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Planuppdrag 

Dnr: 626/2017 
Upprättad den 03 aug 2017 

Detaljplan för fastigheten 

Jupiter 11, Norra infarten 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad användning som kontor, handel och icke 

störande verksamheter inom planområdet samt att pröva omfattning och utformning av en 

sådan bebyggelse. 

Avgränsning 

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

om Helsingborg centrum. Planområdet är ca 7500 m2 och avgränsas av Ängelholmsvägen i syd-

ost, Grenadjärgatan i sydväst, samt angränsande fastigheter och verksamheter. 

 
Planområdets läge. 

Zoégas 

Ängelholmsvägen 

Grenadjärgatan 
Planområdet 

Stattena 

centrum 
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Förslag till process 

Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- 

och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2017, och färdigställas under fjärde 

kvartalet 2018. 

Planförslag 
Huvudidén med planen är att möjliggöra en blandad användning som kontor, handel och icke 

störande verksamheter inom fastigheten vilket följer de bärande idéerna i planprogrammet för 

Norra infarten. Enligt planprogrammet ska området ha en stark identitet och fungera som en 

viktig och attraktiv infart till Helsingborg. Tydliga stråk, nya mötesplatser, en kvalitetshöjande 

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

 
Utdrag ur planprogrammet 

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 

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

En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genom-

föras. 

Planområdet är beläget i ett område som i ÖP 2010 avses utvecklas till blandad stad genom 

komplement av befintlig bebyggelse. Planens intentioner följer idéerna i översiktsplanen. Ut-

veckling från industri till mer blandad användning kommer att ha positiv påverkan på stadsbil-

den. De kulturhistoriska värden som påpekas i bevarandeprogrammet bör beaktas i planen.   

Planområdet 
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Områdets närhet till olika verksamheter kan eventuellt medföra miljöstörningar för människors 

hälsa vilket kan behöva utredas i planarbetet. Olika förslag för åtgärder kan tas fram för att 

minska riskerna till acceptabel nivå. Ingen betydande miljöpåverkan antas medföras av själva 

planen.  

Bedömning av övriga konsekvenser 

Planförslaget förändrar stadsbilden inom området. Detta kommer att bli en positiv påverkan om 

man följer de grundliggande idéerna inom stadsdelen som togs fram i planprogrammet. Närlig-

gande verksamheter som Zoégas, drivmedelsstationer och andra verksamheter kan skapa olika 

miljöstörningar. Förslag för åtgärder för att nå acceptabla nivåer kan tas fram i utredningar.  

Området är bullerstört av trafiken på Ängelholmsvägen. Dessutom används vägen för transport 

av farligt gods. Konsekvenserna av planens närhet till vägen bör undersökas.  

Planområdets placering nära flera region- och lokalbusslinjer samt kommande ”Helsingborgs-

expressen” (startar 2019) skapar goda förutsättningar för områdets utveckling och tillgänglig-

het.  

Öster om Ängelholmsvägen pågår också ett utredningarbete för att rymma, kontor, handel och 

bostäder inom kv. Majoren, som tillsammans med rubricerat planärende bedöms förstärka en 

fortsatt utveckling av Norra infarten på såväl kort som lång sikt. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från Peab FU Jupiter 11 AB, den 29 juni 2017.  

Planområdet 

 

Planområdet markerat med rött. 
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Planområdet påverkas av trafikbuller från Ängelholmsvägen. Övriga miljöstörningar är främst 

kopplade till verksamheter i närheten av området, t ex Zoégas.  

Området ligger inom uppmärksamhetsavstånd för farligt godstransport på väg men även 

skyddsavstånd för Seveso objekt. Det finns två bensinstationer (Preem och Circle K) nära plan-

området med särskilda skyddsavstånd som bör beaktas.  

Enligt kommunens riskdatabas finns några markerade platser runt planområdet där marken är 

mer eller mindre förorenad. Föroreningar är ofta kopplade till tidigare verksamheter. Själva 

kvarteret (Jupiter) är inte utpekat i databasen. 

Riksintressen  

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

Inom kustzonen ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljövården samt möjligheten till rörligt 

friluftsliv. Riksintresset utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det 

lokala näringslivet.   

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 

aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som besök- och personalin-

tensiv centrumverksamhet. Enligt ÖP avses planområdet utvecklas till blandad stad genom 

komplement av befintlig bebyggelse. Planområdet ligger utmed Ängelholmsvägen som är utpe-

kad som en attraktiv infart till staden och del i ett hållbart biltrafiknät. Längs Ängelholmsvägen 

föreslås en utveckling av cykelstråken. 

Detaljplaner 

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

redovisar industriändamål. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Fastigheten 

omfattas av tomtindelning (10761).  

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 angränsande kvarter. 

Program till detaljplan 

Det gjordes ett planprogram för Norra infarten, Majoren 3 m fl som godkändes av stadsbygg-

nadsnämnden den 12 december 2012. I programmet föreslås en blandad användning, exklusive 

bostäder inom planområdet.  Därtill föreslås att de storskaliga bebyggelsekvarteren som finns 

inom området bryts upp i mindre enheter.  

Stadsplan 2017- Ändring av översiktsplanen för centralorten 

I stadsplanens utställningsförslag avses planområdet utvecklas/förtätas/förstärkas för besök- 

och personalintensiv verksamhet. Därtill föreslås att stadsrummen ska bli grönare genom att 

plantera stadsträd och anlägga fickparker. 
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Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 

klassificeras planområdet som ”område med liten lummighet” där ny grönska bör prioriteras. 

Nordväst om området ligger Ringstorps vattenreservoar vilken definieras som en närpark med 

högre biologiskt värde samt Ringstorps sommarstad (koloniområde) med medelhögt biologiskt 

värde.   

Enligt Trafikplanen antagen av stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017 ska HelsingborgEx-

pressen passera planområdet. Hållplatslägen föreslås vid Stattena Centrum samt Älvsborgsga-

tan. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  Sara Sardari sayyar 

planchef   planarkitekt 




