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

i stadsbyggnadsnämnden 24 augusti 2017. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 kapitlet 

plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra en blandad användning som kon-

tor, handel och icke störande verksamheter, samt att pröva omfattning och utformning av en så-

dan bebyggelse.  

1.2 Sammanfattning 

Huvudidén med planen är att skapa en mer blandad och flexibel användning inom området samt 

att förstärka Ängelholmsvägens karaktär som en viktig entré till staden. Planen är det första ste-

get för en utveckling och förtätning inom stadsdelen Norra infarten och i linje med intention-

erna i Stadsplan 2017 samt planprogrammet för området. Planen möjliggör en kombination av 

olika användningar, samt styr de kommande byggnadernas orientering och utformning mot 

Ängelholmsvägen. En förhöjd bottenvåning med entréer mot Ängelholmsvägen avses bidra till 

ett mer aktivt gatuliv i den mänskliga skalan. Planen skapar också möjligheten för en ny siktlinje 

mot Ringstorps vattenreservoar vilken bryter upp det stora kvarteret till mindre delar.

ILLUSTRATIONSKARTA (JKAB arkitekter) 

Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 

 Kontorsbyggnader, centrumverksamheter och verksamheter. 

 En varierad bebyggelse inom planområdet mellan 4 och 6 kontorsvåningar. Den högsta 

tillåtna totalhöjd är 26 m med placering längs Ängelholmsvägen. 

 En siktlinje mot Ringstorps vattenreservoar. 

 En mindre del av kvartersmark regleras till allmän platsmark för Gata för att skapa möj-

lighet för en breddning och förbättring av Grenadjärgatan i framtiden. 
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Konsekvenser 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken.  

Planeringsförutsättningar 

Planområdet ligger inom planprogrammet för Norra infarten, Majoren 3 m.fl. som godkändes av 

stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2012. Enligt planprogrammet ska området utvecklas 

till en blandad stad och fungera som en viktig och attraktiv infart till Helsingborg. Dessa intent-

ioner definierar huvudidén i planarbetet.  

Planområdet ligger inom uppmärksamhetsområde för transporter av farligt gods på Ängel-

holmsvägen. Därtill finns en koldioxidcistern inom fastigheten Diana 8, Zoégas Kaffe, väster om 

planområdet med 100 m uppmärksamhetsavstånd som täcker del planområdet.  

Resultatet från den utförda riskbedömningen för planområdet (Bricon 2018-03-07) visar att in-

dividrisken ligger inom acceptabla gränser. För bebyggelse som vetter direkt mot Ängelholms-

vägen är detta under förutsättning att samtliga byggnader utförs med utrymningsvägar som 

mynnar i det fria på husets baksida, dvs. bort från vägen. Därför sätter planen krav på utform-

ning av byggnader utmed vägen så att de har utrymningsvägar som mynnar i husets baksida och 

bort från vägen.  

Planområdet påverkas av uppmärksamhetsområden för miljöstörningar från Zoégas Kaffe och 

Håvas lack däck för bland annat buller, lukt, stoft och lösningsmedel. Zoégas kaffe har genomfört 

en del åtgärder och mätningar under senaste åren för att minska eventuella buller och utsläpp 

av stoft och kolväten vilken förbättrar förutsättningarna för en förtätning inom området.  En tro-

lig placering av friskluftsintag till ventilationen bort från Ängelholmsvägen i de kommande be-

byggelse, kommer även hjälpa att minska risken för möjliga miljöstörningar från Håvas lack 

däck. 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Huvudidén med planen är att skapa en mer blandad och flexibel användning inom området samt 

att förstärka Ängelholmsvägens karaktär som en viktig entré till staden. Planen är det första ste-

get för en förändring och förtätning inom stadsdelen Norra infarten och i linje med intention-

erna i Stadsplan 2017 samt planprogrammet för området. För att nå huvudidén medger planen 

olika användningar inom området. Detta möjliggör att delvis behålla karaktären som verksam-

hetsområde med icke störande verksamheter samt att utveckla området till en mer blandad 

stadsdel. Planen möjliggör en ny siktlinje mot Ringstorps vattenreservoar i framtiden och bryter 

upp det stora kvarteret till mindre delar.  

 
Flygvy från sydost. Illustrationen visar ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas i ett 

första steg, samt den nya siktlinjen. Illustration: JKAB Arkitekter 

 
Flygvy från väster, Illustrationen visar ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas över tid. 

Illustration: JKAB Arkitekter 

Ny siktlinje
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2.2 Bebyggelse 

Planen medger en blandad markanvändning inom kvartersmark. Kontor medges som en huvud-

användning för att möjliggöra uppförandet av fristående kontorsbyggnader från andra industri-

verksamheter.  Centrumändamålet innebär att befintliga verksamheter som gym och mindre 

kontorsverksamhet kan finnas kvar samt att nya användningar t.ex. mindre handel, lättare for-

mer av vård och m.m. får finnas inom området. Verksamheter med begränsad omgivningspåver-

kan medges inom planområdet för att bibehålla möjligheten att icke störande verksamheter får 

finnas kvar inom området. Användningen verksamheter medger service, lager, tillverkning med 

tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad ka-

raktär med begränsad omgivningspåverkan.  

För att förstärka Ängelholmsvägen som en attraktiv entré till staden och skapa ett tydligare ga-

turum och struktur ska byggnader placeras i förgårdslinje mot gatan inom marken närmast 

vägen. Den högsta tillåtna höjden varierar inom fastigheten. Planen möjliggör högre byggnader, 

högst 26 m som motsvarar sex kontorsvåningar, mot Ängelholmsvägen. Detta hjälper ytterligare 

att förstärka gatans karaktär. Det medges cirka en kontorsvåning lägre byggnader mot Zoégas, 

högst 22 m i totalhöjd, för att trappa ner i höjd och skapa variation inom fastigheten. Det tillåts 

en lägsta höjd på 18 m längre in på fastigheten. 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 

KCZ Kontor, Centrum, Verksamheter.  5 § 1 

 
Högsta totalhöjd är angivet värde i meter. 16 § 1 

 Marken får inte förses med byggnad. 16 § 1 

p1 Byggnad ska placeras i förgårdslinje mot gatan. 
16 § 1 
 

p2 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot nordost. 16 § 1 

f1 Fasad ska huvudsakligen utformas med stenmaterial. 16 § 1 

f2 
Bottenvåningen ska utföras med en minsta våningshöjd av 4,5 

m.  
16 § 1 

f3 Minst en entré ska vändas mot allmän plats. 16 § 1 

f4 
Varje byggnad ska ha utrymningsvägar som mynnar i husets 
baksida, dvs. bort från Ängelholmsvägen. 

16 § 1 
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Illustrationen visar hur byggnadshöjderna kan variera inom området.  

Genom att pricka bort del av fastigheten bidrar förslaget till att bryta upp kvarteret till mindre 

delar samt att skapa en ny siktlinje mot Ringstorps vattenreservoar i framtiden. För att få en full 

siktlinje bör prickmarken fortsätta även genom fastigheten Jupiter 15 om det blir någon plan-

ändring inom detta område i framtiden.  Stråket ligger i förlängning av Eichstedtsgatan på södra 

sidan av Ängelholmsvägen. 

 
Ny siktlinje genom fastigheten mot Ringstorps vattenreservoar. Vy från Eichstedtsgatan.  

Mot nordost ska byggnaden placeras i gräns mot grannen, Jupiter 17 för att skapa en samman-

hängande placering av byggnaderna i fastighetsgräns mot Jupiter 17. Då fastighetsgränserna i 

den nordöstra delen inte är vinkelräta mot gatan kan det bli ett litet glapp mellan kommande 

byggnader på Jupiter 11 och Jupiter 17. Detta kan lösas genom en mindre fastighetsreglering.  

Planen reglerar fasadmaterial på byggnader som kommer att ligga mot Ängelholmsvägen för att 

ytterligare höja kvaliteten utmed gatan.  Därtill definieras den lägsta höjden på bottenvåningen 

och placering av minst en entré i varje byggnad mot gatan för att skapa en upphöjd och aktiv 

bottenvåning. Kopplingen mellan bottenvåning och gatan kan förstärkas ännu mer genom att 
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placera mer offentliga användningar till exempel en gemensam matsal eller andra lokaler i bot-

tenvåningen. En del användningar t.ex. gemensam matsal eller andra serviceverksamhet kan i 

framtiden omvandlas till en mer tillgänglig verksamhet eller mötesplats för hela stadsdelen.  

 
En skiss på hur fasaderna kan se ut mot Ängelholmsvägen.  

Enligt planen ska byggnader som vetter mot Ängelholmsvägen ha utrymningsvägar som mynnar 

i på husets baksida, det vill säga bort från vägen. Åtgärden krävs för att nå en acceptabel risk-

nivå inom området. 

Exploateringsnivån regleras inte i planförslaget för att skapa en mer flexibel plan som kan an-

passas till kommande behov samt nya förutsättningar i framtiden. Förutom dagens behov för en 

kontorsbyggnad på del av fastigheten finns inga tydliga bilder över hur resten av fastigheten kan 

utvecklas i framtiden. Exploateringen kommer indirekt begränsas av dagens parkeringsnorm 

för de olika användningarna inom området. Om det sker någon förändring i parkeringsnormer i 

framtiden eller kommer förslag på nya smarta lösningar för parkering kan exploateringen an-

passas därefter.   

Nedan presenteras en skiss över ett scenario för möjlig exploatering i tre etapper. I den första 

etappen byggs en ny kontorsbyggnad i fem plus en teknikvåning med en total exploatering av 

cirka 4 500 m2 BTA på den östra delen av fastigheten mot Ängelholmsvägen. I senare etapper 

kan byggnader placeras mot Grenadjärgatan eller längre in på fastigheten. Skisserna redovisar 

en total volym av cirka 10 000 m2. 
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2.3 Allmänna platser  

En mindre del av fastigheten Jupiter 11, en 2 m bred remsa, regleras till allmänplatsmark för 

Gata mot Grenadjärgatan. Gatan är 12 m bred idag och breddas till 14 m i detaljplanen. Detta 

skapar möjlighet för en förbättring av gatusektionen i framtiden med bättre framkomlighet för 

bilar och gående. Dessutom skapas mer yta för anordning av kantparkeringar utmed gatan.   

 

 

Skiss på hur gatusektionen kan se ut i framtiden.  

2.4 Trafik 

Biltrafik 

Angöring för bilar till planområdet kommer att ske som idag från Grenadjärgatan. Medlöpande 

trafik in från Ängelholmsvägen leds vidare via Grenadjärgatan.  

Parkering 

Planen innebär inga begränsningar av den totala exploateringsytan varför det blir svårt att re-

dovisa behovet av antal parkeringar i planen. En beräkning av behovet har ändå tagits fram uti-

från de redovisade skisserna i etapper och enligt gällande parkeringsnormen.  För den första 

byggnaden behövs cirka 64 bilplatser och cirka 18 cykelplatser. Den befintliga gymverksam-

heten antas ha ett behov av cirka 20 bilplatser som är tänkt att tillgodoses genom ett samutnytt-

jande av parkeringar som kommer att skapas inom fastigheten.  Gymmets peaktider antas ligga 

efter kl. 17:00 vilket är utanför vanlig kontorstid. Enligt ritningar kan det totala parkeringsbeho-

vet klaras med markparkering inom fastigheten. Det finns även funderingar att genom mindre 

ändringar i den befintliga lagerbyggnaden använda den som en parkering.   

Planbestämmelser PBL 4 kap 

GATA Gata 5 § 1 

 



 

10 (24) 

Samrådshandling 

Dnr:626/2017 

Upprättad 9 mars 2018 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 

 
Illustration visar ett exempel på hur området skulle kunna byggas i etapper med olika parkerings-

behov. Illustration: JKAB arkitekter 

2.5 Teknisk försörjning 

Planområdet ligger i anslutning till befintligt ledningsnät för dagvatten-, spillvatten- och vatten-

ledning. 

Energiförsörjning och telekommunikation 

Den tekniska infrastrukturen är utbyggd i området och ny bebyggelse kan anslutas.  

Vatten och spillvatten 

Anslutning av nya byggnader kan ske till befintligt VA-ledningsnät i Grenadjärgatan söderut re-

spektive Ängelholmsvägen i öster. NSVA rekommenderar en lägsta golvnivå till mellan 30-50 cm 

över befintlig marknivå vid anslutningspunkten för att undvika pumpning av avloppsvatten. Vid 
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behov av sprinkler ska detta i första hand lösas med egen tank. Befintligt vattentryck i Ängel-

holmsvägen behöver utredas om byggnader i sex våningar medges, eventuellt krävs trycksteg-

ring. 

Det finns en brandpost i närheten av planområdet.  

Dagvattenhantering 

Området är redan hårdgjort varför mängden av dagvatten inte kommer att förändras som en 

följd av förslaget. Däremot kan olika åtgärder användas för att förbättra hantering av dagvattnet 

i samband med utvecklingen av området.  

Planen rekommenderar användning av olika åtgärder som presenteras i till exempel NSVA:s 

dagvattenpolicy. Användning av genomsläpplig beläggning med fördröjningskapacitet på parke-

ringsytor eller olika former av svackdiken för rengöring eller fördröjning av dagvatten kan vara 

några exempel. De här åtgärden kan dessutom göra området grönare vilket följer intentionerna i 

Stadsplanen 2017. 

  
Exempel på Svackdiken och genomsläpplig beläggning.  

  
Grönt tak på parkeringsplats.  

Avfallshantering 

Avfallshantering för tillkommande byggnader avses anordnas enligt aktuell renhållningsordning 

för Helsingborgs stad.  
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2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Utmed Ängelholmsvägen ligger fjärrvärmeledningen nära fastighetsgränsen varför planen skyd-

dar den med ett 2 m brett u-område utmed fastighetsgränsen.  

 

 

Fastighetsindelning 

Del av fastigheten Jupiter 11 regleras till GATA allmänplatsmark som innebär en fastighetsregle-

ring och markinlösen. 

Fastigheten omfattas av tomtindelning för del av kvarteret Jupiter (10761) som upphävs i sam-

band med planändring. 

Genomförandetid 

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

Huvudmannaskap 

Kommunen blir huvudman på den nya gatumarken. 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 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.  

Planen medger en blandad användning inom fastigheten vilken kan möjliggöra etablering av 

mer personalintensiva verksamheter inom området. Detta tillsammans med en upphöjd botten-

våning och lokaler skapar mer liv och rörelse runt planområdet och mot Ängelholmsvägen. Tra-

fikflödet bedöms öka något på kringliggande gator i en framtida exploatering enligt detaljplane-

förslaget som dock är förutsedd i trafikprognosen för 2030.  

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

jöpåverkan. 

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kustzonen 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kustzon men har ingen påverkan på riksintresset. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Planförslaget kan orsaka en marginell ökning av trafikmängden på kringliggande gator dock 

detta påverkar inte luftkvaliteten. 

Markföroreningar 

Planen tillåter mer blandad användning inom området vilket förbättrar förhållandena jämfört 

med dagens användning. Enligt marundersökningsrapporten (Tyréns, 2016) varken fältmät-

ningar eller laboratorieanalyser indikerar någon omfattande föroreningssituation. Bortsett från 

en analys av zink som överskrider riktvärdet för MKM i en punkt, har inga halter över riktvärdet 

för MKM påträffats. Området bedöms vara lämpligt för markanvändning som kan likställas med 

Naturvårdsverkets markanvändningstyp MKM (t.ex. kontor eller industri).  

I rapporten betonas att då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning kan det inte 

uteslutas att föroreningshalter kan förekomma lokalt, trots att detta inte har identifierats i 

denna undersökning. Därtill påpekas det att om schaktarbeten utförs inom området bör vak-

samhet för markföroreningar iakttagas. Om schaktmassor uppstår som överskott inom området 

rekommenderas ytterligare provtagningar för avgränsning. 

Miljöförvaltningen har tagit del av undersökningsrapporten och i sitt meddelande (2016-10-19) 

understryker att eventuella äldre avloppsledningar under befintlig betongplatta kan innehålla 

avlagringar med höga halter föroreningar, något som är en sannolik risk vid äldre grafiska indu-

strier.   
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Markradon 

Planområdet ligger inom område där det finns isälvssediment vilket medför en förhöjd radon-

risk. Markmätningar har inte utförts i detta skede. Undersökningar bör utföras i senare skede 

för att säkerställa om det behövs åtgärder i byggnader så att högsta tillåtna radonhalt inte över-

skrids i byggnaden. 

Vattenkvalitet 

Enligt Stadsplan 2017 ligger området inom område med tunna jordlager som innebär högre för-

oreningsrisk för de djupare grundvattenlagren. I den geotekniska undersökningen som utfördes 

inom del av planområdet (Tyréns, 2017), ligger grundvattenvatten på en djup nivå, mellan 4,3 m 

till 4,5 m under mark varför föroreningsrisken bedöms vara liten inom planområdet förutsatt 

att det inte finns markföroreningar inom fastigheten. Trots de djupa grundvattennivåerna inom 

området bedöms anläggning av nya gröna ytor inom området vara extra viktiga för infiltration 

vid exempelvis skyfall.  

Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen gällande god kemisk sta-

tus samt kvantitativ status för grundvatten men behöver beaktas ytterligare i genomförandeske-

det.  

Risker  

I februari 2018 utförde Bricon en riskbedömning för att utreda olycksrisker som kan påverka de 

kommande byggnaderna inom aktuell fastighet. Egendomsskador och skador på miljö har inte 

beaktats i denna riskutredning, utan fokus är endast på människors liv och hälsa. Riskobjekten 

som utreds är främst Ängelholmsvägen och en koldioxidtank inom Zoégas kafferosteri.  

Resultatet av denna analys visar att individrisknivån ligger inom acceptabla gränser för bebyg-

gelse inom kv. Jupiter 11. Antaganden som gjorts i denna analys anses vara konservativa, varför 

resultatet ger en rättvis bild av möjliga olycksscenarier. För bebyggelse inom kv. Jupiter 11 som 

vetter direkt mot Ängelholmsvägen är detta under förutsättning att samtliga byggnader utförs 

med utrymningsvägar som mynnar i det fria på husets baksida, dvs. bort från vägen. Det däre-

mot inte sätts krav på att fasader utförs brandklassade.  

Enligt rapporten kan resultaten och åtgärdsförslagen i denna riskanalys tillämpas för använd-

ningen Kontor och Centrumverksamhet (butiker, handel, vårdcentral, hotell etc.) inom fastig-

heten Jupiter 11. Det ska noteras att analysen förutsätter att bebyggelse fungerar som en flam-

skärm mot Ängelholmsvägen. Det är således inte lämpligt att eventuella uteserveringar eller 

större öppna ytor tänkta för mer än tillfällig vistelse angränsar direkt mot Ängelholmsvägen.  

Planen sätter krav på utformning av byggnader utmed vägen så att de har utrymningsvägar som 

mynnar i husets baksida och bort från vägen.  

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Kulturmiljö 

Zoégas och dess kulturhistoriska värde beaktas genom en nedtrappning av byggnadshöjden mot 

Zoégas.  

Stadsbild 

Ett genomförande av förslaget bedöms ha en positiv påverkan på stadsbilden genom att skapa 

en mer varierad användning inom området. Jämfört med befintliga byggnader med en eller två 
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våningar tillåter planen högre bebyggelse upp till 26 m, som motsvarar sex kontorsvåningar, 

mot Ängelholmsvägen. Detta förstärker Ängelholmsvägens karaktär som en attraktiv entré till 

staden. Dessutom styrs orientering av byggnader mot Ängelholmsvägen för att skapa ett mer 

tydligt och definierat gaturum. Utformningen av fasader mot Ängelholmsvägen med sten-

material förstärker områdes karaktär som en attraktiv entré till staden. 

Genom att pricka bort del av fastigheten bidrar förslaget till att bryta upp kvarteret till mindre 

delar. Detta skapar möjlighet till en siktlinje mot Ringstorps vattenreservoar i framtiden.  

3.5 Sociala förhållanden 

Genom att möjliggöra en mer blandad användning inom området och att vända flera entréer 

mot Ängelholmsvägen skapas mer liv och rörelse under olika tider av dygnet. Därtill en förhöjd 

bottenvåning med mer öppna fasader förbättrar kopplingen till gatunivån. Planens genomfö-

rande också innebär att fler arbetsplatser tillskapas.  

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

För planens genomförande behövs en fastighetsreglering genom att del av kvartersmark från 

fastigheten Jupiter 11 övergår till allmän platsmark, GATA.  

 

Blå yta visar mark som föreslås övergå till allmän platsmark. 

Avtal 

Exploateringsavtal ska tecknas för att reglera genomförandekostnader och markanvisning.  

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande medför ekonomiska kostnader i form av markinlösen och fastig-

hetsregleringskostnader. Del av fastigheten Jupiter 11 planläggs som GATA allmän platsmark 

som innebär att kommunen löser in marken för en förbättring av gatusektionen i framtiden.  

Tekniska utredningar 

En markradonundersökning kan behövas i ett senare skede. Hänsyn till radonrisken bör tas 

även vid bygglovsskedet för att säkerställa om det behövs åtgärder i byggnader så att högsta till-

låtna radonhalt inte överskrids. 
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Övriga upplysningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 

och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 

Om schaktarbeten utförs inom området bör vaksamhet för markföroreningar iakttagas. Om 

schaktmassor uppstår som överskott inom området rekommenderas ytterligare provtagningar 

för avgränsning, då jorden kring punkt T1602, T1606 och T1607 uppvisat halter över MRR och 

inte fritt kan återanvändas på annan plats. All hantering av förorenade massor är anmälnings-

pliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 

1998:899) ska en anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsyns-

myndigheten innan en eventuell sanering påbörjas. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring inkom från Peab FU Jupiter 11 AB, den 29 juni 2017. Avsikten med 

planändringen är att ändra markanvändning från (J) industri till kontor och icke störande verk-

samhet.  

Beslut i ärendet 

Beslut om planuppdrag i Stadsbyggnadsnämnden togs den 24 augusti 2017.   Stadsbyggnads-

nämnden godkände ett planprogram för Norra infarten, Majoren 3 m fl den 12 december 2012 

vilket planområdet ingår i.   

4.2 Planområdet 

Planområdet omfattar fastigheten Jupiter 11 som ligger i ett verksamhetsområde strax nordost 

om Helsingborg centrum. Planområdet är cirka 7500 m2 och avgränsas av Ängelholmsvägen i 

sydost, Grenadjärgatan i sydväst, samt angränsande verksamheter i norr och öst. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Jupiter 11 ägs av PEAB FU Jupiter 11.  

Markanvändning 

Marken används huvudsakligen för mindre verksamheter och gym idag. Det finns en asfalterad 

yta som angörs via Grenadjärgatan och används för parkering.  

Historik; kvarteret Jupiter 

Marken var vid 1800-talets mitt bebyggd med en vädermölla. Det var en s.k. holländare som flyt-

tades dit från Småland i mitten av 1800-talet. Vid 1800-talets andra hälft låg även en gård en bit 

sydost om möllan. Under 1950-talet började en ny period av byggnationen inom kvarteret som 

fortsatte fram till 1970-talet. Olika verksamheter som tryckeri, bilförsäljningsfirmor och handel 

har funnits inom området under olika perioder. Det fanns ett tryckeri på östra del av fastigheten 

Jupiter 11 som förstördes i en brand 2010.  

  
Ortofotokarta 1965-Helsingborgs stad. Röd linje visar fastigheten Jupiter 11.  
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Bebyggelse 

Inom fastigheten står en byggnad som idag används för gym och kontorsverksamhet samt en 

outnyttjad lagerlokal. Det finns en betongplatta på sydöstra del av fastigheten där det tidigare 

funnits ett tryckeri som brann ner 2010.  

Grönområden  

Inga gröna områden finns inom planområdet idag. Ringstorps vattenreservoar, Ringstorps som-

marstad (koloniområde) samt Ringstorpsparken ligger i närheten av planområdet.   

Trafik 

Fastigheten nås via Grenadjärgatan på västra sidan. Söder om fastigheten ligger Ängelholmsvä-

gen som enligt Trafikplanen för Helsingborg kommer att behålla sin infartsfunktion som en bil-

gata med hög framkomlighet för biltrafik. Vägen är högtrafikerad idag med cirka 32500 fordon 

per vardagsdygn och 8 % tung trafik enligt kommunens trafikdata. En ökning av 2000 fordon 

förväntas till år 2030. 

Området ligger nära bra kollektivtrafik. Flera busslinjer går förbi området idag. Den närmaste 

busshållplatsen ligger inom 100 m från fastigheten mittemot Zoégas. Enligt planerna för 

HelsingborgsExpressen kommer den dock tas bort. Vid Älvsborgsgatan ligger den andra buss-

hållplatsen som ligger inom 150 m från planområdet.  

Enligt Helsingborgs Trafikplan antagen av stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017 ska 

HelsingborgsExpressen passera planområdet. Den första linjen ska invigas 2019, den andra lin-

jen planeras att invigas år 2025. Hållplatslägen föreslås vid Stattena Centrum samt Älvsborgsga-

tan. Både Trafikplanen och Stadsplan 2017 pekar på behovet av infartsparkeringar i närheten av 

planområdet och Ängelholmsvägen. 

 

Utdrag från Helsingborgs Trafikplan.  

Påverkan från omgivningen 

Enligt kommunens riskhanteringskarta ligger planområdet inom 200 m uppmärksamhetsav-

stånd från Zoégas med buller, lukt, lösningsmedel och stoft som möjliga störningar. På andra si-

 

Planområdet 
Hållplats 

Hållplats 
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dan av Ängelholmsvägen ligger Håvas Lack Däck och Bilförsäljning HB som har 100 m uppmärk-

samhetsområde med tanke på buller, lösningsmedel och stoft. Planområdet ligger utanför upp-

märksamhetsområde för två bensinstationer som ligger öster om området.  

  
Utdrag från kommunens riskhanteringskarta.  

Planområdet ligger inom uppmärksamhetsområde för transporter av farligt gods på Ängel-

holmsvägen. Dessutom finns en koldioxidcistern inom fastigheten Diana 8, där Zoégas kaffe lig-

ger, vilken har 100 m uppmärksamhetsavstånd. McNeil AB ligger också i närheten av planområ-

det. Enligt stadens karta omges anläggningen av ett riskavstånd på cirka 500 m. Planområdet 

ligger precis utanför detta område.  

Teknisk försörjning 

Det finns en brandpost inom 15 m avstånd sydväst om planområdet.  

VA-ledningsnät går i Grenadjärgatan söderut och Ängelholmsvägen i öster. I Grenadjärgatan är 

avloppsledningen kombinerad, varför NSVA önskar samordna ledningsomläggning till separata 

ledningar i det fall exploateringen medför förändringar av gatan.  

Fjärrvärmeledningar ligger nära fastighetsgränserna mot Jupiter 11 både i Ängelholmsvägen 

och Grenadjärgatan. Det behövs markreservat i planen för att skydda dem.  

Det finns en befintlig transformatorstation som fastighetsägaren äger i byggnaden. Vid föränd-

ringar kan ny station, med nytt abonnemang, behövas inom planområdet.  

Arkeologi 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

Geotekniska förhållanden 

I december 2017 gjordes en geotekniska undersökning på del av fastighetsytan (Tyréns, 2017) 

som används som underlag för planen. Under befintlig betongplattan, där proverna har tagits, 

utgör jordlagerföljden av fyllning på sand. Fyllningen innehåller sand, grus, humusjord, lera och 

omlagrad lermorän. Uppmätt mäktighet på lagret varierar mellan 1,3 och 1,9 m. Fyllningen av 

friktionsjord har en mycket lös till lös lagringstäthet och fyllningen av kohesionsjord har en 

odränerade skjuvhållfasthet som är hög. Den naturligt lagrade sanden är något grusig och har 

mellan medelfast till fast lagringstäthet. Överkant lagret påträffas mellan 1,5 och 2,1 m under 

betongplattan. Metodstopp med skruven har erhållits på djup mellan 4,7 och 5,9 m under be-

tongplattan. 
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Vid undersökningstillfället noterades en fri vattenyta i skruvprovtagningshålen på nivåer mellan 

+39,7 och +39,9 respektive 4,3 och 4,5 m under markytan. Det ska observeras att grundvatten-

nivån inte är statisk utan fluktuerar under året. Normalt påträffas de högsta grundvattennivå-

erna i södra Sverige under februari-april. Motsvarande lägsta nivåer infaller normalt under sep-

tember-oktober. 

Enligt undersökningen är grundläggningsförhållandena inom undersökningsområdet generellt 

goda. Grundläggning av en kontorsbyggnad i upp till 6 våningar utan källare, bedöms kunna ut-

föras med platta på mark på frostfritt djup på naturligt lagrad sand eller fyllning efter att befint-

lig betongplatta rivits och fyllning med organiskt innehåll banats av.  

Markföroreningar 

Tyréns utförde en översiktlig miljöteknisk markundersökning av på fastigheten Jupiter 11 under 

oktober 2016. Fältintryck och fältmätningar med PID och XRF indikerade inte någon omfattande 

föroreningssituation. Utförda laboratorieanalyser tyder inte heller på någon omfattande förore-

ningssituation inom fastigheten. Bortsett från en analys av zink som överskrider riktvärdet för 

MKM i en punkt, har inga halter över riktvärdet för MKM påträffats. Området bedöms vara 

lämpligt för markanvändning som kan likställas med Naturvårdsverkets markanvändningstyp 

MKM (t.ex. kontor eller industri).  

4.3 Riksintressen och förordningar 

Riksintresse för kustzonen 

Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust, enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. 

Riksintresset för kustzonen innebär bland annat att natur-och kulturvärden ska ges företräde. 

Riksintresset utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.  

4.4 Kommunala ställningstaganden 

Stadsplan 2017 

Planområdet ligger inom Stadsplan 2017 som antogs av kommunfullmäktige den 21 november 

2017. Stadsplanen är en konkretisering av ÖP 2010 och ersätter den som översiktsplan för cen-

tralorten. Stadsplanen föreslår att utveckla, förtäta och förstärka befintlig markanvändning för 

besöks- och personalintensiv verksamhet inom planområdet. Utmed Ängelholmsvägen föreslår 

stadsplanen en successiv förtätning av dagens verksamhetsområden med fler kontor, fler loka-

ler för handel och fler verksamheter med ett stort antal anställda och besökare. Idag har områ-

det god regional tillgänglighet.  

Under avsnittet ”förtätning i verksamhetsområden” redovisar Stadsplanen möjligheter och ex-

empel på hur förtätningen kan ske i verksamhetsområden. Här nämns några av förslagen.  

Påbyggnad/tillbyggnad med kontor eller verksamhet- Många av byggnaderna är byggda i ett vå-

ningsplan och på de flesta fastigheterna finns mindre ytor där det skulle vara möjligt att bygga 

till befintliga byggnader. Genom på-och ombyggnad med kontor och verksamhet i flera planer 
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kan fastigheterna användas effektivare utan lastplatser och vändytor påverkas. 

 

Förtäta för att skapa mer stadsmässiga gaturum-genom att nya byggnader lokaliseras utmed ga-

torna kan en mer stadsmässig, spännande och tätare stadsmiljö skapas.  

Skapa mindre platsbildningar med service och mötesplatser – Genom att skapa offentliga ytor dit 

de som arbetar i områdena kan gå för att äta lunch, fika, arbeta eller ta en paus skapas möjlig-

heter till informella möten. 

  

Lokalisera verksamheter och service till bottenvåningarna och placera kontor på övre vånings-

plan.  Skapa och markera stråk och platser med högre bebyggelse. Förtäta på oanvända ytor.  

Enligt stadsplanen ligger fastigheten Jupiter 11 inom ett område med tunna jordar eller berg 

som gör risken större för föroreningar av grundvattnet. Dessutom ligger planområdet inom om-

råde där det finns särskilt behov av rening, fördröjning och planerad översvämning. Stadsplanen 

anger ett behov av rening och fördröjnings av vatten från industriområden och parkeringsytor 

för att förbättra dagvattenhanteringen inom de här områdena.   

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan (stadsplan) för Ängelholmsvägen västra delen (10232), vilken 

medger industriändamål. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.  

Fastigheten omfattas av tomtindelning för del av kvarteret Jupiter (10761). Planen medger en 

byggnadshöjd på 12 m.  
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Gällande detaljplan.  

Bevarandeprogram 

Planområdet ingår i bevarandeprogram för Östra Tågaborg och Stattena som antogs av Kom-

munfullmäktige den 20 januari 2015.  Kvarteret Jupiter och dess historia beskrivs i programmet 

men inga byggnader med särskilda värden pekas ut inom planområdet. Däremot finns byggna-

der med kompletterande värden i närliggande kvarter, t.ex fastigheten Diana 8 där Zoégas lig-

ger.  De kulturhistoriska värdena ligger i den industrihistoria som finns på platsen.  

  
Bevarandeprogram för Östra Tågaborg och Stattena.  

Program till detaljplan 

Planområdet ingår i program för Norra infarten, Majoren 3 m fl som godkändes av stadsbygg-

nadsnämnden den 12 december 2012.  

Syftet med programmet är att inom Norra infarten möjliggöra för utbyggnad av blandad stads-

bebyggelse, med bostäder, kontor och kommersiella verksamheter samtidigt som befintliga 

större verksamheter kan finnas kvar och utvecklas inom området. Området ska ha en stark iden-

titet och fungera som en viktig och attraktiv infart till Helsingborg. Tydliga stråk, nya mötesplat-

ser, en kvalitetshöjande förtätning och en flexibel markanvändning ska bidra till att uppnå detta. 



 

Samrådshandling 

Dnr:626/2017 

Upprättad 9 mars 2018 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Programmet avser en blandad användning, exklusive bostäder inom planområdet.  Därtill före-

slås i programmet att de storskaliga bebyggelsekvarteren som finns inom området bryts upp i 

mindre enheter.  

 

I programmet föreslås en varierad byggnadshöjd på mellan tre och sex våningar inom program-

området, med inslag av vissa högre byggnader. Tätheten föreslås bli som högst vid de framtida 

spårvägshållplatserna. Flera visuella kopplingar mellan Ringstorps vattenreservoar och Fred-

riksdal möjliggörs av den nya strukturen. Siktlinjer mot Zoégasfabriken och Ringstorps vatten-

reservoar bör beaktas.  

 

Planområdet 



 

Samrådshandling 

Dnr:626/2017 

Upprättad 9 mars 2018 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Parkeringsnorm 

Nuvarande parkeringsnorm i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäktige 2016, omfattar 

parkeringsnorm för cykel och bil avseende bostäder och olika verksamheter inom fyra olika zo-

ner. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Ett antal undantag från normen 

finns redovisade i förslaget, såsom införandet av bilpooler, parkeringsköp, samnyttjande av bil-

platser och förstärkt standard på cykelparkering, vilka under olika förutsättningar kan påverka 

kravet på parkering. Det faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa be-

stäms i samband med bygglovet. Det aktuella planområdet ligger inom zon 3, för vilken gällande 

parkeringsnorm framgår nedan.  

 

Övrigt 

I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014 ligger 

planområdet inom ”område med liten lummighet” där ny grönska bör prioriteras. Nordväst om 

området ligger Ringstorps vattenreservoar vilken definieras som en närpark med högre biolo-

giskt värde samt Ringstorps sommarstad (koloniområde) och Ringstorpsparken med medelhögt 

biologiskt värde.   

Dagvattenplan för Helsingborgs stad, antogs av stadsbyggnadsnämnden 19 november 2015. 

Området ligger inom avrinningsområde till Öresund vilket klassas som mindre känslig recipient. 

Till skillnad från små vattendrag som främst påverkas av plötsliga koncentrationsförändringar, 

är ackumulation av föroreningsmängder ett förekommande problem i havsmiljö. Öresund 

uppnår i dagsläget inte god ekologisk status, målsättningen är att uppnå god status 2021. Ge-

nom att aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i kommunens planeringspro-

cess samt vid ombyggnadsprojekt kan föroreningsmängder från dagvatten till recipient mins-

kas. 

 

 

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam Sara Sardari Sayyar 

planchef planarkitekt 

 

  Parkeringsnorm för cykel Parkeringsnorm för bil 

 

  Antal cykelplatser/1000 m2 BTA         Antal bilplatser/1000 m2 BTA 

                Sysselsatta+ besökande 

Kontor                     18  12               2,5 

Industri/lager                     4,5  10                 - 

Handel                       -  4                22 

 


