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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN
MORTELN 1 M FL
MÖRARP, HELSINGBORGS STAD

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Detaljplanen redovisas på:
• denna planbeskrivning
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer
• genomförandebeskrivning
• särskilt utlåtande
SYFTE
Planändringen är föranledd av ändrad användning av fastigheten Morteln 1 från
allmänt ändamål (A) till centrumändamål samt möjlighet till att använda fastigheten som bostad. Planändringen är även föranledd av önskemål att inom fastigheten Mandelkvarnen 3 tillskapa en ny bostadsfastighet med byggrätt. Detaljplanen upprättas även för att säkerställa de kulturhistoriska värdena.
BAKGRUND
Förslaget har föredragits stadsbyggnadsnämnden som informationsärende den 17
februari 2011. Detaljplanen avses handläggas enligt reglerna för enkelt planförfarande.
Bedömning av miljöpåverkan
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planens
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 §
plan- och bygglagen (4 kap 34 § enligt PBL 2010) eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken varför miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras, se vidare under rubriken Konsekvenser.
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Läge och avgränsning
Planområdet är beläget i centrala Mörarp ca 12 km öster om Helsingborgs centrum. Planområdet ligger ca 500 m nordost om Mörarps station. Fastigheten avgränsas av Mörshögsvägen i söder och av Bjuvsleden i väst. I norr avgränsas planområdet av ekonomibyggnader i sten, uppförda kring mitten av 1800-talet, som
tillhör tingshuset som är beläget nordväst om planområdet.
Planområdet avgränsas även av radhusbebyggelse i norr. För exakt avgränsning
hänvisas till plankartan. Planområdet omfattar en area på ca 4000 m2. Byggnaderna upptar ca 175 m2 respektive 130 m2 av planområdets yta.
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Mörarps läge i Helsingborg.

Planområdets lokalisering i Mörarp.

Markägare
I planområdet ingår fastigheten Morteln 1 och del av fastigheten Mörarp 1:75
som ägs av Helsingborgs stad. I planområdet ingår även fastigheten Mandelkvarnen 3, vilken är i privat ägo.
Beskrivning av området
I västra delen av planområdet finns en fristående byggnad i två plan. Byggnaden
har tidigare fungerat som brandstation. Söder om brandstationen finns parkmark
som genomskärs av en gång- och cykelväg. I östra delen av planområdet ligger ett
gathus orienterat med långsidan mot gatan, som en representant för den äldsta
byggnadsfasen i Mörarp. Jägaregatan sträcker sig centralt genom planområdet.

Planområdets avgränsning.
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Nordväst om planområdet ligger det nya tingshuset från 1828, som ersatte det
gamla tingshuset. Den södra längan i ekonomibyggnaderna, norr om planområdet, används idag som vagnmuseum medan den norra är föreningslokal åt scoutkåren. Söder om planområdet, på andra sidan Mörshögsvägen, ligger friliggande
villor, byggda under 2000-talet
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Bebyggelsestruktur i området. Prickmarkeringen visar planområdet.

Befintlig bebyggelse
Brandstationen inom fastigheten Morteln 1
Brandstationen är uppförd år 1937 och tillbyggdes under 1970-talet. De kulturhistoriska värdena ligger främst i att brandstationen utgör en karaktärsbyggnad på
orten både genom sitt karaktäristiska utseende med slangtornet och genom sin
funktion i samhället då Mörarp var egen kommun.
Byggnaden är uppförd i helsingborgstegel, murat i munkförband med listverk
längs med gavelspets och takfotsgesims. På sadeltaket på brandstationens ursprungliga del ligger rött enkupigt lertegel. En takkupa är uppförd mot söder. En
tegelskorsten är placerad på den södra delen av byggnaden. Brandstationens
nordöstra hörn består av ett slangtorn i samma tegel som övrig byggnad. Tornet
är ca 13 meter högt och har ett grönt metalltak.

Mörarps brandstation. Foto taget från väst.

Mörarps brandstation. Foto taget från öst.
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På byggnaden återfinns en blandning av en-, två- och treluftsfönster utan spröjs.
Raka valv finns över fönsteröppningar. Fönstren är tvåglas kopplade och har
grönmålade bågar och karmar i trä. Ytterdörr är i träpanel i brun kulör och källardörr är i trä i grön kulör. Två sidohängda grönmålade garageportar är placerade
i den ursprungliga delen av byggnaden samt en nyare på tillbyggnaden. Skylten
mot Bjuvsleden med texten ”Brandstation” består av vit slätputs med fristående
bokstäver i svart metall. Källare finns under delar av den ursprungliga byggnaden.
Tillbyggnaden på södra sidan har flackt tak, förmodligen klätt med papp samt har
en takfotslåda byggd i brun träpanel.
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Sidohängda grönmålade portar i plåt.

Tvåluftsfönster med raka valv över
fönsteröppningarna.

Bostadshuset inom fastigheten Mandelkvarnen 3
Byggnaden utgörs av bostadshus representerar den äldsta byggnadsfasen (1800 ca 1910-talet) i Mörarp. Byggnaden utgörs av en enkel volym och är placerad
med långsidan i direkt anslutning mot gatan. Fasaden är vitputsad och gavlarna är
putsade upp till taknock. Sadeltaket utgörs av tvåkupigt lertegel. Två skorstenar
av tegel är placerade på taket. Byggnaden har två takkupor, en mot söder och en
mot norr. Förmodligen har taket blivit utbytt. Mot norr finns en farstukvist med
pulpettak.

Till vänster i bild del av fastigheten Mandelkvarnen 3 som föreslås få utökad byggrätt.
Foto taget från sydöst.

Mandelkvarnen 3 med Mörshögsvägen i
förgrunden. Foto taget från sydväst.

Fönstren utgörs av sexdelade tvåluftsfönster i trä med mittpost och tvärgående
spröjs. Fönstren och dörr på byggnadens södra sida har tegelomfattningar. Entrédörren i vitlackerat trä och det runda fönstret har tillkommit senare.
G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Morteln 1_2295_2009\Planbeskrivning .docx

Dnr 2295/2009
P16 maj 2011
Red. ändrad den 12 augusti 2011
Kompletteringsbyggnaden som är belägen nordost om bostadshuset är från 1960talet och hyser bl a garage. Fasaden är i vit puts och gavelrösk i brun träpanel och
sadeltaket är flackt.
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Det runda fönstret samt entrédörren i vitlackerat Sexdelade tvålufts träfönster med mittpost och
trä är senare tillkomna.
tvärgående spröjs. Fönstren har tegelomfattning

Grönområden
Söder om brandstationen finns allmän platsmark som utgörs av klippta gräsytor
och slänter, vilka korsas av en gång- och cykelväg. Mörshögsvägen avskärmas av
större uppvuxna träd.
Biltrafik
Fastigheten Morteln 1 trafikmatas idag från Bjuvsleden, vilken utgör genomfartsled i samhället. Mandelkvarnen 3 trafikmatas från Mörshögsvägen. Jägaregatan
sträcker sig centralt genom planområdet och fungerar som lokalgata till radhusbebyggelsen norr om planområdet. Söder om fastigheten Morteln 1 sträcker sig
ett öst-västligt gång- och cykelstråk via en tunnel i Brandmansgatans förlängning.
Enligt en trafikmätning utförd 2008 trafikeras Bjuvsleden av 4400 fordon/dygn,
varav 8,5 % tung trafik. En trafikmätning för Mörshögsvägen från 2006 redovisar
ett trafikflöde om 900 fordon/dygn varav 5,5 % tunga fordon.
Kollektivtrafik
Mörarp trafikeras av tåg. Skånebanan sträcker sig genom Mörarp knappt 500 m
väster om planområdet. Mörarp station är belägen ca 500 m från planområdet där
tågen trafikerar sträckan Åstorp-Mörarp-Helsingborg samt sträckan KristianstadHässleholm-Helsingborg två gånger i timmen i högtrafik. I motsatt riktning trafikeras sträckorna en gång i timmen i rusningstrafik.
Service
Planområdet är beläget precis vid Möraps centrum där bla Ica nära, Distriktssköterska och pizzeria finns. En bensinstation är belägen lite längre söderut på Bjuvsleden. Vid infarten från söder på Bjuvsleden finns även ett gatukök och en restaurang. Mörarps kyrka ligger knappt 200 m väster om planområdet. Mörarps skola
som är en klass 1 till 6 skola är belägen intill centrum ca 100 m från planområdet.
Här finns även förskola och fritidshem.
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Historik
Mörarp fick genom det strategiska läget som härväg för militären funktioner som
tingplats med gästgivargård, och sockencentrum med kyrka och skolhus. De viktigaste vägarna i samhället var bl a Bjuvsleden, Mörshögsvägen och Rosenlundsvägen. Det är vid dessa vägar som Mörarps äldsta bebyggelse ligger. 1875 fick
Mörarp järnvägsstation. Det gamla vägnätets forna betydelse fortsatte att vara
stor genom att riksväg 2 (nuvarande Bjuvsleden) mellan Malmö och Göteborg
gick genom samhället. I början av 1970-talet slutade tågen stanna i Mörarp och
stationen revs, men 1991 återupptogs tågtrafiken med pågatåg mellan Helsingborg-Åstorp. I samband med kommunreformen 1971 införlivades Möraps kommun i Helsingborgs kommun. Utbyggnaden av Mörarp fortsatte att prioriteras
med hänsyn till pendlingsmöjligheterna till Helsingborg.
Kulturmiljö
Både Morteln 1 och Mandelkvarnen 3 ingår i bevarandeprogram för Mörarp se
vidare under rubriken Tidigare ställningstaganden underrubrik Bevarandeprogram
och kulturmiljö.
Arkeologi
Norr och öster om planområdet finns fornlämningar i form av minnesstenar och
bebyggelselämningar. Fornlämningarna är skyddade enlig Lag (1988:950) om
kulturminnen mm. Planområdet berörs dock 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.
Geoteknik
Marken inom planområdet är i ÖP 2010 markerad dels som ytligt liggande berg
och jord med låg eller normal uranhalt samt dels med förhöjd uranhalt. Detta kan
medföra att det finns risk för höjd radonrisk. En mätning av radonförekomsten
daterad 1989-05-16, för fastigheten Mörarp 7:1 som är belägen söder om planområdet, visar att värden på gammastrålningen från marken är mycket låga, vilket
indirekt visar att radongasavgången från marken är obetydlig och bostadsbebyggelse utan risk kan rekommenderas för området.
En geoteknisk undersökning daterad 2004-01-23 gjordes för fastigheten Mörarp
7:1, som är belägen precis söder om det aktuella planområdet, vilken visar att
marken består av siltig sand på lermorän. Undersökningen visar att det föreligger
goda grundläggningsförhållanden för bebyggelse inom fastigheten Mörarp 7:1.
Undersökningen visar även att efter nederbörd kan sjunkvatten förekomma i den
genomsläppliga sanden på den tätare lermoränen. Detta bör beaktas vid schaktarbeten.
Teknisk försörjning
Fastigheten Morteln 1 uppvärms idag med naturgas. En naturgasledning finns
utbyggd söder om fastigheten Morteln 1 samt precis öster om densamma. Även
elledningar finns utbyggda i anslutning till gång- och cykelvägen samt längs med
Mörshögsvägen. Även VA-ledningar finns utbyggda i planområdet (se bild nedan).
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Utbyggda ledningar i området. De svarta linjerna visar befintliga byggnader och planområdesgräns.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010 antagen av kommunfullmäktige den 18 maj
2010, ingår det aktuella planområdet i ett område med potential att fortsätta utveckla Mörarp som stationssamhälle genom utbyggnad av bostäder och verksamheter. Skånebanan planeras byggas ut till dubbelspår. Attraktiva boendemiljöer
kan skapas i dessa samhällen som är väl förbundna med regionens större orter.
I ÖP 2010 kan marken medföra att det finns risk för höjd radonrisk. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer väl överens med intentionerna i den nya översiktsplanen, då utbyggnaden av planområdet kan anses bidra
till att vidareutveckla Mörarp som stationssamhälle och där byns identitet förstärks.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen. Drygt 500 m väster om planområdet går Skånebanan som ingår i riksintresse för järnväg enligt 3 kap 8 § Miljöbalken (MB). På Skånebanan transporteras farligt gods.
Detaljplaner
Den norra delen av fastigheten Morteln 1 där byggnaden är belägen omfattas av
Stadsplan för Mörarp 1:5 m fl (11960), vilken vann laga kraft 27 juni 1985. Planen
medger allmänt ändamål. Byggnaden får ha en högsta byggnadshöjd på 5,0 meter.
Marken får inte bebyggas vid fastighetsgränserna i norr, öst och väst. Den södra
delen av fastigheten Morteln 1 omfattas av Detaljplan för fastigheten Mörarp 7:1 m
fl (13488), vilken vann laga kraft den 27 april 1993. Området anges i planen som
anlagd park.
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Detaljplan 11960.

Detaljplan 10154.

Fastigheten Mandelkvarnen 3 omfattas av Stadsplan för Mörarp 1:75 m fl i Mörarps socken (10154), vilken vann laga kraft den 6 april 1976. Planen medger friliggande bostäder samt mark som inte får bebyggas. Byggnaden får ha en högsta
byggnadshöjd på 3,8 meter. Utfartsförbud är markerat längs norra sidan av Mörshögsvägen. I efterföljande korsning österut på Mörshögsvägen medgavs en mot
svarande avstyckning av hörntomten i detaljplan 14021, som vann laga kraft den
17 januari 1995. Genomförandetiden för planerna har gått ut.
Bevarandeprogram och kulturmiljö
Fastigheten Morteln 1 är markerad i Bevarandeprogrammet för Mörarp, fastställd
av kommunfullmäktige den 22 september 2004, som särskilt värdefull bebyggelse
enligt 3 kap 12§ plan- och bygglagen (8 kap 13§ PBL 2010). Byggnader, som omfattas av denna klassificering får inte förvanskas. Fastigheten Mandelkvarnen 3
kategoriseras i Bevarandeprogrammet för Mörarp, som byggnad av kompletterande
värde enligt 3 kap 10§ plan- och bygglagen (8 kap 17§ PBL 2010) och beskrivs
som representant för den äldsta bebyggelsefasen. Ändringar på byggnader, som
omfattas av denna klassificering skall utföras varsamt.
Övriga beslut
I Handelspolicyn för Helsingborgs stad, som antogs av byggnadsnämnden den 27
januari 2004, framgår det att för handel i de mindre tätorterna såsom Mörarp ska
befintligt handelsutbud värnas och stärkas för att landsbygden ska vara en levande
och attraktiv boendemiljö för dess invånare, med goda förutsättningar för nyetablering av kompletterande handel och service.
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Dispositionen i stort
Detaljplanen anger markanvändning för i huvudsak bostadsändamål (B) samt delvis centrumändamål (C). För att tillvarata byggnadernas karaktärsdrag och värden
har skyddsbestämmelser (q) införts på fastigheten Morteln 1 samt varsamhetsbestämmelse (k) på fastigheten Mandelkvarnen 3.
Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av sociala,
ekologiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möjliggöra
hållbara byggnader vilket i praktiken innebär att byggnader företrädesvis uppförs
energisnåla, med miljövänliga byggnadsmaterial samt med fokus på trygghet och
välmående. Ny bebyggelse bör därmed planeras och utföras med miljöanpassade
metoder och sunda material i former som medverkar till en lägre energiförbrukning, ex. passivhus.
Befintlig bebyggelse
Brandstationen
Planförslaget innebär att möjlighet finns att inredda brandstationsbyggnaden
inom fastigheten Morteln 1 till bostad och centrumändamål vilket möjliggör för
butik, service, kontor eller föreningslokal osv. Detaljplanen medger att byggnad
får uppföras i en våning till en högsta byggnadshöjd av 4,0 meter. Planen föreskriver även att slangtorn får finnas till en högsta totalhöjd av 14,5 meter.
Skyddsbestämmelse (q) har införts på brandstationen vilket innebär att byggnaden inte får rivas. Detaljplanen medger uppförande av bullerskydd i fastighetens
norra och västra del. Bullerskydden ska utformas med hänsyn till kulturmiljön.

Illustrationsplan över planområdet, framtagen av stadsbyggnadsförvaltningen.
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Bostadshuset
För fastigheten Mandelkvarnen 3 medges bostadsändamål, där huvudbyggnad får
uppföras i en våning till en högsta tillåten byggnadshöjd av 3,8 meter. Byggrätten
utökas för att ge möjlighet att uppföra en utbyggnad i vinkel. Därutöver får garage, uthus och uterum uppföras till en största samlad byggnadsarea av 40 m2 och
med en högsta byggnadshöjd av 3,0 meter. Varsamhetsbestämmelse (k) har införts på fastigheten Mandelkvarnen 3, vilket innebär att ändringar av den befintliga byggnaden skall utföras varsamt.
Föreslagen bebyggelse
Nytt bostadshus
Planförslaget möjliggör för avstyckning av fastigheten Mandelkvarnen 3. Detaljplanen medger bostadsändamål för den tillkommande fastigheten där högst 1/4
av fastighetens area får bebyggas samt huvudbyggnad får uppföras i två våningar.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter. Garage, uthus och uterum får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 3,0 meter. Fasader på huvudbyggnad skall utföras i puts eller tegel. Ny bebyggelse skall ha sadeltak och taket ska vara av röd
kulör.
Endast friliggande hus är tillåtet inom fastigheten Mandelkvarnen 3 och den tillkommande fastigheten.
Skydds- o varsamhetsbestämmelser
Båda byggnaderna på fastigheterna Morteln 1 och Mandelkvarnen 3 innehåller
viktiga kulturhistoriska värden. De kulturhistoriska värdena för brandstationen
ligger främst i att byggnaden utgör en karaktärsbyggnad i Mörarp både genom sitt
karaktäristiska utseende med slangtornet och genom sin tidigare funktion i samhället. Bostadshuset inom Mandelkvarnen 3 representerar den äldsta byggnadsfasen (1800 - ca 1910-talet) i Mörarp. För att bla tillvarata de befintliga byggnadernas formspråk, fasadmaterial, detaljering, fönstersättning, entréer och takmaterial
har skyddsbestämmelse (q) införts på fastigheten Morteln 1 samt varsamhetsbestämmelse (k) på fastigheten Mandelkvarnen 3. Skydds- och varsamhetsbestämmelserna innebär att de särdrag som angivits i denna planbeskrivning och på
plankartan särskilt skall beaktas. Syftet med skydds- och varsamhetsbestämmelserna är också att ta hänsyn till helhetsmiljön i området.
Grönområden
Den befintliga gång- och cykelvägen med omgivande grässlänter, som är belägen
söder och öster om fastigheten Morteln 1, anges i föreliggande planförslag som
allmän platsmark: park.
Trafik
Jägaregatan anges i gällande planförslag som allmän platsmark lokalgata. Den nya
fastigheten föreslås trafikmatas från Jägaregatan för att Mörshögsvägen inte ska
belastas med mer in- och utfartstrafik. Inhägnad runt nybildad fastighet ska beakta sikttriangel för gatukorsningar. Även utfartsförbud gäller längs med större delen av fastigheten Mandelkvarnen 3.
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Parkering i enlighet med stadens parkeringspolicy skall kunna anordnas inom respektive fastighet.
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Teknisk försörjning
I direkt anslutning till planområdet finns naturgas för uppvärmning. Bebyggelsen
kan anslutas till befintligt el och telenät. Den nya fastigheten kan anslutas till
Helsingborgs stads befintliga vatten- och avloppsnät som är beläget norr om
planområdet.
För den nya fastigheten ska fördröjning av dagvatten ske inom fastigheten. Befintliga fastigheter som berörs av planändringen har möjlighet att välja mellan att
upprätta fördröjning inom fastigheten eller att betala för jämförbar del i ett fördröjningsmagasin utanför planområdet. Lösning för dagvattenhantering skall redovisas vid bygglov samt godkännas av NSVA.
Avfallshanteringen löses med samma rutin som för den befintliga bostadsbebyggelsen.
Avståndet mellan brandposter ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan
brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. I fall där
avsteg från VAV P83 och VAV P76 måste göras ska lösningen för brandvattenförsörjning tas fram i samråd med brandförsvaret.
KONSEKVENSER
Bedömning av miljöpåverkan
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap 18 § plan- och
bygglagen (4 kap 34 § enligt PBL 2010) respektive 6 kap 11-18 §§ miljöbalken.
Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets innehåll, typen av påverkan och
områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förordning. Miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte
genomföras. Länsstyrelsen har tagit del av kommunens bedömning och har den
14 juni 2011 meddelat att länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen.
Bedömningen grundar sig på att det är ett begränsat område på lokal nivå som
avses. Den västra delen av planområdet är redan detaljplanelagt för allmänt ändamål, vilket endast innebär ändring av ändamål. För planområdets östra del
grundar bedömningen sig även på att liknande avstyckning utförts i kvarterets
sydöstra hörn tidigare (genom detaljplan 14021), samt att förslaget inte inverkar
på något av de allmänna intressen, som omger den nuvarande fastigheten. Planförslaget stämmer väl överens med intentionerna i den nya översiktsplanen, ÖP
2010.
Planförslaget bedöms ej innebära någon risk för människors hälsa eller för miljön.
Planförslaget bedöms inte heller ha någon negativ inverkan på marken, luft, klimat, vatten- och växt- eller djurliv.
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Mark, luft och vatten
Markföroreningar
Inom planområdet finns, enligt ÖP 2010, risk för dels låg eller normal uranhalt
samt dels förhöjd radonhalt. Av närliggande mätningar av markradonstrålningen,
utförda ca 30 meter från planområdet, har konstaterats mycket låga halter, vilka
väsentligt understiger de värden som skulle kunna föranleda särskilda åtgärder.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS
2010:477) avser halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO 2 ), svaveldioxid
(SO 2 ), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen och ozon (O 3 ). För Helsingborgs stad har ett förslag till åtgärdsprogram upprättats för att miljökvalitetsnormen för kväveoxid skall innehållas längs de hårdast trafikerade gatorna i centrum.
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B

B

B

Enligt översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av
planområdet. Vid Bjuvsleden och Mörshögsvägen som har ett öppet gaturum,
finns ingen risk för en normöverskridande försämring av luftkvaliteten.
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten
och skyddade områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att
alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet.
Planområdet berörs av Ängelholm-Ljungbyhed SE622920-131761 (grundvatten).
Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen gällande
god kemisk status för grundvatten samt grundvattnets kvantitativa status då planområdet avser ett mindre område på lokal nivå, vilket omfattas av ändring av ändamål samt mindre utbyggnad av bostadshus.
Hälsa och säkerhet
Trafik
Infart till ny fastighet från Jägarevägen gör att Mörshögsvägen inte belastas med
mer in- och utfartstrafik. Utfartsförbud gäller längs med större delen av fastigheten Mandelkvarnen 3 och utfart tillåts så långt ifrån korsningen som möjligt för
att minimera risken för kollision.
Trafikflödena på omgivande gator beräknas öka marginellt. Den marginella ökningen bedöms ej ge upphov till försämrad framkomlighet eller förändring av trafiksäkerheten i området.
Trafikbuller
Riksdagens antagna riktvärden för trafikbuller är för bostäder 55 dB(A) ekvivalent
nivå vid fasad och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är gällande riktvärden för trafikbuller berörande arbetslokaler 65 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad och uteplats.
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En bullerutredning har tagits fram för området av stadsbyggnadsförvaltningen
(den 18 april 2011, reviderad den 6 maj 2011). Till grund för beräkningarna har
hänsyn tagits dels till dagens trafikering och dels förväntad trafikering för år 2020
på Bjuvsleden samt Mörshögsvägen. Beräkningarna i tabellen visar de ekvivalenta
respektive maximala bullernivåer vid de olika beräkningspunkterna (se bild).
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Beräkningspunkter för trafikbuller. Beräkningen är gjord utan hänsyn till utbyggnaden på det
befintliga bostadshuset inom Mandelkvarnen 3.
Beräkningspunkter för trafikbuller. Beräkningen är gjord utan hänsyn till utbyggnaden på det
befintliga bostadshuset inom Mandelkvarnen 3.

Idag

År 2020

Punkt

Ekvivalentnivå
dB (A)

Maxnivå
dB (A)

Ekvivalentnivå
dB (A)

Maxnivå
dB (A)

A

59

75

59

75

B

47

64

48

64

C

58

87

59

87

D

41

70

42

70

E

57

86

58

86

F

41

70

42

70

Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider gällande
riktvärden för trafikbuller vid punkt A, C och E.
Brandstationen:
För att kunna innehålla gällande riktvärden för trafikbuller gällande bostäder vid
den befintliga brandstationsbyggnaden bör ett 1,4 meter högt bullerskydd uppföG:\Detaljplanering\Detaljplaner\Morteln 1_2295_2009\Planbeskrivning .docx
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ras i den norra fastighetsgränsen samt bör ett 0,6 meter högt bullerskydd placeras
mot Bjuvsleden. Med förslagna bullerskydd och beräknad trafik 2020 uppgår den
ekvivalenta ljudnivån till 55 dB(A). Även för våning två i brandstationen innehålls riktvärdena för tarfikbuller. Möjlighet för uteplats finns öster om föreslagen
byggnad.
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Den föreslagna användningen ger även möjlighet för centrumverksamhet. Utan
bullerskyddsåtgärder överskrids inte riktvärdena för trafikbuller vid inrättande av
arbets-/verksamhetslokal. Åtgärder för bullerskydd anses vara motiverat då en
kombination av bostad och centrumverksamhet möjliggör en framtida användning av byggnaden.
Befintligt bostadshus:
För befintlig byggnad inom fastigheten Mandelkvarnen 3 kan beräknade bullervärden anses vara acceptabla då byggnaden idag hyser befintlig bostad och att
fortsatt användning för bostäder (B) kommer att säkerställas i föreliggande detaljplan. Fortsatt användning som bostad är av vikt pga byggnadens kulturhistoriska
värde som just bostad. Att bevara byggnaden med annan användning ses som orealistiskt pga byggnadens dimensioner och läge. De kulturhistoriska värdena
kommer att säkerställas i detaljplanen genom varsamhetsbestämmelse (k). Vidare
visar bullerutredningen att byggnaden har en gårdssida med bullervärden under
45dB(A). Planen ger ytterligare möjlighet till utbyggnad av tex sovrum i vinkel på
den icke bullerstörda sidan. Utredningen visar även att den maximala ljudnivån
vid uteplats inte överskrider gällande riktvärden för trafikbuller (se punkt D).
Nytt bostadshus:
För att gällande riktvärdena for trafikbuller skall kunna innehållas placeras huvudbyggnaden ca 10,5 meter från Mörshögsvägens vägmitt. Med den föreslagna
placeringen och beräknat med trafiken 2020 uppgår den ekvivalenta ljudnivån till
55 dB(A).
Kulturmiljö
Avstånden mellan husen i förslaget stämmer väl överens med övriga hus längs
med Mörshögsvägen och på motsatt sida. Befintlig byggnad på fastigheten, som
ska styckas av, är placerad långt åt öster. Detta innebär att en avstyckning med
föreslagen byggnad på fastighetens västra sida inte påverkar det visuella intrycket
utan bibehåller rytmen för bebyggelsen och bevarar områdets småskalighet samt
kontinuerliga utveckling med bebyggelse från olika decennier.
Brandstationens kulturhistoriska värden säkerställs i detaljplanen vilket innebär
att en framtida användning ska anpassas till byggnaden. Planförslaget medger bostads- och centrumändamål för brandstationen vilket möjliggör för framtida användning och utveckling av en av Mörarps viktigaste karaktärsbyggnader.
Vidare säkerställer detaljplanen även fortsatt användning som bostad för det befintliga bostadshuset, vilket är av vikt pga byggnadens kulturhistoriska värde som
just bostad. Ett bevarande av byggnaden med en annan användning ses inte som
realistiskt pga byggnadens utformning och placering.
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Planförslaget ger möjlighet att inrätta bostad i brandstationsbyggnaden. Detaljplanen kommer även att skapa möjlighet till verksamhetsanpassning i form av
centrumändamål för brandstationsbyggnaden med en bruttoarea på ca 200 m2.
Planförslaget ger även möjlighet till att stycka av Mandelkvarnen 3 för att i västra
delen av fastigheten möjliggöra bostad med infart för bil från Jägaregatan.
Skydds- och varsamhetsbestämmelser har införts på brandstationsbyggnaden samt
den befintliga byggnaden inom fastigheten Mandelkvarnen 3 för att skydda deras
kulturhistoriska värden.
MEDVERKANDE
Medverkande tjänstemän i detaljplanearbetet har utöver undertecknade varit
Helena Taps, biträdande planarkitekt, Bodil Falke, plantekniker, Stina Hellman,
planarkitekt, Jan-Erik Lång, trafikingenjör, Anne-Marie Frisell, trafikingenjör och
Linda Bermin, trafikplanerare.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Björn Bensdorp-Redestam

Christine Markvi

Planchef

Planarkitekt
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DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN
MORTELN 1 M FL
MÖRARP, HELSINGBORGS STAD

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATION
Tidplan
Planförslaget beräknas vinna laga kraft under tredje kvartalet 2011.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Helsingborgs stad är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet.
Avtal
Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande upprättades den
7 mars 2011.
FASTIGHETSRÄTT
Fastighetsbildning
Planförslaget möjliggör för avstyckning av ny fastighet inom nuvarande fastigheten Mandelkvarnen 3. Den allmänna platsmarken som ligger inom fastigheten
Morteln 1 skall överföras till fastigheten Mörarp 1:75.
EKONOMI
Planekonomi
Anläggning och omplacering av ledningar samt brandpost skall bekostas av markägaren eller exploatören.
Eventuella bullerskydd skall bekostas av
atören.

eller av explo-

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Björn Bensdorp-Redestam

Christine Markvi

Planchef

Planarkitekt

G:\Detaljplanering\Detaljplaner\Morteln 1_2295_2009\Planbeskrivning .docx

