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Planuppdrag 
Dnr:99/2016 

Upprättad 6 juli 2016 

Detaljplan för del av fastigheten 

Ramlösa 9:1, Helsingborg 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder och allmänna ytor så som 
park och gata samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Därtill är syftet 
även att utreda behovet av en ny skola/förskola i området och möjlighet att uppföra denna. 

Avgränsning 
Planområdet är beläget i södra Helsingborg i direkt anslutning till Raus södra och omfattas av 
del av fastigheten Ramlösa 9:1. Marken består av jordbruksmark, gräsområde samt infrastruk-
tur till intilliggande bostäder och verksamheter. En järnvägstunnel finns inom föreslaget om-
råde. Ytan är 33200 kvm. 

  

Planområdets läge.  

Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med utökat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900). 

Arbetet föreslås inledas som ett projekt för Fokus hyresrätter under hösten 2016 och planarbe-
tet beräknas kunna påbörjas under första kvartalet 2017, och färdigställas under första kvarta-
let 2018. 
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Planförslag 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i direkt anslutning till Raus 
södra innehållande bostäder med relativt hög täthet, eventuellt plats för ny skola och förskola 
samt allmänna ytor.  

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 genomfö-
ras. 

Platsen är idag delvis planlagd för lokalgator samt järnvägstunnel samt omgiven av bebyggelse 
och infrastruktur. Föreslagen användning ligger i linje med omgivande användning och bebyg-
gelsen kan kopplas på det befintliga vägnätet. Närhet till bra kollektivtrafik finns. Planområdet 
berörs av buller från trafik och järnväg.  

En utbyggnad av planområdet bedöms inte medföra någon negativ påverkan. Utbyggnaden be-
döms inte bidra till överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Planområdets läge nära kol-
lektivtrafik, med bra kopplingar för gående och cyklister, ger goda möjligheter att resa kollek-
tivt.  

Sammantaget är den påverkan som en utbyggnad inom planområdet förutses få, utifrån utvär-
deringen av platsen, planen och påverkan, sådan att den inte kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Detaljplanens genomförande kommer att kräva investeringar för eventuell skola, allmänna ytor, 
lokalgator samt VA och dagvattenhantering. 

Planområdet består idag av jordbruksmark och grönytor belägna i direkt anslutning till befint-
ligt bostadsområde i Raus södra. Genom att förtäta stadsdelen med bebyggelse med relativt hög 
täthet nyttjas marken väl samtidigt som den ansluter till befintlig vägstruktur och kollektivtrafik 
på ett sätt som innebär miljömässiga fördelar. En eventuell utvidgning av stadsdelens offentliga 
service med en förskola/skola, som idag saknas i området, bedöms ge upphov till både sociala 
och miljömässiga förbättringar. Då tätheten mellan skolor i södra Helsingborg ökar, förbättras 
förutsättningarna för att minska bilberoendet. Närheten till en eventuell pågatågstation sydost 
om planområdet utgör ytterligare motiv för förtätning och utbyggnad av offentlig service i om-
rådet.  

Den nya bebyggelsen kommer att koppla samman bebyggelsen på Raus södra med den äldre 
bebyggelsen som ligger utmed Stinsgatan i anslutning till Raus stenkärlsfabrik.  

Aktuell fastighet ligger i direkt anslutning till Rausvägen i söder och Västkustbanan i norr samt 
Råådalsbanan i väster. En bullerutredning samt en riskanalys för järnväg gällande farligt gods 
och vibrationer bör tas fram i samband med planarbetet. 

Planområdet gränsar till och omfattas delvis av vattenskyddsområde. Det är en kraftig sluttning 
från ett stort område ner mot järnvägen och avvattningen ska ske under järnvägen i ledningar 
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med begränsad kapacitet. Det kan i en extrem situation eventuellt bli en hög markavrinning från 
stora arealer ner mot järnvägen vilket behöver studeras närmre. Det behövs en konsekvensut-
redning av hur järnvägen påverkas av extrem avrinning.  

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den 21 januari 2016.  

Planområdet 
Planområdet är placerat i direkt anslutning till bebyggelsen på Raus södra och nås via befintlig 
gatustruktur genom Styrbjörn starkes gata från söder och Bifrostgatan från öster. Planområdet 
ligger i närheten av Rååns dalgång och Ättekulla naturreservat och är en del i den gröna kopp-
lingen mellan områdena. Inom planområdet finns jordbruksmark och gräsytor väl avgränsade 
av vägar och järnvägsspår. Området sluttar kraftigt mot väster.  

Två förskolor finns i Raus. En ligger i direkt anslutning till planområdet och den andra i norra 
delen av Raus södra. Skolor finns på Ättekulla, Råå samt Högasten. Service finns alldeles i när-
heten med matvaruhandel, apotek osv. Området ligger också i närheten av Råå där ytterligare 
service finns.  

Kollektivtrafiken på Raus södra försörjs av busslinje 1 som trafikerar Utgårdsgatan, Bifrostga-
tan, Styrbjörn Starkes gata och Rausvägen västerut. Busslinje 1, som förbinder Ättekulla och 
Raus södra med centrum hör till stomlinjenätet vilket innebär hög turtäthet. 

Raus södra har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som är separerat från gatu- och vägnätet.  

 

Planområdet sett från nordväst. 



 

4 (5) 

Planuppdrag 
Dnr:99/2016 

Upprättad 6 juli 2016 

Riksintressen  
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är 
intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Planområdet angränsar till riksintresse naturvård (Råån med omgivningar). Rååns dalgång är 
även utpekat som Natura 2000-område. En utbyggnad norr om Rausvägen bedöms dock  inte 
leda till påtaglig skada på riksintresse naturvård eller Natura-2000-området. 

Planområdet berörs av riksintresse kulturmiljövård (Rååns dalgång) och riksintresse järnväg. 
Påverkan på dessa behöver utredas närmare i kommande planering. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som komplement i befintlig 
stadsbebyggelse som ska utvecklas till blandad stad samt utveckla gröna stråk och samband. 
Kommande planering i Raus bedöms kunna ske inom ramen för detaljplaneprocessen. Nytt stat-
ionsläge föreslås på Råådalsbanan, alternativt Västkustbanan, vilket skapar förutsättningar för 
omfattande utveckling av Raus västra del. Ny station och utbyggnad av spårväg ger förutsätt-
ningar för utveckling av handel och service inom verksamhetsområdet närmast stationen. 

Fördjupning av översiktsplanen 
Planområdet berörs av Stadsplan 2017, samråd sommaren 2016, vilken stödjer bostadsbebyg-
gelse inom området. Området föreslås innehålla blandad stad med inriktning för bostäder samt 
förskola/skola, park, odling samt inneaktiviteter. Inom det område som är utpekat på platsen 
vilket är något större än det föreslagna området finns plats för drygt 600 bostäder. Stadsplan 
2017 föreslår en ny station på Råådalsbanan direkt söder om föreslaget planområde. 

 

Föreslaget planområde markerat i gult med Stadsplan 2017 som underlag. 
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Detaljplaner 
Delar av planområdet omfattas av detaljplan från år 1997 (dp 14521). Planen anger trafikom-
råde för järnvägstrafik, och att byggnad inte får uppföras för de västligaste delarna av de aktu-
ella områdena. Vidare anges att marken ska vara överbyggd för allmän gatutrafik och plante-
ring. 

 
Gällande detaljplan  

Övriga planeringsunderlag 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till gröning respektive större naturområde.  

Mindre område i sydöstra delen som ingår i rekreationsområdet Råån dalgång. Strax väster och 
norr om gränsen för planområdet pekas ett grönstråk ut som förbinder naturområden kring 
Rååns dalgång och Ättekulla naturreservat. 

Ytorna bör användas för att förstärka grönstrukturen om andra restriktioner gör det svårt att 
bygga där. Området gränsar till Ättekulla naturreservat och det är belastat med luftföroreningar. 
Vegetationsskärmar kan utgöra luftfilter. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

    

Björn Bensdorp-Redestam  Karolina Bjerler 
planchef   planarkitekt 
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