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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden 22 september 2016. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 ka-
pitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan. 

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bostadsbebyggelse 
inom fastigheten Sleipner 3, samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

1.2 Sammanfattning 
Förslaget innebär en förtätning av kvarteret genom att två nya huskroppar uppförs, en frilig-
gande och en tillbyggnad på befintlig byggnad. Den friliggande med nockhöjd 26 meter och den 
intilliggande med nockhöjd 21,5 meter likt befintlig byggnad. Totalt rymmer förslaget upp till 
140 bostäder beroende på lägenhetsstorlek. Direkt intilliggande byggnad ska anpassas till be-
fintlig bebyggelse enligt PBL 2 kap 6 §. 

   
Planområdets läge Placering kompletterande bebyggelse 
 

  
Förslag till ny bebyggelse, vita byggnader är föreslagna tillägg. Grov volymillustration utan takvinklar fram-
tagen av SBF. 

Förslag 
Detaljplanen möjliggör: 

• Komplettering med två flerbostadshus, varav ett i form av en tillbyggnad på befintlig 
byggnad och det andra som en friliggande byggnad i fastighetens södra del. 
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• Underjordiskt parkeringsgarage med planterbart bjälklag. 
• Gårdshus på innergården om totalt max 100 m2. 
• Yta för komplementbyggnader vid befintliga parkeringsplatser längs Kurirgatan med 

placering av gavel/kortsida mot Kurirgatan. 

Konsekvenser 
Förslaget till detaljplan är i linje med Stadsplan 2017 och innebär en ökad exploateringsgrad. 
Planområdet ligger inom 400 meter från hållplatsen Älvsborgsgatan och den planerade Helsing-
borgsexpressen 1 (HEX 1) vilket bedöms vara positivt med tanke på tillgänglighet. Förtätning 
innebär alltid en ökad belastning på befintlig infrastruktur och service men den ökade belast-
ningen till följd av föreslagen detaljplan bedöms vara ringa och kan hanteras i närområdet utan 
negativ påverkan. 

Den naturliga infiltrationen är i området god. Vattnet från allmän platsmark i parken ska inte 
ledas mot bebyggelsen utan fördröjas inom parken innan det avleds längs gång- och cykelvägen 
i syd-nordlig riktning.  Detta innebär en mindre åtgärd i gräsytan i Ringstorpsparkens norra del 
där ytavrinningen vid skyfall ska kunna fördröjas och avledas längs gång- och cykelvägen i den 
västra gränsen av fastigheten Sleipner 3. 

Föreslagen bostadsbebyggelse ger viss skuggning och insyn men bedöms med hänsyn till sta-
dens mål om förtätning som acceptabla.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 

Planeringsförutsättningar 
Planområdet består av fastigheten Sleipner 3 och ligger i centrala Helsingborg, inom stadsdelen 
Ringstorp. Fastigheten är 8 370 m2 och ligger utmed Kurirgatan som gränsar till fastighetens 
östra gräns. Befintlig bebyggelse är från 1963 och är en lamellbyggnad i rött tegel med mönster-
murningar. Gården består till största del av gräsmatta men innehåller även lekplats och sitt-
grupper i den östra delen av gården. Planområdet nås främst via Kurirgatan och Ringstorpspar-
ken men även från omkringliggande fastigheter. I området runt omkring finns flerbostadshus i 
4-8 våningar. Planområdet gränsar också till en offentlig park i söder. Närmsta service med livs-
medelsbutik, posthantering, bibliotek och restauranger finns vid Ringstorps torg. 

 

 

Planstatistik 
Planområdets area: 8370 m2 
Exploateringsgrad: Befintlig 0,6 och med förslagen markanvändning 1,2 (1,182) 
Antal bostäder: Upp till 140 nya lägenheter beroende på storlek 



 

5 (22) 

Samrådshandling 
Dnr:478/2016 

Upprättad 28 maj 2018 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Förslaget till detaljplan innebär en förtätning av kvarteret genom att det möjliggör två nya 
huskroppar för bostadsändamål kan uppföras inom fastigheten Sleipner 3. En huskropp i norr 
är en tillbyggnad på befintlig byggnad och ska harmonisera med denna. För den friliggande 
byggnaden i söder möjliggörs ett flexibelt formspråk. I samband med föreslagen förtätning ska 
ett underjordiskt garage byggas för att tillgodose parkeringsbehovet och innergården ska omge-
staltas för att bli mer använd av de boende. 

2.2 Bebyggelse 
Den föreslagna nya bebyggelsen består av en friliggande byggnad i fastighetens södra del och en 
byggnad direkt intill den norra delen av befintlig byggnad. Tillbyggnaden har nockhöjd 21,5 me-
ter vilket motsvarar 6-7 våningar och den friliggande byggnaden har nockhöjd 26 meter vilket 
motsvarar 8 våningar. Angivna nockhöjder är en anpassning till omkringliggande bebyggelse. 
Tillbyggnaden ska anpassas till befintlig bebyggelse och ska harmonisera med befintlig takvin-
kel, taktäckning, tegelfärg och tegeltyp enligt bestämmelsen f2 och k1. Totalt rymmer förslaget 
upp till 140 bostäder beroende på storlek. 

 

Planbestämmelser som reglerar kvartersmark PBL 4 kap 

B Bostäder 5 § 3 

 Marken får inte förses med byggnad 11 § 1 

 Marken får endast förses med komplementbyggnad 11 § 1 

 
Takvinkel får vara mellan minvinkel och maxvinkel i grader, 
endast sadeltak 

11 § 1 

 Högsta nockhöjd i meter 11 § 1 

e1 35% Högsta utnyttjandegrad är angivet värde i % byggnadsarea 11 § 1 

p1  Byggnad ska placeras med gavel/kortsida parallell med Kurir-
gatans riktning 

11 § 1 

f1  Balkong ska utformas som enda utkragande byggnadsdel 16 § 1 

f2 Ny bebyggelse ska anpassa till befintlig vad gäller takvinkel, 
taktäckning, tegelfärg och tegeltyp 

16 § 1 

f3 Entréer ska utformas genomgående till innergård 16 § 1 

f4 Takkupor får utformas till max 2/3 av takets längd 16 § 1 

f5 Friliggande gårdshus om totalt max 100 kvm 16 § 1 

b1 Underjordiskt garage med planterbart bjälklag med minst 0,5 
meter jordsubstrat under befintliga marknivåer 

16 § 1 

n1 Marken ska användas för gång- och cykelväg 10 § 

n2 Endast 30% av markytan inom egenskapsområde får hårdgöras 10 § 

n3 Träd ska finnas med växtbäddar om minst 0,8 meter jordsub-
strat ovan garage på innergården 

10 § 

k1 
Byggnadsverkets värden vad gäller befintlig tegeltyp, tegelfärg, 
taktäckning, takvinkel, balkonger och fasaddekorationer ska bi-
behållas 

16 § 1 
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Inom planområdet får bebyggelsen en exploateringsgrad på cirka 1,2 (1,182), underjordiskt ga-
rage är inte med i beräkningen eftersom detta kommer att täckas av planterbart bjälklag. Explo-
ateringsgraden är beräknad genom att största möjliga bruttoarea (BTA) enligt planförslaget di-
viderats med områdets areal inklusive gator, torg och parker samt till vägmitt av omgivande ga-
tor. 

Ny bebyggelse ska uppföras med hänsyn tagen till kulturmiljövärdena för befintlig bebyggelse 
inom fastigheten och enligt angivna utformningsbestämmelser i plankartan. Nya byggnader 
inom planområdet bör också utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade metoder, låg 
energiförbrukning och sunda material.  

Gårdsmiljö och komplementbyggnader 
Exploateringsgraden dubblas vilket ökar belastningen på gårdsmiljön. Befintliga träd tas ner och 
ersätts med byggrätt och dessa träd ska ersättas på annan plats på innergården. Detta regleras 
genom bestämmelsen n3 - Träd ska finnas med växtbäddar om minst 0,8 meter jordsubstrat 
ovan garage. Dagvatten och infiltration ska hanteras bland annat inom innergården men regle-
ras inte specifikt men delvis genom bestämmelsen n2 - Endast 30% av markytan får hårdgöras. 
Gårdshus om totalt max 100 m2 får uppföras enligt bestämmelsen f6. Innergården omfattas även 
av bestämmelsen b1 - Underjordiskt garage med planterbart bjälklag om minst 0,5 meter jord-
substrat under befintliga marknivåer. Planterbart bjälklag ger försättningar för en gårdsmiljö 
som ska uppfylla höga kvalitetskrav vad gäller gestaltning, rekreation och vegetation. Komple-
mentbyggnader möjliggörs i yta längs Kurirgatan och cirka 40 meter in längs fastighetens södra 
gräns. 

Trafik 
Fastighetens bilparkeringar nås i planförslaget liksom idag direkt från Kurirgatan. Anslutning 
möjliggörs över yta för parkering och tillfartsväg som även har möjlighet att förses med komple-
mentbyggnader. Trafikanslutningen som föreslås mot Kurirgatan och trafikökningen till följd av 
detaljplanen bedöms som ringa. Bullernivåerna för planområdet ligger inom angivna riktvärden 
för bostäder. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik i planförslaget går längs befintliga sträckningar, inga förändringar av 
dessa stäckningar föreslås.  

 
Gång- och cykelvägar inom området i smala orangefärgade linjer.  

Parkering 
Helsingborgs parkeringsnorm gäller för det aktuella planområdet. Utifrån nuvarande parke-
ringsnorm genererar en utbyggnad enligt detaljplanen ett behov av totalt minst 140 cykelplat-
ser och cirka 53 bilplatser. Stadsplan 2017 anger att inga markparkeringar för bil är lämpligt. 
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Möjlighet finns att skapa ytterligare bilplatser på befintlig parkeringsyta genom att garagen 
flyttas och delvis ersätts med markparkeringar. En total omdisponering av hela parkeringsytan 
kan eventuellt tillskapa ytterligare fler bilplatser. Ytan är dock så pass begränsad att det inte går 
att åstadkomma alla de, enligt parkeringsnormen, nödvändiga bilplatserna enbart genom en 
omdisponering av befintlig parkeringsyta vilket ställer krav på ett underjordiskt parkeringsga-
rage. Parkeringsgaraget nås via anslutning från Kurirgatan och nedfarten ligger längs den frilig-
gande byggnadens östra kortsida. Om inte alla 53 parkeringsplatser ryms i garaget finns möjlig-
het för att markparkering om max 15 platser anläggs i fastighetens södra del. Cykelparkeringar 
bör ges en omsorgsfull gestaltning och ha god tillgänglighet i förhållande till entréer. 

2.3 Teknisk försörjning 
Den befintliga tekniska försörjningen till fastigheten föreslås användas. 

Energiförsörjning och telekommunikation 
Tillkommande bebyggelse har möjlighet att anslutas till stadens fjärrvärmenät för uppvärmning. 
Dagens elförsörjningskapacitet för området klarar också av att leverera hushållsel för motsva-
rande 140 tillkommande hushåll. Nät för tele, opto och bredband finns också etablerat i området 
med möjlighet till anslutning av ny bebyggelse.  

Över planområdets södra hörn löper en kabel tillhörande Skanova. Denna kommer behöva flytt-
tas för att möjliggöra planerad bebyggelse på denna del av planområdet.  

Vatten och spillvatten 
Anslutning till det kommunala stomnätet ska företrädelsevis ske via den befintliga servisled-
ningen i fastighetens norra hörn. NSVA tillhandahåller som regel endast en anslutningspunkt 
per fastighet till stamnätet. Om det inte är möjligt att ansluta de nya byggnaderna till det befint-
liga interna VA-systemet bekostar fastighetsägaren själv installation av en ny anslutningspunkt 
på stomnätet, förutsatt att en lämplig placering för detta finns. En ny brandpost kan också bli 
nödvändig i anslutning till planområdet för att kunna nå den planerade bebyggelsen. Denna pla-
ceras i så fall i samråd med räddningstjänsten. 

Dagvattenhantering 
Den naturliga infiltrationen är god och inom området föreslås dagvattenhantering lösas genom 
makadammagasin med möjlighet för perkolation (att vattnet kan rinna rakt ner i marken och 
inte bara ut i rören) eftersom jordlagren från <1 meter ner till 8 meter (undersökningsdjup) be-
står av sand. 

Vid skyfall kan vattnet rinna mot både befintlig och föreslagen bebyggelse och därför ska säkra 
rinnvägar genomföras. Detta innebär en mindre åtgärd i gräsytan i Ringstorpsparkens norra del 
(Gamla staden 5:16) där ytavrinningen vid skyfall ska kunna fördröjas och avledas längs gång- 
och cykelvägen i den västra gränsen av fastigheten Sleipner 3. Infiltration i fastighetens södra 
del bör möjliggöras för att undvika problem och minimera riskerna vid skyfall. För att möjlig-
göra en god avrinning från fastigheten och för att förhindra att byggnader skadas vid skyfall bör 
marktäckningen över det underjordiska garaget vara större än 0,5 meter vilket anges i dagvat-
tenutredningen. Aktuell reglering för underjordiskt garage anger planterbart bjälklag med minst 
0,5 meter jordsubstrat. 

NSVA ställer krav på att en dagvattenvolym motsvarande 200 m3 per ha reducerad yta ska 
kunna fördröjas inom fastigheten, utsläppskravet är 41 l/s från den aktuella fastigheten. Det in-
nebär att 60 m3 dagvatten ska kunna fördröjas inom fastigheten efter ombyggnad. Åtgärder för 
dagvattenhantering och infiltration ska genomföras inom fastigheten Sleipner 3, bestämmel-
serna b1, n2 och n3 samverkar för att minimera översvämningsrisken vid skyfall. 
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Avfallshantering och källsortering kan hanteras i befintligt gemensamt utrymme och kan vid be-
hov byggas ut. Preliminärt avstånd från entré till miljöhus blir cirka 50 meter. Hämtningsfre-
kvensen behöver troligtvis höjas vilket görs hos NSVA. Angöringsmöjligheter för renhållnings-
fordon görs som i dagsläget vilket innebär en backrörelse. 

2.4 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Fastighetsindelning 
Inga ändringar i fastighetsindelningen föreslås. Fastigheten är bildad 1961 och gränserna är i 
Helsingborgs koordinatsystem. Fastigheten belastas av avtalsservitut för gångväg 64/498 samt 
har förmån (avtalsservitut 64/499 – 64/502, 64/504) för gångväg på fastigheterna Sleipner 3-8, 
gångvägen mellan Kurirgatan och Ringstorps grönområde (Gamla staden 5:16). Rättigheterna är 
förnyade 2017-09-18. För planområdet gäller tomtindelning 1283K-6562. De delar av tomtin-
delningen som ingår i planområdet upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.  

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

 

 

3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåver-
kan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. Kon-
sekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Planområdet består idag av flerbostadshus i 4-6 våningar med gårdsmiljö som till största del är 
en öppen privat gräsyta. I Stadsplan 2017 är ett större område utpekat som utvecklingsområde 
för bostäder med lamellhusbebyggelse varför den öppna gräsytan bedöms som lämplig att plan-
lägga för kompletterade bostadsbebyggelse, förtätning. Planen föreslår två nya huskroppar med 
21,5 likt befintlig byggnad respektive 26 meters nockhöjd för den friliggande bygganden med en 
gårdsmiljö placerad mellan huskropparna. Ett underjordiskt parkeringsgarage möjliggörs under 
gården. Befintlig infrastruktur kan användas och bedöms ha tillräcklig kapacitet och den mindre 
trafikökning som förslaget innebär bedöms inte ge någon negativ påverkan på befintlig bebyg-
gelse. Utifrån genomförda sol-/skuggstudier och viss insynspåverkan som de föreslagna bo-
stadsvolymerna innebär bedöms föreslagen detaljplan med hänsyn till stadens mål om förtät-
ning vara acceptabla. Genomförandet av förslaget innebär en ökad exploateringsgrad. 

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. 
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3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kustzonen 
Planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1, 4 § Miljöbalken (MB), som 
avser skydd av kustens natur-, kultur- och rekreationsvärden men planförslaget bedöms inte 
innebära någon negativ påverkan på riksintresset då det innebär förtätning inom den redan be-
fintliga tätorten.  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Planområdet ligger inte intill väg eller gata där miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Den 
exploatering som detaljplanen föreslår förväntas inte heller öka värdena i sådan grad att det har 
någon påverkan på luftkvaliteten. 

Markföroreningar 
Planområdet har inga kända konstaterade markföroreningar eller deponier. Genomförd geotek-
nisk undersökning indikerar varken via lukt/färg-intryck någon förekomst av föroreningar. 

Markradon 
Planområdet ligger inom område där det finns isälvssediment vilket medför en förhöjd radon-
risk. Radonsäkert byggande ska tillämpas och vid underjordiska utrymmen, såsom källare och 
garage, ska lämpliga åtgärder genomföras. Ny bebyggelse ska utföras med radonsäker kon-
struktion eller motsvarande åtgärder så att högst tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden. 

Översvämningsrisk 
Genomförd övergripande analys av översvämningsrisker anger att fastigheten i befintligt skick i 
vissa delar förväntas stå under upp till 2 decimeter vatten (ytavrinning) på stora delar av den 
befintliga grönytan vid händelse av ett hundraårsregn. Planförslaget innebär att befintliga upp-
vuxna träd inom planområdet kan ersättas med bebyggelse. Om detta sker innebär det inte bara 
att andelen hårdgjord yta inom fastigheten ökar utan också att det dagvatten som träden har 
förmåga att ta upp nu måste tas om hand på annat sätt. Detta belastar i så fall den kvarvarande 
grönytan ytterligare och riskerar att förvärra översvämningsrisken för fastigheten. Driftåtgär-
der ska genomföras i Ringstorpsparken norra del för att i första hand fördröja och sedan leda 
ytavrinningen runt den föreslagna byggnaden i södra delen av fastigheten längs gång- och cykel-
stråket i syd-nordlig riktning längs fastighetens västra gräns. Åtgärder för dagvattenhantering 
och infiltration ska genomföras inom fastigheten Sleipner 3. Bestämmelserna b1 för garage, n2 
för hårdgjord yta och n3 för träd samverkar för att minimera översvämningsrisken vid skyfall. 
 
Planområdet ligger inom ett område med goda infiltrationsmöjligheter. Planområdet har ett 
tunt övre jordlager av mull på cirka 0,3 meter. Under mulljorden finns en fyllning med lermorän 
på cirka 0,5 meter och därunder finns ett mäktigt lager sand till minst 8 meters djup. NSVA stäl-
ler krav på att en dagvattenvolym motsvarande 200 m3 per ha reducerad yta ska kunna fördrö-
jas inom fastigheten och har satt ett utsläppskrav på 41 l/s från den aktuella fastigheten. Det in-
nebär att 60 m3 dagvatten ska kunna fördröjas inom fastigheten efter ombyggnad. 
 
Utförd dagvattenutredning anger att fördröjning föreslås ske i makadammagasin med möjlighet 
för perkolation, där även rening sker genom sedimentation och fastsättning. För att möjliggöra 
en god avrinning från fastigheten och för att förhindra att byggnader skadas vid skyfall bör 
marktäckningen över det underjordiska garaget vara större än 0,5 meter. Aktuell reglering för 
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underjordiskt garage anger planterbart bjälklag med minst 0,5 meter jordsubstrat och i växt-
bäddar för träd minst 0,8 meter. 

Trafikflöden 
Enligt nuvarande parkeringsnorm kräver den planerade exploateringen att plats ska göras för 
ytterligare 53 bilplatser. Om dessa tillkommande platser nyttjas innebär det en ökning i trafik-
flödet på i första hand Kurirgatan men även för det lokala angränsande trafiksystemet i sin hel-
het. För en utbyggnad enligt planförslaget beräknas 2,6 fordonsrörelser per bil vilket ger cirka 
138 fordonsrörelser per dag. Tillkommande fordonsrörelser bedöms inte ge upphov till några 
negativa konsekvenser i området.  

Buller från vägar och järnvägar 
Resultatet från senast gjorda trafikbullermätning för Kurirgatan (2016). Föreslagen byggnation 
kommer att ge en mer sluten kvartersstruktur som i sin tur högst troligt kommer att sänka bul-
lernivåerna på innergården ytterligare.  

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av bo-
stadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 60 dBA ekvivalent nivå vid fa-
sad, placeras mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 m2 bör den ekviva-
lenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 65 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör ljud-
nivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå.  

Ljudnivåer inomhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), 
och följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen. Planen säkerställer att be-
byggelsen kan utformas så att kraven i BBR uppfylls. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Genomförandet av detaljplanen bedöms ha viss påverkan på naturmiljön då träddungen i fastig-
hetens nordvästra hörn ersätts med byggrätt. Bestämmelserna b1 - Underjordiskt garage med 
planterbart bjälklag med minst 0,5 meter jordsubstrat under befintliga marknivåer, n2 - Endast 
30% av markytan inom egenskapsområde får hårdgöras och n3 - Träd ska finnas med växtbäd-
dar om minst 0,8 meter jordsubstrat ovan garage på innergården samverkar för att delvis möj-
liggöra ersättning av förlorade gröna värden. 

Hushållning med naturresurser 
Genomförandet av föreslagen detaljplan innebär en förtätning inom befintlig tätort och medför 
därmed att befintlig infrastruktur kan utnyttjas mer effektivt jämfört med en exploatering på 
exempelvis jordbruksmark som kräver utbyggnad av ny infrastruktur. 

Kulturmiljö 
Inom planområdet finns bebyggelse från 1960-talet som bedöms ha visst bevarandevärde. Be-
fintliga byggnader omfattas därför av varsamhetsbestämmelse k1 - Byggnadsverkets värden vad 
gäller befintlig tegeltyp, tegelfärg, taktäckning, takvinkel, balkonger och fasaddekorationer ska 
bibehållas. Detaljplanen reglerar därigenom den befintliga byggnadens värden på ett lämpligt 
sätt. 
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Föreslagen förtätning innebär att två nya byggnader möjliggörs inom befintligt bostadsområde. 
Tillkommande byggnadsvolymer ligger inte utmed Kurirgatan och omfattningen av föreslagen 
förtätning i förhållande till allmänna ytor, rörelsestråk och betraktningsvinklar bedöms ge en 
visuell påverkan av befintlig stadsbild som är acceptabel med hänsyn till stadens mål om förtät-
ning.  

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Föreslagen detaljplan innebär en befolkningsökning motsvarande upp till 140 lägenheter. Före-
slagen ny bostadsbebyggelse ligger inom 400 meter från Ringstorps centrum med bibliotek, livs-
medelsbutik, kiosk och restaurang. Närmsta vårdcentral är Berga läkarhus inom cirka 400 me-
ter. En ökad befolkning innebär ett ökat tryck på förskolor och skolor i närheten. 

Konsekvenser för barn 
Planområdet ligger inom befintlig bebyggelse och därmed kan befintlig infrastruktur utnyttjas. 
Via direktanslutande gång- och cykelvägar från planområdet går det att säkert nå både närm-
aste park och lekplats samt skola och förskola. En ny lekplats planeras att invigas i Ringstorps-
parken i augusti 2018. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära några betydande negativa konsekvenser för 
barn men under byggnadsskedet ska hänsyn tas enligt miljöplan som beskrivs under rubrik 3.6  
- Övriga upplysningar.  

Tillgång till parker 
Direkt angränsande till planområdet ligger Ringstorpsparken som är cirka två hektar vilket föl-
jer definitionen av närpark (minst ett hektar) enligt stadens Grönstrukturprogram, antaget av 
kommunfullmäktige 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 
gångavstånd för att nyttjas i vardagen. Närmaste större områdespark (enligt definitionen minst 
fem hektar) är Norrvalla idrottsplats cirka 400 meter öster om planområdet, där det finns ut-
rymme för mer ytkrävande aktiviteter som bollspel. Närmaste rekreationsområde/naturområde 
är Pålsjö skog som ligger cirka 800 meter väster om planområdet.  

Detaljplanens genomförande förändrar inte tillgången till parker. 

Solförhållanden 
Föreslagen förtätning innebär förändrade solförhållanden för innergården och delvis för befint-
lig bebyggelse. Den föreslagna friliggande byggnaden i söder ger en skuggbildning på innergår-
den. Skuggbildningen bedöms i förhållande till både befintlig bebyggelse och möjlig förtätning 
som acceptabla och bedöms inte ge några betydande negativa konsekvenser. Solstudier redovi-
sas nedan. 
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Vårdagjämning 20 mars klockan 09.00 

 

 
Vårdagjämning 20 mars klockan 12.00 

 

 
Vårdagjämning 20 mars klockan 15.00 
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Vårdagjämning 20 mars klockan 17.00 (klockan 18.00 är all bebyggelse helt i skugga) 

 

 
Sommarsolstånd 21 juni klockan 09.00. 

 

 
Sommarsolstånd 21 juni klockan 12.00. 
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Sommarsolstånd 21 juni klockan 15.00. 

 

 
Sommarsolstånd 21 juni klockan 18.00. 
 
 

 
Höstdagjämning 22 september klockan 09.00. 

 



 

15 (22) 

Samrådshandling 
Dnr:478/2016 

Upprättad 28 maj 2018 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 
Höstdagjämning 22 september klockan 12.00. 
 

 
Höstdagjämning 22 september klockan 15.00. 
 

 
Höstdagjämning 22 september klockan 17.00 (klockan 18.00 är all bebyggelse helt i skugga). 

Tillgänglighet 
Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler där tillgänglighet är ett tydligt krav både för inom-
hus- och utomhusmiljöer. Genomgående entréer regleras med bestämmelsen f3 och säkerställer 
god tillgänglighet och boendemiljö för tillkommande bebyggelse. Genomgående entréer skapar 
bättre möjligheter för boende att nyttja innergården. 
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3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Inga fastighetsförändringar föreslås. På fastigheten finns ett avtalsservitut som innebär en rät-
tighet för allmänheten att nyttja den gångväg som sträcker sig i öst-västlig riktning längs plan-
områdets södra gräns. Servitutet påverkas inte av detaljplanen.  

Ledningar 
Inom planområdet finns fiber-/optoledningar (Skanova) i den sydvästra delen av fastigheten 
som behöver flyttas vilket bekostas av exploatören. 

I fastighetens södra gränszon löper servisledningar för el som försörjer grannfastigheten Sleip-
ner 11. Vissa servisledningar för el kan ligga inom fastighetens sydöstra gräns men exakt läge är 
inte fastställt utan behöver konstateras inför kommande anläggningsarbete för att avgöra om 
ledningarna behöver flyttas alternativt vilka skyddsavstånd som krävs vid schaktning i närheten 
av ledningarna. Eventuell flytt av dessa ledningar bekostas av exploatören. 

Ekonomi 
För stadens del blir det ekonomiska konsekvenser för åtgärder av allmän plats i Ringstorpspar-
kens norra del för att hantera ytavrinningen vid skyfall. Genomförandet medför ekonomiska 
konsekvenser för fastighetsägaren vid eventuell byggnation. 

 
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen 

Övriga upplysningar 
En miljöplan ska upprättas med förebyggande miljöskyddsåtgärder för entreprenadarbeten. Av 
miljöplanen ska det framgå hur 

• Bullerstörningar för närboende och Ringstorpsparkens förskola minimeras, 

• Hur byggtrafiken kan samsas med övrig trafik, 

• Hur man kontrollerar att riktvärdena för byggbuller följs, 

• Hur närboende och förskolan i området informeras om bullrande moment och dess om-
fattning och hur eventuella klagomål hanteras. 
 

Brandposter placeras i samråd med räddningstjänsten. 

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

 

Genomförandekostnader för staden – utanför planområdet Ansvar* 
Åtgärder på parkmark utanför planområdet för att hantera ytvat-
tenavrinning vid skyfall 

SBF 

 

Driftskostnader för staden Ansvar* 
Mindre ändring i drift och underhåll av befintlig allmän platsmark SBF 

 

Kostnader för privata fastigheter Ansvar 
Kostnader vid utbyggnad Ägaren till fastig-

heten Sleipner 3 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring inkom från Fastighets AB Stenbocken den 26 april 2016 med önske-
mål om att möjliggöra förtätning med ytterligare bostäder inom det befintliga bostadsområdet. 
Till ansökan bifogades ett förslag med två nya huskroppar, en friliggande och en intill befintlig 
byggnad. Den friliggande byggnaden föreslås uppföras i 8 våningar och den intilliggande i 6 vå-
ningar. Sammanlagt innebar förlaget ett tillskott på upp till 140 bostäder. 

Beslut i ärendet 
Beslut om planuppdrag fattades i Stadsbyggnadsnämnden den 22 september 2016.  

4.2 Planområdet 
Planområdet består av fastigheten Sleipner 3 och ligger i centrala Helsingborg, inom stadsdelen 
Ringstorp. Fastigheten är 8 370 m2 och ligger utmed Kurirgatan.  

I området runt omkring finns privatägda fastigheter med flerbostadshus i 4-8 våningar. Planom-
rådet gränsar också till en offentlig park i söder. Befintlig bebyggelse i ligger en linje längs Kurir-
gatan och gården utgörs av en gräsmatta med lekplats och sittgrupper samt en uppväxt dunge i 
det nordvästra hörnet. Avgränsande häckar finns längs gång- och cykelstråk.  

Markägoförhållanden 
Sleipner 3 ägs av Fastighets AB Stenbocken. 

Markanvändning 
Området används idag för bostadsändamål i flerbostadshus. 

Historik 
Inom Ringstorpsområdet ligger platsen för slaget vid Helsingborg som ägde rum mellan svens-
kar och danskar den 28 februari 1710. Fornfynd från sten- brons- och järnåldern har också hit-
tats på Ringstorpsområdet och platsen för vattentornet som uppfördes under tidigt 1900-tal 
tros tidigare ha varit någon form av kultplats. Området var fram till 1960-talet sparsamt bebyggt 
och bestod till största delen fortfarande av jordbruksmark precis i stadens norra ytterkant. 
Under efterkrigstiden var behovet av nya bostäder i Helsingborg stort och flera nya bostadsom-
råden planerades under 1950-talet utanför Helsingborgs äldre stadskärna. Den nya stadsdelen 
Ringstorp var ett av dessa planerade områden och byggdes i huvudsak ut under 1960-talet. Om-
rådet blev startskottet som påbörjade expansionen av stadens gränser.  

Bebyggelse 
Området planerades efter rådande ideal enligt en tydlig trafiksepareringsprincip. Rymd, luftig-
het och väderstrecksorientering var också ledord vid den här tidens planering vilket syns tydligt 
i områdets bebyggelsestruktur. Kvarteret delades längs med Kurirgatan upp i fem fastigheter 
där fyra av dem planerades på samma sätt med lamellhus i vinkel och på den femte längst i sö-
der uppfördes en enkel lamellbyggnad. Byggnaderna placerades alla parallellt med gatan så att 
de tillsammans bildade en bebyggelsemur österut mot Kurirgatan och det tidigare vägreservatet  

där idag Kullavägen går. Bilparkeringar samlades sedan mellan byggnaderna och Kurirgatan. 
Bebyggelsen utformades också för att öppna sig inåt med gemensamma gröna bostadsgårdar i 
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direkt anslutning till parker, gångstråk, lekplatser, barnomsorg och skola. Byggrätterna styrdes 
hårt i den idag fortfarande gällande ursprungliga detaljplanen från 1959 och Sleipner 3-6 gavs 
olika längd på vinkelbyggnaderna mot väster för att ge maximalt med solljus in på gårdsytorna 
och i lägenheterna. De ytor som inte försågs med byggrätter angavs som mark som inte fick be-
byggas för att säkerställa den luftiga känslan i området och den eftersträvade solinstrålningen. 

Bebyggelsen på den aktuella fastigheten är en lamellbyggnad i fem våningar placerad parallellt 
med Kurirgatan med en vinkelställd del i sex våningar i den norra änden. Byggnaden ritades av 
Filip Lundgrens arkitektkontor och uppfördes 1963 och inrymmer cirka 65 lägenheter. Byggna-
den är utformad med rött tegel med enkla mönstermurningar på gatufasaden och vid entréer, 
har rött taktegel och balkonger i vitmålad betong med kopparfronter. Detta är en kombination 
som arkitektkontoret senare kom att återanvända i kvarteret Böhmen på söder. Tre av fyra en-
tréer är orienterade mot Kurirgatan och den fjärde, i vinkeldelen, mot norr. 
 

Mönstermurning på fasad Gårdsfasad med balkonger i koppar och vit betong 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Entréparti med konstverk och  
mönstermurning 

Den närmaste omgivningen domineras av flerbostadshus i tre till åtta våningar kompletterade 
med inslag av radhus i en till två våningar. Bebyggelsen väster, söder och norr om planområdet 
är ungefär samtida med planområdets bebyggelse. Byggnaderna inom Sleipner 3-6 ritades av 
Filip Lundgrens arkitektkontor medan Sleipner 1 är ritat av Sten Zeilon. I öster har bebyggelsen 
tillkommit under 2010-talet i samband med anläggningen av Kullavägen.  
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Mellan bostadsbyggnaden och Kurirgatan finns idag en parkeringsyta med plats för 59 bilar 
varav 22 av dessa är i garage. Direkt intill planområdet parkerar även bilar längs med Kurirga-
tan. 

Trafik 
Planområdet nås med bil via Kurirgatan som ansluter till Kullavägen i öst och till Ringstorpsvä-
gen via Hammarbergsgatan i väst. Till fots eller cykel är området mycket tillgängligt från alla vä-
derstreck via stadens sammanhängande cykelvägnät kompletterat med en gångväg inom kvarte-
ret Sleipner som förbinder norra delen av Kurirgatan med Ringstorpsparken söder om planom-
rådet.     

Vardagsdygnstotalen för trafikflödet på Kurirgatan uppgick i senaste trafikmätning 2016 till 
2150 fordon varav tung trafik utgjorde 3,8 procent.  

Kurirgatan trafikeras av lokalbusslinje 10 för vilken hållplats Kurirgatan södra ligger direkt in-
till planområdet. Cirka 350 meter norr om planområdet finns hållplats Fäladsgatan som trafike-
ras av lokalbusslinjerna 2 och 25. Hållplats Älvsborgsgatan på Ängelholmsleden ligger cirka 400 
meter söder om planområdet och denna trafikeras av flertalet region- och lokalbusslinjer. 
Närmaste tågstation är Maria station cirka 1,6 km nordöst om planområdet. Stationen trafikeras 
av pågatågstrafik. Helsingborgsexpressen 1 (HEX 1) planeras att tas i drift under 2019 och ökar 
kapaciteten längs nuvarande busslinje 1. 

Påverkan från omgivningen 
Utöver vägtrafikbuller från intilliggande gata finns inga ytterligare faktorer som påverkar plan-
området negativt. Resultatet från senast gjorda trafikbullermätning för Kurirgatan (2016) indi-
kerar ett dygnsmedelvärde för den befintliga byggnadens östfasad ut mot Kurirgatan på 55-59 
dBA.  

         

Dygnsmedelvärde vägbuller       Maxvärde vägbuller 

Teknisk försörjning 
Fastigheten är ansluten till de kommunala fjärrvärme- och elnäten genom Öresundskraft AB. 
Anslutning från fastigheten till stamnät sker i Kurirgatan i fastighetens norra hörn. I fastighetens 
södra gränszon löper servisledningar för el som försörjer grannfastigheten Sleipner 11. Vissa av 
dessa ledningar tycks ligga inom fastighetens sydöstra gräns men exakt läge är inte fastställt 
utan behöver konstateras inför kommande anläggningsarbete för att avgöra om ledningarna be-
höver flyttas alternativt vilka skyddsavstånd som krävs vid schaktning i närheten av ledning-
arna. 

För vatten och avlopp finns idag fastighetens anslutningspunkt i Kurirgatan i fastighetens norra 
hörn. Stamnätet har även ledningar för dagvatten och avlopp som löper över grannfastigheterna 
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längs med fastighetens sydöstra gräns men fastigheten ansluter i dagsläget inte mot dessa. NSVA 
tillhandahåller som regel endast en anslutningspunkt och fastighetsägaren ansvarar själv för in-
terna ledningar inom fastighetstomt. 

Skanova har fiber/opto som ligger över fastighetens sydvästra hörn och behöver flyttas. 

Fastigheten har idag avtal om kommunal avfallshantering men kapaciteten på fastighetens mil-
jöhus är inte tillräcklig vid utbyggnad enligt planförslaget. Nuvarande miljöhus ligger på befint-
lig parkering i anslutning till Kurirgatan i fastighetens norra hörn. 

Arkeologi 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

Geotekniska förhållanden 
Jordlagren i området består av, från ytan och nedåt, mulljord på sand som vilar på det sediment-
ära berget. Mulljorden har en mäktighet av ca 30 cm och är något lerig. Undermulljorden före-
kommer en fyllning bestående av lermorän. Fyllningslagret är ca 50 cm. Under fyllningen påträf-
fas ett mäktigt lager sand. Sanden har i vissa punkter haft inslag av grus i övrigt kan sanden klas-
sas som en mellansand. Sanden är mycket fast. Sandens mäktighet överstiger 8 meter, vilket är 
undersökt djup. Det sedimentära berget bestående av sandsten och lersten i växellagring och 
brukar i folk-mun kallas ”hall”. Bergarten är från den geologiska åldern rät-lias och är ca 250 
miljoner år gammal. Berget har inte påträffats i denna undersökning. 

Provtagning med avseende på miljöföroreningar togs i samband med den geotekniska under-
sökningen. Proverna tog som samlingsprov i mulljord och underliggande sand. Resultatet redo-
visas i MUR daterad 2017-11-23. Fältundersökningen indikerar, varken via lukt/färg-intryck, 
förekomst av föroreningar. 

Grundläggning för byggnad med källare i aktuellt område kan vara problematisk och behöver 
stödkonstruktion i form av spont. Detta då närliggande byggnader ej ska ta skada samt att bli-
vande schaktslänter tar för mycket plats. Byggnad utan källare kan grundläggas med plattgrund-
läggning efter att all matjord schaktats bort. 

4.3 Service 

Offentlig service 
Planområdet ligger cirka 350 meter från Ringstorps centrum där stadsdelsbibliotek och kyrka 
finns. Inom 500 meters avstånd till planområdet finns både närmsta vårdcentral och närmsta 
vårdboende.  

Skola och förskola 
Inom 100 meter från planområdet ligger Ringstorpskolan som rymmer både förskola och 
grundskola. Den kommunala Ringstorpsparkens förskola med plats för cirka 150 barn har upp-
förts sedan planansökan inkom och finns i den intilliggande Ringstorpsparken cirka 100 meter 
söder om planområdet. Inom en radie om 1 km från planområdet finns ytterligare en kommunal 
och en fristående grundskola och 9 förskolor varav 4 är kommunala. 

Handel och kommersiell service 
Planområdet ligger cirka 350 meter från Ringstorps centrum där lokal service och handel inklu-
sive en mindre livsmedelsbutik och postombud finns.   
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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. Då 
byggnadshöjden är under 45 meter berörs planområdet inte av riksintressen för totalförsvaret 
eller luftfarten.  

Riksintresse för kustzonen 
Planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1, 4 § Miljöbalken (MB), som 
avser skydd av kustens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Riksintresset utgör inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar 
som behövs för totalförsvaret.  
 

4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Stadsplan 
I Helsingborgs stadsplan 2017 ingår planområdet i ett område där det är önskvärt att komplet-
tera den befintliga bebyggelsen genom förtätning för att skapa en blandad stadsbebyggelse. 

Vid förtätning ska grönytor med ekologiska, rekreativa och strukturella värden värnas. Förtät-
ning ska göras så att värden som tidigare saknats tillförs och befintliga kvaliteter i den lokala 
miljön ska tillvaratas. Stadsplanen belyser behovet av att offentlig service, som förskola och 
skola växer i samma takt som befolkningen. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller Stadsplan för kvarteren Balder m.fl. (6042), vilken anger kvartersmark 
för bostäder och därmed samhörigt ändamål för det aktuella området. Byggnader får uppföras i 
4 våningar med en byggnadshöjd om 13 meter ut mot Kurirgatan och 6 våningar med en bygg-
nadshöjd om 18,5 meter i den vinkelställda huskroppen. Utöver detta får garage med byggnads-
höjden 2,5 meter uppföras längs med Kurirgatan. Återstående mark inom planområdet anges 
som mark som inte får bebyggas.  

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 

Fastighetsplaner 
För planområdet gäller tomtindelning inom kvarteret Sleipner (6562). De delar av tomtindel-
ningen som ingår i planområdet upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm för stadskärnan i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäk-
tige 20 september 2016, framgår nedan. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploate-
ring. Det faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband 
med bygglovet. 

I parkeringsnormen delas Helsingborg stad in i tre olika zoner (zon 1-3) inom vilka olika parke-
ringstal gäller. Planområdet ingår i zon 3. Planområdet ligger inom 400 meters radie från buss-
hållplatser tillhörande busslinjer med 10-minuterstrafik eller oftare och med restid på max 15 
minuter till Helsingborg C. I ”kollektivtrafiknära läge” har parkeringstalen motsvarande en zon 
lägre än där fastigheten/planområdet är belägen. Eftersom planområdet ligger i kollektivtrafik-
nära läge utgår beräkningen från en zon lägre, zon 2. 
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Baserat på 140 bostäder om cirka 33-61 m2 utgår beräkningen från strax under 0,4 och antalet 
bilparkeringar blir 53 varav 16 är markparkering och resterande i garage med planterbart 
bjälklag. Antalet cykelparkeringar är minst 140.  

 
Tabellen anger antalet nödvändiga bilparkeringar per lägenhet baserat på lägenhetens storlek. 

 
Tabellen anger antalet nödvändiga cykelparkeringar per lägenhet baserat på lägenhetens storlek. 

Övrigt 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, lig-
ger planområdet inom rekommenderat avstånd till både park och natur. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

   

Björn Bensdorp Redestam Gustav Johnsson 
Planchef Planarkitekt 
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