-

ser för bil och 22 cykelparkeringar per 1000 m2 bruttoarea inom zon 1.  

 

  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp-Redestam André Persson 

planchef planarkitekt 


