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DETALJPLAN FÖR DEL AV
FASTIGHETEN SÖDER 2:97,
KONSUL PERSSONS PLATS, HELSINGBORGS STAD

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Detaljplanen redovisas på:
• denna planbeskrivning,
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer,
• genomförandebeskrivning,
• samrådsredogörelse
• utlåtande
• planprogram,
• rapport från programsamråd.
SYFTE
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförandet av två byggnadskroppar för centrumändamål såsom filmstad, bostäder, hotell, kontor och handel.
BAKGRUND
Söder är inne i en förändringsfas där omgestaltning och upprustning av den offentliga
miljön pågår samtidigt som privata initiativ tas för förnyelse och utveckling. Filmstaden
i Helsingborg har under en tid sökt nya lokaler och för att studera möjligheterna att uppföra en ny filmstad med hotell, kontor och bostäder genomfördes ett så kallat parallellt
uppdrag under hösten 2005 där det vinnande förslaget utgjorde underlag för ett planprogram. Det vinnande förslaget utarbetades av Johan Celsing Arkitektkontor. Byggnadsnämnden informerades i december 2005 om det parallella uppdraget och godkände i maj
2006 planprogrammet för Konsul Perssons plats. Planprogrammet ligger som grund för
nu aktuellt förslag till detaljplan.
BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Stadsbyggnadskontoret har preliminärt bedömt att genomförandet av planförslaget inte
kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11§ miljöbalken eller 5 kap 18 §
plan- och bygglagen, se vidare under rubriken konsekvenser.
PLANOMRÅDET
Avgränsning
Planområdet avgränsas av Järnvägsgatan i väster och Carl Krooks gata i öster. I söder
utgör befintlig fastighetsgräns mot det nya tingshuset gräns för planområdet och i norr
utgör Gasverksgatan gräns för planområdet. Delar av nuvarande Gasverksgatan ingår i
planområdet.
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Markägare
Hela planområdet ägs av Helsingborgs stad.
Beskrivning av området
Konsul Perssons plats är idag obebyggd frånsett tre mindre byggnader innehållande
elnätstationer. Platsen nyttjas idag för parkering med ca 80 parkeringsplatser. Platsen
ligger 1,5-2,0 meter högre än Malmöleden och har en vegetationsbevuxen slänt mot vägen. Träd och buskar kringgärdar platsen även i övriga riktningar.

Söder om platsen uppfördes nyligen ett nytt tingshus, ritat av EcoScape AB, arkitekt
Carl-Åke Bergström. Direkt öster om programområdet ligger Mäster Palms plats, vilken
byggts om för ett antal år sedan med plats för uteserveringar. Biltrafik har tidigare varit
tillåten på fotgängarnas och cyklisternas villkor, men denna möjlighet för biltrafiken att
korsa platsen har nyligen upphört. Mäster Palms plats är idag öppet mot väster. Från
platsen finns möjlighet till utblickar mot Öresund, men sikten är till största delen skymd
av vegetation på Konsul Perssons plats. En tydlig siktlinje finns vid Gasverksgatan.
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen
m m, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som
härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Program
För planområdet har ett planprogram upprättats, vilket godkändes av Byggnadsnämnden
den 16 maj 2006. Av planprogrammet framgår att nedanstående frågeställningar särskilt
bör uppmärksammas i samband med upprättandet av detaljplanen.
• Eventuell påverkan från byggskedet av nedgrävningen av järnvägen.
• Bullerutredning med eventuella krav på byggnadsteknik.
• Riskanalys med eventuellt säkerhetshöjande åtgärder i detaljplanen.
• Ambitionsnivå för sanering av marken.
• Befintliga ledningar och annan teknisk anläggning.
• Parkeringsbehov.
• Utformning och relation till tingshuset, Mäster Palms plats och Öresund.
Översiktsplaner
I Helsingborgs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 12 juni 2002 , redovisas planområdet som befintlig stadsbebyggelse. I direkt anslutning till planområdet redovisas Campus, Gåsebäck och hamnen som utvecklingsområde för verksamheter, utbildning, besöksnäring, bostäder och centrumfunktioner. Planområdet ligger inom
riskbedömningszonen för transporter med farligt gods, då tillfarten till färjeläget utgör
led för farligt gods.
Riksintressen
Hela planområdet är beläget inom kustzon av riksintresse. Västkustbanan och väg E4,
Malmöleden, är av riksintresse, vilket innebär att hänsyn till dessa skall tas vid förändring och exploatering i dess närområde. Helsingborgs stad har i översiktsplanen ifrågasatt behovet av att utpeka Malmöleden i detta avsnitt som varande av riksintresse. Direkt norr om planområdet, vid Gasverksgatan, går gränsen för det riksintresse för
kulturminnesvård som omfattar Helsingborgs centrala delar. Hänsyn till riksintresset bör
tas trots att planområdet inte ingår geografiskt, då området är direkt angränsande och väl
synligt från de delar som ingår.
Fördjupningar av översiktsplanen
Ett program till en fördjupning av översiktsplanen för Helsingborgs södra delar har
godkänts av Byggnadsnämnden den 24 februari 2004. I programmet redogörs bland
annat för de framtidsvisioner som finns om att förlägga järnvägen i en tunnel och på så
sätt kunna bygga ihop Söder med Campusområdet enligt den ursprungliga rutnätsplanen
från mitten av 1800-talet. Visionen berör i hög grad Konsul Perssons plats och än mer
kvarteren söder därom.
Detaljplaner, förordnande m m
För programområdet gäller stadsplan för Glasbruksleden m m (10753), fastställd
1977 03 04, vilken redovisar allmän platsmark för park och gata. Direkt angränsande till
området gäller detaljplan för Terminalen (12720), detaljplan för kv Kalifornien (14326),
detaljplan för kv Kvarnen (12435), detaljplan för Mäster Palms plats (15064), detaljplan
för kv Holland (13814) samt den nyligen laga kraftvunna detaljplanen för Polisen 1 och
del av Söder 2:97 (15593).
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Övriga beslut
Planområdet ingår i Bevarandeprogram för stadskärnan, antaget av kommunfullmäktige
den 25 september 2002. Platsen omnämns men pekas inte ut som särskilt värdefull eller
av kompletterande värde.
Kommunfullmäktige har den 26 april 2006 ställt sig bakom den utredning om järnvägstunnlar som tagits fram av Söderdelegationen, vilket bland annat innebär ett principbeslut att gräva ner västkustbanan söderut från Knutpunkten. Södertunneln innebär att de
centrala södra stadsdelarna, som idag klyvs av järnvägen, kan sammanbindas och stora
markområden frigöras för nybyggnation.
PLANENS UTFORMNING
Vision för Södra Helsingborg
Visionerna för södra Helsingborg bygger i aktuellt område på att rutnätsstaden ska fortsätta över Järnvägsgatan mot väster. Befintliga gator på ”Söders sida” kommer förlängas över Järnvägsgatan och skapa begränsningen av de framtida kvarteren. Söder om
Konsul Perssons plats kommer Järnvägsgatan att rätas upp vilket möjliggör att kvarteren
öster om Järnvägsgatan åter kan helas till fullständiga kvarter. Delar av visionen för
södra Helsingborg bedöms kunna byggas innan en nedgrävning av järnvägen. I aktuellt
område är det dock enbart Konsul Perssons plats som i nuläget bedöms som möjligt att
bebygga, då platsen i framtiden inte bedöms beröras av förändrad kvartersform eller
ändrad gatusträckning. Kvarteren söder om Konsul Perssons plats kommer där emot att
i hög grad påverkas av järnvägsombyggnaderna och är i princip inte möjliga att ta i anspråk förrän nedläggningen av järnvägen är klar.

Principbild för bebyggelsestruktur längs Järnvägsgatan mm, Michelsen arkitekter i samarbete med Stadsbyggnadskontoret 2006.
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Utblickar genom den nya bebyggelsen som avses bevaras och förstärkas.

Dispositionen i stort
Förslaget utgörs av två byggnadsvolymer, delade av en förlängd Kaliforniegata. Detaljplanen innebär att en omgestaltning av Gasverksgatan, Järnvägsgatan samt del av Carl
Krooks gata blir aktuell.
Den nya biografen har en tydligt annonserad entré mot stadens huvudgata, Järnvägsgatan. Biografsalonger och parkering utgör de båda byggnadernas källarvåningar, med en
utbredning under hela kvarteret. I västerläge längs Järnvägsgatan placeras ett bostadshus
med entré till biografen i bottenvåningen och vid Mäster Palms plats en multifunktionell
byggnad med hotell, bostäder, affärslokaler och en mindre del kontor. Byggnaderna
ansluter väl till den historiska kvartersstrukturen.
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Illustration Johan Celsing Arkitektkontor AB

Bebyggelsen
I förslaget har man utnyttjat nivåskillnaden mellan Järnvägsgatan och Mäster Palms
plats för att skapa goda entréförhållanden samtidigt som biografsalongerna som inte
tillför något till gatumiljön har kunnat få en funktionell placering i källarplan. Biografen
annonserar sig mot Järnvägsgatan och Gasverksgatan. Åtta salonger i källaren nås via
ramp från foajén på Järnvägsgatan. Salongerna rymmer från 78 besökare upp till 267
besökare.

Illustration Johan Celsing Arkitektkontor AB. Observera att ritningen inte är uppdaterad betr parkering.

Bostadshuset längs Järnvägsgatan är skisserat i nio våningar, där biografen upptar de två
nedre planen och en nionde våning är indragen från fasadliv. Fasaden har ett horisontellt
uttryck där växelspelet mellan balkonger och glaspartier ger ett varierat uttryck. Från
den övre, indragna våningen skjuter delar av byggnadskroppen fram och skapar ett tydligt fasadkrön. Byggnaden beräknas rymma cirka 80 lägenheter mellan 1 rok och 4 rok.
I kvarterets inre finns en skyddad, upphöjd gård.
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Illustration Johan Celsing Arkitektkontor AB

Ett hotell med omkring 150 rum föreslås i den östra byggnadsvolymen. Entrén till hotellet sker via Gasverksgatan och den förlängda Kaliforniegatan i vilken Tingshusets entré
utgör fondmotiv. Förutom hotell innehåller byggnadsvolymen affärslokaler i bottenvåningen samt ett mindre antal bostäder i den del som vetter ut mot Mäster Palms plats.

Illustration Johan Celsing Arkitektkontor AB

Grönområden
Stadsdelen Söder är den del i centrala Helsingborg som har den lägsta andelen grönytor
per invånare i kommunen. Planområdet har dock en gynnsam placering med som högst
200 meter till Stadsparken. På lite längre avstånd finns Landborgspromenaden, 300 meter österut samt Furutopsparken, 500 meter söderut. Båda kvarteren kommer att få en
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iordningsställd innergård där också gällande riktvärden för trafikbuller kan innehållas.
Som ett komplement till gården kommer varje lägenhet också att ha en balkong.
Trafik
Planområdet har en mycket god tillgänglighet och nås med bil via omkringliggande gator. Hotellet kräver angöringsplats för buss och bil, vilket också behöver finnas i relation till biografen. En omgestaltning av Gasverksgatan och Järnvägsgatan har studerats i
samband med planarbetet som visar på att det är möjligt att minska Gasverksagatans
och Järnvägsgatans sektion redan innan Södertunneln genomförs. På så sätt kan gaturummen omgestaltas till ett mer stadsmässigt utförande. Efter det att Södertunneln genomförts kan gatornas sektion minskas ytterligare till förmån för trottoar och cykelfält.

Illustrationsplan över förslaget med kringliggande gatumiljö fram tills det att Södertunneln genomförts.

Illustrationsplan över förslaget med kringliggande gatumiljö efter det att Södertunneln genomförts.
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Tillgängligheten till kollektivtrafik är mycket god med busstrafik på Carl Krooks gata
och Södergatan samt Knutpunkten 500 meter norrut.
Ett befintligt gång- och cykelstråk finns i dagsläget norr om Polishuset och Tingshuset.
Stråket löper i öst-västlig riktning med en viadukt över Järnvägsgatan och Campus som
en av målpunkterna i väster och Mäster Palms plats och bebyggelsen öster därom som
målpunkter österut. Markerat cykelstråk i nord-sydlig riktning finns längs med Södergatan. Ett spontant cykelstråk går också från Stadsparken och söderut på Kaliforniegatan.
Efter det att Södertunneln färdigställts väntas Gasverksagatan bli ett viktigt stråk från
Söder mot Södra hamnen varför det getts plats för ett cykelfält i två riktningar på Gasverksagatans södra sida. På så sätt kan Filmstadens som väntas bli en stor målpunkt för
gång och cykeltrafiken i området, nås på ett naturligt sätt. Gång- och cykelstråket norr
om Polishuset och tingshuset avses finnas kvar men viadukten kommer att tas bort och
istället avses en ramp för cyklister mm integreras i terrasseringen väster om Tingshuset.
Parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen avses lösas i ett parkeringsgarage som kan
rymma upp till 200 platser. Det totala behovet av parkeringsplatser för den nya bebyggelsen beräknas till ungefär 100 platser. Med ett parkeringsgarage i två plan tillkommer
ett antal parkeringsplatser även efter att de befintliga platserna (ca 80st) räknats bort.
Möjligheten att ansluta delar av garaget till stadens p-ledningssystem bör övervägas.
Teknisk försörjning
Programområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp. Över Konsul Perssons
plats går en större dagvattenledning (600 mm Ø) ner mot recipienten Öresund. I gatorna
kring programområdet går flera större ledningsstråk, bland annat går en av huvudledningarna för spillvatten från södra delarna av Helsingborg i Gasverksgatan, till reningsverket i Södra hamnen.
Ett behov för att reservera mark i det västra hörnet av Konsul Perssons Plats finns för en
pumpstation. Denna skulle betjäna en framtida situation när avloppsvattnet eventuellt
måste pumpas över en järnvägstunnel. Alternativa lösningar finns och delvis har detta
studerats i samband med Söderdelegationens arbete. VA-verket vill därför att mark reserveras för en pumpstation. Hur mycket utrymme som kommer att krävas går inte att
svara på idag utan är beroende av vilket alternativ som väljs för tunnelns utformning.
På Konsul Perssons plats står tre elnätstationer, till vilka hög- och lågspänningskablar,
optorör med mera är anslutet. Förutsättningarna för att integrera dessa med den föreslagna bebyggelsen har studerats och de avses placeras inbyggda i den västra byggnaden
i Kaliforniegatans förlängnings gatuplan. Detaljplanen reglerar att det elektromagnetiska fältet ej får överstiga 0,4 µT i bostäder eller i verksamheters lokaler.
Direkt norr om polishuset finns också en ledningsrätt, med hög- och lågspänningskablar, optorör och gasledning. Till gasledningen krävs ett byggnadsfritt skyddsavstånd på
två meter. Olika typer av elledningar samt ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla och naturgas finns i gatorna kring planområdet.
Även teleledningar finns dragna över Konsul Perssons plats idag som kommer behöva
flyttas vid en byggnation.
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KONSEKVENSER
Bedömning av miljöpåverkan
Vid en bedömning enligt bilaga 4 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar av platsen, förslagets innehåll och typen av påverkan har stadsbyggnadskontoret
bedömt att planförslaget inte medför någon betydande påverkan på miljön. Detaljplanen
bedöms överensstämma med intentionerna i översiktsplanen för Helsingborg, planprogram till fördjupning av översiktsplanen för Helsingborgs södra delar samt vara förenlig
med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
I miljöbedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen:
• anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art,
storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
• har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,
• har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar
utveckling,
• innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet,
• har betydelse för genomförandet av den europeiska gemenskapens miljölagstiftning.
Föreliggande detaljplan medger inte några tillståndspliktiga verksamheter. Påverkan
under byggskedet av järnvägstunnlarna har utretts och någon konflikt med byggandet av
Södertunneln bedöms inte finnas. Trafikföringen kring kvarteret kommer dock att påverkas under byggskedet då delar av Malmöleden kan behöva tas i anspråk för provisoriska spår och arbetsplatsområde för tunnelns byggande. Det finns också en eventuell
konflikt vid byggnationen av HH-tunneln. Avsikten är att i ett öppet schakt framför
kvarteren som vetter mot Järnvägsgatan/Malmöleden ta upp alla de massor som genereras av tunnelbygget under hela byggnationen. Infarten till parkeringsgaraget i skisserad
byggnad kan bli svår att upprätthålla och verksamheterna i kvarteret kommer att bli
störda av buller, damning mm. Det som bör ifrågasättas i ett sådant scenario är kanske
inte om skisserad byggnation är lämplig utan snarare om det är lämpligt att ta upp alla
massor som bygget av HH-tunneln förorsakar mitt i Helsingborg och vilken skada övriga verksamheter i centrala staden kommer att lida. Alternativa lokaliseringar i ett mindre centralt läge bör istället sökas.
Förslaget bedöms inte ha sådan betydelse för integreringen av miljöaspekter eller omfatta miljöproblem att detta skulle medföra att en miljökonsekvensbeskrivning skulle upprättas. Skälen för denna bedömning är föreslaget projekt endast berör ett kvarter i staden, dvs ett mindre område på det lokala planet. De verksamheter som kommer att
bedrivas i den nya bebyggelsen kommer inte heller vara miljöstörande eller ha inverkan
på miljötillståndet i stort. Ett visst trafikarbete kommer dock att genereras. Samtidigt är
läget centralt vilket talar för att många kommer åka kollektivt eller gå och cykla till de
publika verksamheterna. Biograf finns redan inom stadsdelen och planförslaget innebär
egentligen en omlokalisering.
Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat ska också övervägas och
då skall särskilt beaktas:
• sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att
avhjälpa den,
• påverkans totaleffekt,
• påverkans gränsöverskridande art,
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riskerna för människors hälsa eller för miljön,
påverkans storlek och fysiska omfattning,
vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och
påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus.

Projektet bedöms vara av allmänt intresse men åtgärderna som föreslås i detaljplanen
bedöms inte vara av sådan omfattning som åsyftas ovan. Planområdet ligger centralt i
staden varför alla Helsingborgares insyn och möjlighet till påverkan är viktig. Åtgärderna bedöms dock inte ha en direkt relevans utifrån listade kriterier. Eventuell påverkan
har inte heller någon gränsöverskridande effekt och området som är berört är ett begränsat område. Varken nuvarande eller framtida verksamheter bedöms innebära en risk för
människors hälsa eller för miljön. Frågan om bullerstörningar och åtgärder för att begränsa dessa har utretts och redovisas nedan samt säkerställs genom planbestämmelser.
Området bedöms inte heller vara särskilt sårbart på grund av intensiv markanvändning,
kulturarvet eller speciella särdrag i naturen. Dock har området varit utsatt för överskridna miljökvalitetsnormer. Överskridande inte skett under senare tid och åtgärdsprogram
är under upprättande.
En tredje utgångspunkt för bedömningen om en miljökonsekvensbeskrivning krävs är
områdets framtida användning. En miljökonsekvensbeskrivning ska alltid upprättas om
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för:
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.
I detaljplanen föreslagen användning berör inte någon av ovanstående kategorier varför
en miljökonsekvensbeskrivning inte bedöms krävas. Förslagen till åtgärder syftar till att
återupprätta den gamla rutnätsplanen och bebygga en fastighet som tidigare använts för
industriändamål. Trots att en förändring av stadsbilden kommer att ske bedömmer
Stadsbyggnadskontoret att detaljplanens genomförande inte kan medföra en sådan betydande påverkan som anges i 5 kap 18 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån detaljplanens innehåll, typ av påverkan och
områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte
genomföras. Nedan följer en beskrivning av de konsekvenser förslaget bedöms medföra.
Riksintressen
Hela programområdet är beläget inom kustzon av riksintresse. Västkustbanan och väg
E4, Malmöleden, är av riksintresse, vilket innebär att hänsyn till dessa skall tas vid förG:\sb\Detaljplaner\Söder 2_97 Konsul Perssons Plats\Planbeskrivning.doc
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ändring och exploatering i dess närområde. Direkt norr om programområdet, vid Gasverksgatan, går gränsen för det riksintresse för kulturminnesvård som omfattar Helsingborgs centrala delar. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av en utbyggnad
enligt detaljplaneförslaget.
Stadsbild
Förslaget bygger på en fortsättning av den kvartersstruktur som södra Helsingborg är
uppbyggt av och som avses att fortsätta västerut med visionen för Söder i förändring
och Södra hamnen. Gasverksgatan bibehålls och Kaliforniegatan avses förlängas över
planområdet och dela in bebyggelsen i två ” kvarter”. Siktlinjer mot Öresund i Gasverksgatan samt i mellanrummet mellan den nya bebyggelsen och Tingshuset bibehålls
och platsbildningen öster om planområdet förstärks. Bebyggelsen tar upp skalan från
den omkringliggande bebyggelsen, med 9 våningsplan mot Järnvägsgatan och mot Mäster Palms plats med 7 våningar. Förslaget bedöms stärka södra Helsingborgs stadsbild
och genom de publika funktionerna i gatuplan stärks gaturummen och Mäster Palms
plats ytterligare.

Siktlinjen i Gasverksgatans förlängning ner mot hamnområdet och färjornas uppmarschområde påverkas
enbart marginellt av föreslagen utbyggnad.

Risker
En översyn av leder för farligt gods pågår inom ramen för arbetet med en ny trafikplan
för Helsingborg. Syftet med arbetet att är att förskjuta dessa leder från stadens centrala
delar till hamnområdet. I ett projekt kallat ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen” ingående som del av Länsstyrelsen i Skånes projekt RIKTSAM föreslås tre riktlinjer för kriterier gällande avstånd från transportleder för farligt gods till olika former
av bebyggelse. Dessa avstånd har angivits med avseende på säkerhetsmässiga aspekter.
•
•
•
•

140 meter – Anges som ”längsta avstånd mellan bebyggelse och transportled vid
vilken åtgärder eller utredning inte längre kan anses befogat”
60 meter – Anges som ”ett avstånd som möjliggör en åtskillnad mellan olika
markanvändningar (boende, kontor, handel, industri, lager, service etc)”.
20 meter – Anges som ett ”minsta avstånd mellan bebyggelse och transportled”
En anpassning av ovanstående avstånd har utförts för att passa de specifika förhållanden som råder i Helsingborg enligt följande.
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140 meter – Inga restriktioner
100 – 140 meter – boende, hotell, kontor, handel (<3000 m2)
30 – 100 meter – småindustri, lager, kontor i 1 plan
<30 meter – Bebyggelsefritt

Enligt gällande regler klassas Scandlines uppmarschområde som farligtgodsled och
därmed kan ovan rekommendationer ses som gällande. På bild 1 nedan ses det streckade
området där farligt gods hanteras.

Bild 1 Illustrering av farligt gods flöde

På bilden kan utläsas att avståndet mellan skyddsobjektet och leden för transport av
farligt gods överstiger 140 meter vilket innebär att det inte är hinder för etablering på
Konsul Perssons Plats. Det finns dock alltid anledning att beakta tekniska möjligheter,
att i samband med projektering minimera eventuella konsekvenser av olycka med farligt
gods, även om det inte föreligger något formellt krav.
Biosalongerna är förlagda till byggnadens källarvåningar vilket bör mildra eventuella
konsekvenser vid en olycka. Handelsytorna är spridda i de båda byggnadskvarten där
det östra kvarteret innehåller rekommenderat skyddsavstånd. För att minimera konsekvenserna vid en olycka har en planbestämmelse som föreskriver byggnadstekniska
egenskaper föreslagits. Med denna planbestämmelse samt utifrån en samlad bedömning
av att avstånden i många delar kan innehållas, att de publika lokalerna till stora delar är
belägna i källarvåningarna samt det faktum att farligt gods enbart framförs nattetid vid
särskilda avgångar och med särskilda riskrutiner så bör risksituationen kunna bedömas
som acceptabel.
Järnvägstrafik
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Enligt Green Cargo så förekommer det ingen transport av farligt gods på den aktuella
sträckan och det finns heller inga planer på att i framtiden transportera farligt gods här.
Reningsverket
Reningsverket ligger cirka 600 meter ifrån den tilltänkta etableringen. Enligt Boverkets
riktlinjer, Bättre plats för arbete, skall det upprätthållas ett avstånd på 1000 meter från
denna anläggning. Den tilltänkta etableringen ligger inom dessa gränsen, vilket stora
delar av centrala Helsingborg gör. Enligt Boverkets Bättre Plats för arbete finns det tre
skäl till att dessa avstånd ska hållas:
- Spridning av bakterier
- Buller
- Lukt
Spridning av bakterier: I Bättre plats för arbete står att ”Olika undersökningar har visat
att spridning av bakterier sker från reningsverk. Redan på ett avstånd av 200 meter från
reningsverket är dock antalet bakterier obetydligt jämfört med normala förhållanden.”
Detta innebär att bakterier inte skall vara ett problem för den tilltänkta etableringen.
Buller. I Bättre plats för arbete står att ”Buller till omgivningen orsakas bl.a. av fläktar,
pumpar, kompressorer och slamcentrifuger, liksom avlastning och lossning av kemikalier och slam. Trafik till och från anläggningen har vanligen inte sådan omfattning att
den ger upphov till störande ljud i omgivningen.” Nedan presenteras Naturvårdsverkets
riktlinjer för industribuller.

Det enda ljud som kan alstras över Naturvårdsverkets regelverk på det avstånd som råder mellan reningsverket och den tilltänkta etableringen är ljudet från luftningsanläggning under förutsättning att den inte är inbyggd. Enligt uppgifter från VA-verket så
finns det luftningsanläggning men den är inbyggd och har ljuddämpare på luftintaget.
Med ledning av detta bedöms inte buller från anläggningen utgöra hinder för den tilltänkta etableringen.
Lukt
Det kom en del klagomål på lukt från reningsverket under en försöksperiod när man
ville införa en process som kallas Krepro. Dessa försök är numera nerlagda och det
finns enligt reningsverket inga planer på att återuppta denna processtyp. Med nuvarande
process har det inkommit klagomål från de närmaste grannarna från HH-Ferries persoG:\sb\Detaljplaner\Söder 2_97 Konsul Perssons Plats\Planbeskrivning.doc
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nalkontor och någon gång från Hamnkontoret, vilka båda ligger inom ett avstånd av 200
meter. Det uppgavs inga klagomål från personer på längre avstånd. Det kan dock inte
avvisas totalt att lukt kan uppkomma, men en grov bedömning är att det i så fall sker
sällan och kortvarigt eller om driften av reningsprocessen förändras vilket det för tillfället inte finns några uppgifter på.
Buller
Förslaget utsätts för vägtrafikbuller från de intilliggande gatorna, och buller från järnvägstrafik som passerar väster om byggnaderna på andra sidan Järnvägsgatan. En utredning av trafikbuller och förslag till åtgärder har gjorts av Ingemansson Technology AB.
Utredningen finns att tillgå i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Vid beräkningarna har följande uppgifter om trafiken legat till grund. Uppgifterna om
vägarna har erhållits ur ”Planprogram för del av fastigheten Söder 2:97, Konsul Perssons Plats, Söder, Helsingborgs Stad”. Uppgifter om andel tung trafik på vägarna har
antagits till 10%. Uppgifter om trafiken på västkustbanan (antal tåg, längd) har hämtats
ur Ingemanssons databas. Tågens hastighet förbi planområdet har uppskattats då tågen
vid passeringen antingen håller på att sakta in eller accelererar.
Vägsträcka

Antal fordon/dygn

Andel tung trafik
(%)

Hastighet (km/h)

Malmöleden

12 800

10

70

Järnvägsgatan

17 500

10

70

Gasverksgatan

4 100

10

50

Carl

8 700

10

50

Krooks gata

Västkustbanan trafikeras dagligen av följande tåg:
• 10 st X-2000 med 70 km/h som maximal hastighet och längden 140 m
• 30 st Öresundståg med 70 km/h som maximal hastighet och längden 75 m
• 50 st Pågatåg med hastigheten ca 50 km/h och längden 50 m.
Riktvärden för trafikbuller samt järnvägsbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse:
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Trafikbullerberäkning för Konsul Perssons plats, ekvivalent ljudnivå, 1,5m över mark. Ingemanssons

Innemiljö
Bullerutredningen kommer fram till att för att inomhusnivån för buller inte ska överskridas krävs särskilda bestämmelser för ljudreducerande fönster samt vid friskluftsventiler
för samtliga fasader förutom de som vetter mot gård. De dygnsekvivalenta ljudnivåerna
vid fasad beräknas till mellan 51 till 64 dBA, dvs. något högre än infrastrukturpropositionens riktvärden beskriva ovan. En planbestämmelse reglerar att åtgärder ska vidtas
för att inomhusvärdena ska innehållas samt att lägenheterna ska ha minst ett rum mot
tyst sida samt att det bör eftersträvas att minst hälften av utrymmena för sömn, vila och
daglig samvaro bör ha en ljudnivå utomhus som ej överstiger 45 dBA när trafikbullernivån utanför övriga fönster överstiger dygnsekvivalent nivå 55 dBA.
Utemiljö
Den östra byggnaden har ett skyddat gemensamt atrium där utenivåerna innehålls med
god marginal. Även på den gemensamma uteplatsen i den västra byggnaden innehålls
riktvärdena med marginal. Detta medför att högre nivåer kan accepteras vid andra eventuella uteplatser/balkonger vända mot gatan. I Boverkets skrift ”Tillämpningar av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder – Redovisning av
regeringsuppdrag” med Dnr-nummer: 20122-4150/2003 går det att läsa följande formulering: ”Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats som klarar
riktvärdena så kan t.ex. en balkong på den bullriga sidan utgöra ett komplement”.
Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser
halterna utomhusluft av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly och partiklar (PM
10). Miljökontoret i Helsingborgs stad utger kontinuerligt årsrapporter som redovisar
mätresultat från specifika positioner i staden. Närmast belägna mätplats utgår från kv
Kalifornien 10, Järnvägsgatan 35 och går till mottagarstation på fd stadshusets tak, en
sträcklängd på ca 760 meter.
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Resultatet visar att för mätområde norr har överskridande av miljökvalitetsnormen för
NO2 skett varför ett arbete pågår med att ta fram ett åtgärdsprogram. Länsstyrelsen ansvarar för arbetet och staden deltar i arbetet.
I Årsrapport 2005 luftföroreningar mätområde Helsingborg söder och Helsingborg norr
som sammanställs av Helsingborgs miljökontor framgår att miljökvalitetsnormens värde, 90 ug/m3, avseende timmar, har i takhöjd överskridits 10 gånger på Hbg norr, men
har ej överskridits 175 timmar/år, som motsvarar normen. På mätsträcka 6 i gaturum
(centrum) Hbg norr, har noterats 65 överskridande av miljökvalitetsnormens värde, 90
ug/m3 175 timmar/år som motsvarar normen har inte överskridits. Som en följd av åtgärdsprogrammet planeras omfattande åtgärder för att komma tillrätta med miljökvalitetsnormerna. Framförallt eftersträvas att minimera genomfartstrafiken genom centrala
Helsingborg och istället styra den runt staden . Däremot ses inte måltrafik, vilket det kan
komma att handla om för det föreslagna projektet, som något problem. Med hänsyn till
att läget är mycket centralt och att tillgången till kollektiva transporter, såväl tåg som
bussar, är mycket god bör trafiktillskottet av förslaget vara mindre omfattande. Biografen i sig utgör inte någon ny företeelse i stadsdelen utan innebär en omlokalisering av
funktionen från Södergatan till Konsul Perssons plats.
Förslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten, snarare kan hög
tillgänglighet till kollektiva transporter på sikt förbättra luftkvaliteten.
SAMMANFATTNING
Söder har länge varit föremål för ett omfattande visionsarbete för stadsdelens framtida
utveckling. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny biograf, nytt hotell, bostäder, affärslokaler och kontor. Den nya biografen kommer att få ett centralt läge längs den förlängda Järnvägsgatan. Den tillkommande bebyggelsen åstadkommer en sammanhållen
kvartersstruktur inom området. Siktlinjer och utblickar mot Öresund finns kvar i Gasverksgatans förlängning samt mellan den föreslagna bebyggelsen och tingshuset. Siktlinjerna mot Kärnan bibehålles.
Medverkande i planarbetet har förutom undertecknade också varit Caroline Dahl samt
Lena Gottschalk.
STADSBYGGNADSKONTORET

Björn Bensdorp Redestam
Tf. Planchef

Kristoffer Nilsson
Planarkitekt
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DETALJPLAN FÖR DEL AV
FASTIGHETEN SÖDER 2:97,
KONSUL PERSSONS PLATS, HELSINGBORGS STAD

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATION
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Planförslaget
beräknas vinna laga kraft under första kvartalet år 2006.
Huvudmannaskap
Helsingborgs stad är huvudman för allmän plats.
Avtal
Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat. Exploateringsavtal
mellan intressent och Helsingborgs stad kommer att upprättas innan detaljplanen antas.
Här kommer det att framgå att staden ansvarar för att marken inom planområdet
saneras.
FASTIGHETSRÄTT
Fastighetsbildning
Detaljplanen förutsätter att del av fastigheten Söder 2:97 avstyckas. Läget för
elnätstationer och pumpstation för avloppsvatten, samt ledningar till dessa, skall säkras
med ledningsrätt eller servitut. Avvikelsen mellan plangräns och fastighetsgräns som
redovisats på detaljkarta på plankartan föranleder fastighetsåtgärd.
En så kallad 3D – fastighetsbildning kommer att erfordras om garaget byggs
sammanhängande under lokalgatan, som utgör allmän plats.
UTREDNINGAR
Markundersökning med avseende på markföroreningar samt geotekniska förhållanden
skall genomföras innan anläggningsarbete påbörjas. Undersökningen bekostas av
sökanden. Särskild vikt bör läggas på att undersöka möjligheten att säkerställa god
kvalitet på luften som tillförs husen.
EKONOMI
För planens genomförande kan krävas omläggning av ledningar för dagvatten, hög- och
lågspänningskablar, optorör, elledningar samt teleledningar. Befintliga elnätstationer
kommer att behöva inrymmas i den nya bebyggelsen. Byggherren skall stå för
uppkomna kostnader för omläggning och flyttning av ledningar samt iordningsställandet
av elnätstationer.
STADSBYGGNADSKONTORET
Björn Bensdorp Redestam
Tf. Planchef

Kristoffer Nilsson
Planarkitekt
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