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Förord

Gantofta med nära 1400 invånare är en väl fungerande ort med egen identitet. Uppbyggnaden är typiskt för det tidiga 1900-talets stationssamhälle.
Den begränsade utbyggnaden i Gantofta de senaste 15 åren har medfört att befolkningsunderlaget
har stagnerat och att service och kollektivtrak inte har utvecklats på önskvärt sätt. Bristen på smålägenheter leder till att ungdomar som yttar hemifrån och äldre som söker efter en mindre bostad
måste ytta från orten. Befolkningsprognosen är minskande.
Planeringsförutsättningar med stora natur- och kulturvärden för Gantofta har under lång tid varit
svåra att bemästra. Anläggning av pågatågstrak med station har dock inneburit bättre förutsättningar för bostadstadsutbyggnad inom orten. En av huvudstrategierna för Helsingborgs hållbara utveckling är att koncentrera bostadsutbyggnad till stationsnära samhällen. I denna fördjupning av
översiktsplanen visas hur olika intressen ibland krockar men att en avvägning gjorts i förslaget.
Nu aktuell fördjupning av översiktsplanen anger en komplettering av Gantofta med nya bostäder.
Därmed skapas förutsättningar för ett varierat utbud av boendeformer och underlaget för bentlig
service stärks.
Stadsbyggnadskontoret upprättade en ortsanalys för Gantofta samhälle under 2003-2004. Den beskrev ortens form som ett resultat av en historisk process där såväl övergripande samhällsutveckling
som lokala initiativ och drivkrafter medverkat. Ortens starka och svaga sidor sammanfattades och
exempel angavs på hur ortens kvaliteter kan förbättras och utvecklas.
Fördjupning av översiktsplanen för Gantofta består av markanvändningskarta jämte beskrivning och
kartbilagor. Texten är i huvudsak inriktad på att formulera mål, beskriva alternativ och redovisa konsekvenser. Kartbilagorna används för att belysa textinnehållet. En fördjupning av översiktsplanen
har ingen rättsverkan eller genomförandetid som en detaljplan men förväntas ligga till grund för
framtida planprövningar av ny- och kompletterande bebyggelse under de närmaste 15 åren.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Soa Öreberg
Chef för strategisk planering

Ingvar Holmner
Planingenjör
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Inledning
Syfte

Sammanfattning av planförslaget

Fördjupning av översiktsplanen för Gantofta
samhälle upprättas för att fastlägga utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och service. Planen behandlar också trak och kulturmiljöfrågor och anger skydd för Rååns dalgång,
för odlingslandskapet och för Örby vattentäkt.
Planen kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner, bygglov och fastighetsbildningsärenden inom området.

Gantofta är ett mindre stationssamhälle beläget
söder om Helsingborg intill väg E6. Tillgången
till kollektivtrak är god. Orten är omgiven av
värdefull åkermark men har också nära till
Rååns dalgång och till kusten med rekreation
och fritidsaktiviteter.
Läget intill Råån inrymmer dock planeringsfrågor med motsatta intressen. Samtidigt som arbete pågår med att utöka skyddet för naturen
och landskapet längs Rååns dalgång har investeringar gjorts i pågatågsstationer längs Råådalsbanan. Att utveckla de stationsnära orterna är
en del i Helsingborgs utveckling som hållbar
stad. Därmed förstärks underlaget för kollektivtrak. Inom Gantofta har under ett decennium
funnits behov av nya bostäder för att kunna bibehålla och förbättra områdets service och ge
ungdomar och äldre möjlighet att bo kvar. Behovet har påtalats både i Helsingborgs översiktsplan och i ortsanalys för Gantofta.

Planområdets läge
Gantofta samhälle är beläget vid Rååns dalgång
öster om väg E6 längs järnvägen mot Teckomatorp. Avståndet till Helsingborgs centrum är 9
km. Planområdet avgränsas i väster av väg E6, i
söder av Ryavägen, i öster av en linje genom
landskapet parallellt med Rååns dalgång. Gräns
mot norr går genom gården Lundarna. Planområdet omfattar 650 ha varav Gantofta tätort
utgör 90 ha.

Nu upprättat planförslag omfattar bostadsutbyggnad mot söder och mot norr samt viss förtätning och uppförande av seniorbostäder i
centrala lägen. Bentligt industriområde behöver förnyas och upprustas. Området kring stationen kompletteras med en stationspark och
en särskild entrépark vid naturområdet längs
Råån. Planförslaget innebär visst intrång i naturområdena men uttrycker samtidigt ett förtydligande och en ökad uppmärksamhet på de i
lagstiftningen angivna skydden för området
kring Rååns dalgång. För att förbättra traksituationen anläggs tätortsportar och gång- och cykelbanor längs tillfartsvägarna och en
cirkulationsplats i centralt läge. I ett antal visionsskisser redovisas utbyggnad och lämpliga
åtgärder för att förbättra miljön och stärka
Gantoftas karaktär. Åtgärderna är inte bestämmande utan skall ses som rekommendationer.

Bild: Planområdets läge
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Bild: Sammanfattning av planförslaget
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Planeringsförutsättningar
Gällande planer

Väster om Gantofta. Eventuell konikt med vattenskyddsområde. Området kan rymma

Gällande översiktsplan för Helsingborgs stad
(ÖP2002) antogs av kommunfullmäktige 12 juni 2002 och blev aktualitetsförklarad enligt beslut i kommunfullmäktige 30 augusti 2006. För
Gantofta redovisas utredningsområden för utbyggnad av bostäder mot väster, söder och sydost samt viss förtätning. Den totala utbyggnaden uppgår till 150 lägenheter. Före utbyggnad måste en fördjupning av översiktsplanen
upprättas där omfattning, utbyggnadsordning
och möjligheten till förtätning utreds med beaktande av natur- och kulturvärden och skydd för
Örby vattentäkt.

uppemot 50 bostäder.

Gantofta 5:1. Stationsnära
läge positivt. Motstående intressen i natur- och kulturvärden. Området kan rymma 30
bostäder.

Gantofta 2:1. Centrumnära läge positivt. Längre avstånd till stationen.
Området kan rymma 40 bostäder.

Bild: Bostadsutbyggnad enligt ÖP2002

hetsområdet inom Nymölle 1:4 och 1:6. I övrigt
saknas detaljplan för bebyggda delar norr om
Råån. Gällande detaljplaner är genomförda förutom för ett småindustriområde mellan järnvägen och Pålstorpsvägen.

Parallellt med framtagandet av denna fördjupning av översiktsplanen pågår arbetet med en
ny översiktsplan för Helsingborgs stad (ÖP
2010) med sikte på ett antagande år 2010.

Rååns dalgång, ett av nordvästra Skånes värdefullaste naturområden, har skydd i form av naturreservat. Stora delar av omgivande landskap
är av riksintresse för naturvården.

Gantofta samhälle söder om Råån och skyddsområde för Örby vattentäkt är detaljplanelagda.
Norr om Råån nns detaljplan för verksam-

Örby vattentäkt
detaljplan fastställd 1961
Detaljplanelagt område

Detaljplan för västkustbanan

Bild: Omfattning av gällande detaljplaner för området kring Gantofta
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Ortsanalys
• Utbyggnad av bostäder för att förhindra fortsatt
befolkningsminskning.
• Förtätning tillämpas där så är möjligt.
• Ingen utbyggnad inom skyddsområde för Örby vattentäkt.
• Bostäder uppförs inom växthustomten mot norr.
• Centrumstråket från stationen mot livsmedelsbutik
och skola utvecklas. Seniorbostäder uppförs längs
Norra Kvistoftavägen till en del i flerbostadshus
med hiss. Ett allaktivitetshus uppförs nära skolan.
• Förädling av gamla industriområdet och området
kring pågatågsstationen.
• Trafiksäkerhetsåtgärder med tätortsportar och separat gång- och cykelväg längs Norra Kvistoftavägen mot skolan.
• Fortsatt utveckling av rekreationsstråk längs Råån.

År 2004 upprättade stadsbyggnadskontoret en
ortsanalys för Gantofta samhälle. Förslaget redovisades för ortsborna i form av samråd och
en utställning. Någon planhantering enligt PBL
ägde inte rum. Ortsanalysen godkändes av
byggnadsnämnden med avsikt att utnyttjas som
underlag för fortsatt planering.
Ortsanalysen beskriver utvecklingen i Gantofta
som resultat av en historisk process där såväl
övergripande samhällsutveckling som lokala initiativ och drivkrafter medverkat. Analysen omfattar historisk och kulturhistorisk bakgrund
men även landskap, grönstruktur, funktioner
och folkliv. Tekniska frågor som trak, skydd
för Örby vattentäkt och bebyggelseutveckling
ingår också. Avslutningsvis görs en sammanfattning av ortens starka och svaga sidor och
ges rekommendationer för fortsatt planering.

Rekommendationer för fortsatt planering

Bild: Ortsanalys för Gantofta – sammanfattning och rekommendationer
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Markägoförhållanden
Kring Gantofta samhälle nns ett stort antal
privatägda jordbruksenheter. Helsingborgs stad
äger mark inom och i anslutning till samhället
och längs Rååns dalgång. Även staten, genom
sitt Naturvårdsverk, äger mark längs Råån.
Denna mark är bentlig eller blivande Natura
2000-områden. De områden som är föremål för
utbyggnad är till övervägande del privatägda.

År

Antal lgh

Antal inv

Inom Gantofta

1990

459

1366

B-område fanns:

1995

503

1448

2000

505

1419

2005

509

1442

2007

510

1428

Tabell: Bostads- och befolkningsstatistik:
Källa- FoB 90 och kommunstyrelsens förvaltning

Hushållssammansättningen inom Gantofta avviker från kommunen som helhet. Andelen stora hushåll är betydligt er och andelen ensamhushåll är färre än i kommunen som helhet.
Hushållstyp

Gantofta

Helsingborgs

B-område

stad

4 personer och fler

36 %

14 %

Ensamhushåll

10 %

43 %

Tabell: Hushållstyper, källa-FoB 90

Jämfört med kommunen som helhet är i Gantofta andelen unga påtagligt stor medan andelen
äldre är något lägre.
Befolkning

Gantofta

för år 2007

B-område

Helsingborgs stad

0-19 år

31 %

23 %

20-64 år

55 %

59 %

65-> år

14 %

18 %

Tabell: Befolkningsstatistik
Källa: Kommunstyrelsens förvaltning
Bild: Markägoförhållanden

Av nedanstående tabell framgår antalet förvärvsarbetande i Gantofta i åldrarna 20-64 år,
fördelade på olika yrkesgrupper:

Bostäder, befolkning
Inom Gantofta har inte skett någon samlad bostadsutbyggnad under senare år. Detta har negativt påverkat befolkningsutveckling, ålderssammansättning och serviceutbud. Andelen
småhus i Gantofta är 97 % jämfört med 3035 % i kommunen som helhet. Lägenhets- och
invånarantal framgår av nedanstående tabell.
Under de senaste 13 åren har endast uppförts 6
lägenheter. Under motsvarande tid har antalet
invånare minskat med 28 personer.

Förvärvsarbetande fördelade på

Antal förv.-

yrkesgrupper

arbetande

Tillverkn, byggnadsindustri

174

Handel och kommunikation

224

Vård och omsorg

85

Offenlig förvaltning

30

Utbildning

69

Övrigt

83

Tabell: Antal förvärvsarbetande i Gantofta (B-område)
år 2005. Källa: Kommunstyr förvaltning
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I nedanstående tabell redovisas och jämförs
könsuppdelad statistik för Gantofta och Helsingborgs stad.
Gantofta (b-omr)
Uppgifter

Kv

Män

för år 2005
Befolkning

Kv/

Bebyggelse, verksamheter,
jordbruk
Den tidiga bostadsbebyggelsen i Gantofta uppfördes längs järnvägen och längs Norra
Kvistoftavägen. Mer än 50% av utbyggnaden
skedde under perioden 1960--1980. Bostadsutbyggnaden i Gantofta under olika tidsperioder
redovisas på nedanstående karta.

Helsingborgs stad
Kv

Män

Män

Kv/
Män

49

51

0,96

51

49

1,04

40,5

24,9

1,63

51,1

34,7

1,47

76,1

85,3

0,89

69,3

73,8

0,94

8,4

4,2

2,00

7,4

7,6

0,97

1,7

1,6

1,06

5,1

5,0

1,02

%
Ohälsotal
dagar/år
Förvärvsfrekvens %
Arbetslöshet %
Försörjningsstöd
%
Medelin-

232,3 337,0 0,69

236,0 324,7 0,73

32,5

35,9

komst tkr/
år
Eftergym-

27,7

1,17

30,5

1,18

nasial utbildn.

Tabell: Könsuppdelad statistik, kommunstyrelsens förvaltning

Arbetslösheten för män i Gantofta är lägre
medan den för kvinnor är högre än inom kommunen som helhet. För övriga statistiska uppgifter är skillnaden mellan kvinnor och män
inom Gantofta jämförbar med Helsingborg
som helhet.

Bild: Bostadsutbyggnad i Gantofta

Inom området kring Gantofta samhälle nns
enbostadshus med anknytning i första hand till
jordbruksverksamhet. Norr om Gantofta, längs
Bårslövsvägen, nns en nedlagd större handelsträdgård.
Längs Fajansgatan mellan järnvägen och Råån
nns ett småindustriområde med stensliperi,
lackering, bilreparationer och serviceföretag. Inom området ligger också Jie-keramik AB. Småindustriområdet är här i huvudsak färdigbyggt.
Inom Nymölle 1:6, nordost om Bårslövsvägens
korsning med Råån, nns en mekanisk verkstad. Skola och förskola utgör större arbetsplatser inom Gantofta.
Kring Gantofta nns ett antal medelstora jordbruk varav vissa har djurhållning. Härutöver
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nns ett antal små hästgårdar. Norr om Gantofta nns en nedlagd handelsträdgård.

Trafik
Vägar

Åkermarken kring Gantofta har högt brukningsvärde och mycket hög avkastning. Marken
har graderingsklass 8-10 på en 10-gradig skala.
Den mest värdefulla jordbruksmarken nns
väster och söder om Gantofta medan åkermark
längs Rååns dalgång är lägst klassad. Se nedanstående karta.

Pålstorpsvägen, Bårslövsvägen, Norra Kvistoftavägen och Fjärestadsvägen utgör allmänna vägar och tillfarter till Gantofta. De bildar ett
naturligt inifrånmatningssystem, åstadkommer
viss genomfartstrak men har begränsade trakmängder. Pålstorpsvägen och Norra Kvistoftavägen har anslutning till Landskronavägen i
nordväst respektive sydväst. Tillfarter till väg
E6 nns vid Görarp i norr och Rydebäck i söder. Korsningen med järnvägen i Gantofta är
en plankorsning med bommar och ljus- och
ljudsignaler. Järnvägskorsning nns också i höjd
med Raus kyrka i nordväst och vid Vallåkra i
sydost.
Senare utbyggnader i Gantofta präglas av ett
traksystem med utifrånmatning. Exempel på
detta är Gantoftavägen och Kryddgatan som i
väster och söder bildar tillfarter till bostäder
och idrottsplats. Skola och förskola har tillfart
centralt från Norra Kvistoftavägen.

Bild: Klassificering av jordbruksmark

Service
Centralt i Gantofta nns en förskola med
grundskola 1-9. I anslutning till skolan nns fritidshem samt en förskola med lial vid idrottsplatsen och en utegrupp med lokal i scoutstugan intill. Service för äldre nns i form av
hemvård och trygghetslarm. Öppen primärvård
med läkar- och distriktssköterskemottagningar
nns vid vårdcentraler i Råå och Rydebäck.
Kommersiell service nns i form av livsmedelsbutik och pizzeria längs Norra Kvistoftavägen.
Livsmedelsbutiken tillhandahåller postservice i
form av brev- och paketutlämning och även
viss bankservice. Gantofta har en aktiv byaförening. Biblioteksbuss kommer en gång i veckan
med stopp i höjd med livsmedelsbutiken vid
Norra Kvistoftavägen. Kyrka och församlingslokaler nns i Kvistofta och pastorsexpedition i
Rydebäck.

Bild: Allmänna vägar, väghållningsansvar, trafikmängder

Järnväg
Järnvägslinjen mellan Helsingborg och
Teckomatorp mot Lund (Råådalsbanan) är enkelspårig. Linjen trakeras av pågatåg och ett
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antal godståg. Farligt gods transporteras i begränsad omfattning (5-7% av den totala godsmängden). Pågatågsstationen har enkelperrong
längs spårets södra sida. Mötesspår nns längs
en sträcka av 700 meter från stationen mot sydost. Anslutning till Västkustbanan sker vid Östra Ramlösa och Kävlinge stationer.

ver nns efterfrågestyrd taxi mellan Gantofta
och Råå för vidarebefordran med buss till Helsingborg. Hållplatslägen för buss framgår av föregående karta.

Gång- och cykelvägar
Längs södra sidan av Pålstorpsvägen nns en
dubbelriktad gång- och cykelväg från Råå till
korsningen med Gantoftavägen i väster. Längs
de stora genomfartsvägarna genom Gantofta
sker gång- och cykeltrak i blandtrak. Från
Pålstorpsvägen och Norra Kvistoftavägen går
gång och cykelvägar in till bostadsområdena i
både blandtrak och som separata leder.

Bild: Vy söderut från pågatågsstationen

Kollektivtrafik
Råådalsbanan trakeras av lokaltåg med 14 avgångar varje vardagsdygn och 9 avgångar lördag
och söndag i varje riktning. Näraliggande stationer nns vid Östra Ramlösa, Vallåkra och Tågarp där byten till olika trakslag kan ske. Buss
209 går mellan Vallåkra och Helsingborg genom Gantofta med 7 avgångar varje vardagsdygn. Vissa avgångar tar vägen över Fjärestad.
Nattbuss 290 mot Helsingborg går natten mot
lördag med en avgång i varje riktning. Härutö-

Bild: Gång- och cykelvägar

Ledningssystem, vattenskyddsområde
El, naturgas, tele
En 50 kV kraftledning korsar planområdet öster om väg E6. Kring Gantofta nns ett antal
luftburna högspänningsledningar om 6 kV. Elförsörjning av Gantofta sker via ledningar i
mark från en fördelningsstation norr om skolområdet.
Gantofta samhälle har inte tillgång till fjärrvärme. För området söder om järnvägen sker upp-

Bild: Kollektivtrafik
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värmning i huvudsak med naturgas och i övrigt
med direktvärmande el. Större naturgasledningar ansluter från väster och från söder längs
Norra Kvistoftavägen. En regional naturgasledning sträcker sig över området mellan Gantofta och Bårslöv mot tryckregleringsstationen
vid Görarp.

Gantofta samhälle söder om Råån är anslutet
till avloppsledningar med avrinning västerut
längs järnvägen. Området norr om Råån försörjs via egna avloppssystem alternativt ledningar med avrinning mot nordväst.
Råån utnyttjas som dagvattenrecipient för huvuddelen av bebyggelsen i och kring Gantofta.
Inom planområdets södra del nns Rydebäcken
med avrinning mot sydväst. Lutningsförhållandena gör att detta system utnyttjas endast i begränsad omfattning.

En telestation är belägen vid Gantoftavägens
anslutning till centrala parkområdet. Större telekablar ansluter till Gantofta från sydväst och
från väster längs Pålstorpsvägen. Området norr
om Råån ansluts till ledningar från Bårslöv. En
stor landskabel ligger i sträckning längs järnvägens södra sida förbi Gantofta.
El, högspänning, luftledning
El, högspänning, jordkabel
Fördelarstation, el
Regional stor gasledning
Gasledning
Fördelarstation, gas
Landskabel, tele
Telekabel
Telestation

Bild: Befintliga ledningar vatten, avlopp, dagvatten

Vattenskyddsområde
Skyddsområde för Örby vattentäkt grundlades
genom upprättandet av detaljplan 1961. Genom
beslut i länsstyrelsen 1996 tillkom ett yttre
skyddsområde. Gräns mot öster sammanföll
med tidigare kommungräns mellan Helsingborg
och Vallåkra. Skyddsområde för Örby berggrundvattentäkt bildades 1973. Gränsen för
skyddsområdet justerades 1993.

Bild: Befintliga ledningar el, naturgas, tele

Vatten, avlopp, dagvatten
Söder om Gantofta har Sydvatten en huvudvattenledning från Ringsjöarna till Örby vattenskyddsområde. Gantofta söder om Råån
försörjs via ledningar från nordväst. Byggnader
och anläggningar norr om Råån försörjs via egna vattentäkter alternativt ledningssystem från
norr.

För Örby vattentäkt anges skyddsföreskrifter
för både det inre och yttre skyddsområdet med
de strängaste föreskrifterna för inre området.
Restriktioner och begränsningar i markanvänd13
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ningen nns för båda områdena vad gäller bekämpningsmedel, bruk av handelsgödsel,
jordbruk, djurhållning och täktverksamhet.
Markvärme får inte installeras. Gällande skyddsområde för Örby berggrundvattentäkt är belägen utanför planområdet.

redovisas under avsnitten klimat och Skred/ras
på sid 38 och 39 i planbeskrivningen.
Inom planområdet nns ett antal nedlagda
grustäkter (se karta). Område 2 och 3 kan tidigare också ha utnyttjats som deponier för diverse avfall. Grustäkterna redovisas i Avfallsplan
från 2006 och i Inventering och riskbedömning
över nedlagda deponier från 2007. Område 1
och 2 är idag öppen mark där viss återfyllning
skett. Område 1 har slutbehandlats, funktionen
som grustäkt är avslutad och området har återställts till rekreationsområde. Endast rena massor har utnyttjats vid återfyllning. Inget avfall
förekommer med undantag för betongmaterial.
Område 3 intill järnvägen har delvis sanerats
och återställts och har planterats med träd.

Under hand har ny lagstiftning tillkommit som
gett anledning till att utreda vattenströmmarna
under mark och ta fram ny avgränsning av vattenskyddet och nya skötselanvisningar. På sidan
37 i planbeskrivningen under avsnittet ”Vattenskydd” redogörs för de nya föreskrifterna.

Bild: Nedlagda grustäkter (deponier)
Bild: Gällande skyddsområde för Örby vattentäkt och
berggrundvattentäkt

Grundförhållanden

Grönområden, rekreation,
idrott

Jordartskartan för Helsingborg anger att marken inom utbyggnadsområdena mot sydost,
mot norr och mot nordost huvudsakligen utgörs av lerig moig morän under matjordslagren.
Inom södra utbyggnadsområdet består jordlagren av morängrovlera. Angivna jordarter är
lämpliga för grundläggning. Dock bör översiktliga grundundersökningar utföras för respektive
utbyggnadsområde i samband med detaljplaneläggning. Frågor kring klimat och stranderosion

Gantofta ligger i en naturskön trakt kring Rååns
dalgång. Området är en fullåkersbygd med storskalig natur. Tillgängligheten till rekreationsytor
är god. Från Gantofta längs Råån mot nordväst
nns goda möjligheter till promenader, jogging,
fritidsske och naturupplevelser. Tillgängligheten till Rååns stränder söderut mot Vallåkra är
begränsad. Inom kuststräckan mellan Råå och
Rydebäck, 3-5 km från Gantofta, nns småbåtshamn, skjutbana, badplats och golfbana.
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Det centrala parkområdet i Gantofta fungerar
som en ”grön lunga”. Mellan bostadsområdena
nns träddungar och mot väster ett grönområde med varierad topogra.

Kulturhistoria, fornlämningar
Under sten-, brons- och järnåldern etablerades
byar inom området. Tillgången på jaktbart vilt
och sk var god och möjlighet fanns till svedjejordbruk. Trakten kring Rååns dalgång kom att
fungera som brohuvud för kolonisation av inlandet. Under medeltiden byggdes kyrkor inom
Bårslöv, Kvistofta och Fjärestads byar. Följande
århundraden innebar era krig med Danmark.
Området blev svenskt territorium 1658.

Föreningslivet utgörs av Kvistofta scoutkår, fotbollslaget Gantofta IF, gymnastikföreningen
GF Hoppet och ett aktivt byalag. Vid det centrala parkområdet ligger Gantofta idrottsplats
med fotbollsplan och träningsplaner samt expeditions- och omklädningslokaler. Här nns också en skolidrottsplats med bollplan, löparbana
och sandgropar för längd- och höjdhopp. Centrala parkområdet i övrigt med grönytor och
kullar är viktigt som allmänt fritidsområde. Lekplats och mindre bollplan nns på olika platser
inom bostadsområdena.

Under 1700-talet fanns byarna Gantofta, Örby,
Rya, Katslösa och Kvistofta. Av dessa kom
Kvistofta kyrkby att fungera som administrativt
centrum. Brytning av stenkol och lera startade i
Rååns dalgång med tegelbruk vid Kvistofta och
Vallåkra. Gantofta enskiftades med början
1806. Gårdarna Carlsro, Emmasro och Gantofta boställe markerar samhällets ursprung i den
tidigare bondbyn. Vid Råån fanns en bro och
en vattenkvarn, Nymölla, vars rester ännu nns
kvar. Tidigare gränser mellan vång och fäladsmark är avläsbara i landskapet i form av fastighetsgränser och vägavsnitt.

Kring Gantofta nns ett stort antal hästgårdar,
de esta med 1-5 stallplatser. I området kring
Örby vattentäkt nns ett antal ridvägar. Västkustbanan och väg E6 bildar här tydliga barriärer för verksamheten. Ridvägen väster om
järnvägen ger möjlighet till ridturer längs
Öresund. Ridvägen närmast Gantofta utnyttjas
även för promenader och motionslöpning.

Bild: Skånska rekognoseringskartan 1812

Bild: Befintliga hästgårdar, ridvägar, naturstigar, idrottsanläggningar
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1865 anlades järnvägen mellan Helsingborg och
Billeberga. Stationen uppfördes i Gantofta och
den tidigare bondbyn utvecklades till ett stationssamhälle. Den äldsta bebyggelsen är knuten till järnvägsspåren huvudsakligen i form av
enfamiljshus i tegel. Idag präglas Gantofta
främst av den småhusbebyggelse som byggdes
upp med början på 1950-talet. Bebyggelsen
kring järnvägen speglar samhällets historia som
järnvägsort och har ett samhällshistoriskt värde.
Gantofta ingick från 1952 i Vallåkra kommun
och från 1971 i Helsingborgs stad. Den keramiska traditionen vid Råån kom att föras vidare
av Jie keramik AB i Gantofta. Rörelsen startade
på 1940-talet som trävaru- och grossistrma
och fortsatte under 1950-talet med tillverkning
av keramikprodukter.

sandstensväggen, som tros ha uppkommit genom slipning av intyxor. Synliga fornlämningar som gravhögar och megalitgravar ger dagens
landskap en historisk laddning som är värdefullt
för människans upplevelse av rummet.
Kulturminneslagen reglerar handläggning och
bevarande av eventuella fornlämningar som berörs vid utbyggnad. Länsstyrelsens tillstånd fordras vid exploatering. Arkeologisk utredning
och förundersökning bör genomföras i ett tidigt skede.

Bild: Utdrag ur Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister

Natur- och kulturmiljö,
riksintressen
Allmänt

Bild: Ekonomiska kartan 1911

Landskapet kring Gantofta utgör del av västra
Skånes fullåkersbygd med ack karaktär och vida utblickar. Ortens högsta punkt ligger vid
idrottsplatsen 40 meter över havet. Omgivande
mark sluttar svagt åt väster och nordväst. Genom området med avrinning mot nordväst yter Råån längs en dalgång som skär genom
landskapet och delar orten i två delar. Den har
ett biöde från söder och ett ertal från östra
sidan. Söder om Gantofta sträcker sig Rydebäcken med avrinning mot sydväst. Mellan
Rååns och Rydebäckens öden nns en vattendelare söder om Gantofta i sträckning från
Norra Kvistoftavägen mot nordväst. Längs

De fornlämningar som dokumenterats tyder på
att området en gång var förhistorisk centralbygd med goda förutsättningar för etablering av
bostäder. Lämningar av stenåldersboplatser och
bytomter nns längs båda sidor av Råån och
längs de större tillfartsvägarna genom Gantofta.
Rester av gravanläggningar från brons- eller
järnålder nns i form av gånggrifter, dösar och
högar. Den mest uppmärksammade är Gantoftadösen intill Norra Kvistoftavägen mot söder
(bild se sista sidan). Ytterligare söderut intill
Råån nns sliprännor, en sorts fördjupningar i
16
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har ett samhällshistoriskt värde. I samhällets utkant ligger Carlsro, Emmasro och Gantofta boställe. Dessa gårdar markerar samhällets
ursprung i den tidigare bondbyn.

denna nns en vattenfylld lertäkt omgiven av
vegetation. I den nns avlagringar från en marin fossil fauna, 190 miljoner år gammal, från
juratiden.
Gantofta har en lantlig karaktär med tydliga
gränser mot omgivande åkermark och landskap.
Bristen på högre vegetation är påtaglig utom
längs Rååns dalgång och bäckraviner som kantas av ädellövskog och betesmarker. Vegetation
nns i övrigt längs äldre gränser och vägar. I
åkermarken kring Gantofta nns ett antal märgelgravar. Vattendelare, naturelement och småbiotoper redovisas på natur- och landskapskartan. Biotopskydd redovisas på sid 19.

Lagstiftning
Området kring Gantofta inrymmer restriktioner
i form av riksintressen, detaljplaneläggning, naturreservat, landskapsbildsskydd, strandskydd,
skyddsområde för vattentäkt, av exploatering
opåverkade mark- och vattenområden, ekologiskt särskilt känsliga områden, övergripande
grönstråk där ekologiska och rekreativa värden
skall prioriteras, biotopskydd samt riskbedömningszoner längs väg E6 och längs järnvägen.
Angivna skydd var för sig och inte minst de
sammanlagda effekterna medför restriktioner
och hinder mot utbyggnad och andra förändringar kring Gantofta. I de följande avsnitten
presenteras de skydd som är aktuella för området med hänvisning till kartbilagor. Konsekvenser, kumulativa effekter och förslag till åtgärder
redovisas inom MKB-avsnittet.

Naturvårdsplan
Naturvårdsplan för Helsingborg 1992 anger att
Rååns dalgång med omgivning är av riksintresse
för natur- och kulturmiljövården. Längs Råån
nns biöden med bäckraviner samt skogsområden med variationsrik sammansättning av
bok, ek, al, ask och alm. Längs dalgången nns
också ängar och betesmarker. Råån är av riksintresse för fritidssket och viktigt för reproduktion av havsöring. Under 1990-talet genomfördes ett antal skvårdsprojekt med anläggning av
dammar och våtmarker för kvävereduktion. En
ekologisk helhetssyn för området måste vara
styrande för området.

Riksintressen
Riksintresse för kustzon, miljöbalken 4 kap 1 och 4 §
Gantofta är beläget strax utanför det område
som omfattas av riksintresse för kustzonen. Det
öppna odlingslandskapet dominerar inom berörd del av kommunen. Natur nns i form av
små öar och bebyggelsen är koncentrerad till
sammanhängande öppna partier. Tillgänglig
mark per invånare är låg. Kustzonen har stor
betydelse för natur- och kulturvård och för det
rörliga friluftslivet (se Regleringar-detaljkartor).

Kulturminnesvård
Helsingborgs kulturminnesvårdsprogram från
1991 och utdrag ur Länsstyrelsens regionala
kulturmiljöprogram behandlar landskapet längs
Rååns dalgång. I utredningarna anges att området kring Gantofta utgör ett fullåkerslandskap.
De skogbevuxna delarna är i huvud sak knutna
till Rååns dalgång. Här nns ett stort antal fornlämningar med bronsåldershögar, bytomter,
stenåldersboplatser, dösar och en plats med
sliprännor. Förutsättningar för senare tids tätortsutbyggnad kom i samband med järnvägens
utbyggnad 1865. Den äldre bebyggelsen i Gantofta är knuten till järnvägen i form av små enfamiljshus i tegel. Denna bebyggelse illustrerar
samhällets historia som stationssamhälle och

Riksintresse för naturvård, miljöbalken 3 kap 6 §
Riksintresse för naturvården (område N 45)
omfattar Rååns dalgång, området öster och sydväst om dalgången samt delar av Gantofta närmast söder och öster om dalgången. Hänsyn till
naturvården och den biologiska mångfalden är
en viktig del i en långsiktig samhällsplanering.
En utarmning av naturen leder på sikt till en
samhällsekonomisk förlust. En av förutsättningarna för ett bevarande av riksintresset är att
ingen omfattande bebyggelseexploatering sker.
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Inom området får inte vidtas åtgärder som kan
medföra påtaglig skada på riksintresset (se Regleringar-detaljkartor).

Riksintresse för järnvägar, miljöbalken 3 kap 8 §
Riksintresse för järnvägar omfattar Västkustbanan strax väster om planområdet och Råådalsbanan genom planområdet. Hänsyn skall tas till
utpekade järnvägssträckningar vid förändringar
och exploateringar i dess närområde. Åtgärder
får inte vidtas som försämrar förutsättningarna
för riksintresset. Utöver det generella ställningstagandet nns inget särskilt skydd (se Regleringar-detaljkartor).

Riksintresse för kulturmiljövård, miljöbalken
3 kap 6 §
Riksintresse för kulturmiljövården omfattar
Rååns dalgång och angränsande område mot
öster och sydväst. Dalgången är en förhistorisk
kommunikationsled med ett rikt fornlämningsbestånd, medeltida bymiljöer och tätt belägna
kyrkbyar. Det är viktigt att helheten och sammanhangen i kulturmiljön uppmärksammas så
att viktiga karaktärsdrag kan bevaras. Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada på riksintresset (se Regleringardetaljkartor).

Naturreservat
Ett naturreservat för Rååns dalgång bildades
genom beslut i länsstyrelsen 1998. Bakgrunden
är att Rååns dalgång med anslutande bäckraviner är av geovetenskapligt värde. Vattendraget
med omgivande vegetation utgör också zoologiskt och botaniskt värdefulla miljöer med ett
ertal sällsynta både djur och växter. Inom området nns också ekskog, blandlövskog, rester
av gamla stubbskottängar, fornlämningar och
Raus medeltida kyrka. Detta gör att dalgången
också har ett betydande kulturhistoriskt värde
och utgör en värdefull tillgång för rekreation
och friluftsliv inte minst fritidsske. Utredningar om utvidgning av naturreservatet från Gantofta och uppströms pågår (se Regleringardetaljkartor).

Riksintresse i form av Natura 2000-område, miljöbalken 7 kap 27-29 §
Natura 2000-områden utgör genom riksdagsbeslut objekt av riksintresse. Enligt EU-direktivet
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter (Art- och habitatdirektivet) och direktiv
om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet)
skall dessa områden ges sådant skydd att områdets värde inte skadas. För Rååns dalgång gäller
Art- och habitatdirektivet. Detta innebär att om
det nns risk för att en verksamhet på ett betydande sätt kan påverka området krävs tillstånd
för verksamhetens bedrivande enligt miljöbalken 7 kap 28 §. Åtgärder får inte vidtas som kan
medföra påtaglig skada på riksintresset (se Regleringar-detaljkartor).

Landskapsbildsskydd, NVL §19
Råån omges av en markerad dalgång i ett öppet
slätt- och jordbrukslandskap. Längs dalgången
nns ett omväxlande betes- och skogslandskap
som är landskapsbildsmässigt värdefullt. För
dalgången i sträckningen mellan Raus och Tirup i Svalövs kommun gäller skydd för landskapsbilden. Skyddet upprättades genom beslut
i länsstyrelsen 1974 i enligt 19 § Naturvårdslagen. Paragrafen nns inte upptagen i miljöbalken men gäller fortfarande. Beslutet innebär
förbud mot att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad, anordna upplag, utföra
schaktning och fyllning, framdraga luftledningar, kalavverka lövskog, avverka träd i alléer samt
utföra skogsodling (se Reglering detaljkartor).

Riksintresse för vägar, miljöbalken 3 kap 8 §
Riksintresse för vägar omfattar väg E6 längs
planområdets västra sida. Skyddet, som utpekas
av vägverket, grundar sig på vägsträckningens
funktion, i första hand för interregionala och
andra långväga transporter av personer och varor. Det utpekade vägnätet skall skyddas mot
åtgärder som kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av vägnätet. Hänsyn skall tas till utpekade
vägsträckningar vid förändring och exploatering
i dess närområde. Utöver det generella ställningstagandet nns inget särskilt skydd (se Regleringar-detaljkartor).
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Strandskydd

Övergripande grönstråk där ekologiska och rekreativa värden
skall prioriteras

Strandskydd gäller för Råån inklusive de större
biödena. Syftet med strandskyddet är både att
trygga förutsättningarna för allmänhetens möjlighet att utnyttja allemansrätten inom strandskyddet och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet. Vid revidering av strandskyddet 1996 kom även detaljplanelagd mark som är allmän platsmark att
omfattas av strandskyddet (se Regleringar-detaljkartor).

Helsingborgs översiktsplan pekar ut tre större
grönstråk som löper mellan staden och det omgivande landskapet. Ett av dessa är Rååns dalgång/Örby ängar. Området är värdefullt för att
förbättra sambandet mellan stad och land och
för att bevara de ekologiska processerna. I beteckningen grönstruktur ingår här alla biologiskt aktiva ytor som skog, vattendrag, park,
trädgårdar och åkermark. Exempel på åtgärder
som bör fortsätta inom framför allt huvudgrönstråken är plantering av ädellövsskog, restaurering av ängs- och hagmarker och anläggning av
våtmarker och skyddszoner längs vattendrag (se
Natur- och landskapskarta).

Av exploatering opåverkade
mark- och vattenområden
Stora mark- och vattenområden som inte alls
eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall,
enligt miljöbalken 3 kap 2 §, så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär. Tillämpningen ställs mot
samhällsekonomiska intressen. Det behöver
dock inte betyda hinder för utbyggnaden av bentlig bebyggelse. Ostörda landskapsutblickar
och opåverkade landsbygdsavsnitt är av stort
värde. Inom Helsingborgs stad är också tillgången till allemansrättslig mark låg och behovet av rekreationsområden stort. Större
exploateringar inom angivna områden måste
alltid vägas mot behovet av att skydda dem (se
Natur- och landskapskarta).

Biotopskydd
Vissa småbiotoper har sådana värden att de
omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 7
kap 11 § Miljöbalken. De nns i jordbruksmark
och utgörs av alléer, småvatten, våtmarker, vattenkällor och odlingsrösen, pilevallar, stenmurar och åkerholmar. Eventuella dispenser från
biotopskyddet behandlas av länsstyrelsen. Småbiotoper inom planområdet redovisas på naturoch landskapskartan. De biotoper som berörs
av exploateringsåtgärder är i huvudsak ett antal
märgelgravar och trädbevuxna odlingsgränser
inom utbyggnadsområde 1 och 2. Hänsyn till
småbiotoper och eventuella behov av dispenser
behandlas under detaljplaneskedet.

Ekologiskt särskilt känsliga områden

Riskbedömningszoner kring väg
E6 och järnvägen

Ekologiskt särskilt känsliga områden skall enligt
miljöbalken 3 kap 3 § så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Kommunen eftersträvar också en hållbar samhällsutveckling och slår vakt om den biologiska
mångfalden. I naturvårdsplanen anges de områden som är ekologiskt särskilt känsliga och värdefulla. Dessa skall prioriteras i det fortsatta
planarbetet (se Natur- och landskapskarta).

Väg E6 och järnvägen har sträckningar längs
planområdets västra gräns respektive genom
samhället. De utgör viktiga regionala stråk för
transporter av farligt gods. I syfte att minska
risken för människor och miljö redovisar ÖP
2002 respektive ÖP 2010 riskbedömningszoner
längs dessa stråk där riskerna särskilt skall beaktas. För nu aktuell del av väg E6 och järnvägen
innebär detta att vid planering bör riskfrågor
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inom ett avstånd av 150 meter från dessa stråk
alltid utredas och avvägas. I första hand bör inom de angivna zonerna eftersträvas verksamheter med låga personrisker, såsom grönområden,
lätt industri, lager, parkering och andra trakanläggningar (se Regleringar-detaljkartor).

delar av Rååns dalgång. Den senare metoden
riskerar att medföra en spridd utbyggnad längs
dalgången mellan orterna. Vissa etableringar
kommer naturligtsvis att kunna avstyras med
hänsyn till skydd för landskapsbilden. Men området längs Rååns dalgång kommer även framöver att vara utsatt för exploateringstryck med
begäran om att få uppföra bostäder.

Rååns dalgång / landskapsanalys
Utredningen utfördes under 2006 på uppdrag
av stadsbyggnadsförvaltningen som ett mellankommunalt projekt tillsammans med Svalövs
kommun. Omfattningen var Rååns dalgång
med stationsorterna Raus, Gantofta, Vallåkra
och Tågarp. Syftet var att kartlägga orternas utvecklingsmöjligheter i relation till skydd för värdefull naturmiljö. Dokumentet skulle användas
vid avvägningar mellan motstående intressen
men också utgöra underlag för den vidare planeringen för respektive ort. Utredningen skulle
också kunna behandlas formellt genom samråd,
remiss och utställning. En samordnad planering
för de olika stationsorterna över kommungränsen skulle också underlättas.

Bild: Analys av Gantofta ur landskapsbildssynpunkt och
ur rumsliga aspekter

Orterna har också studerats ur landskapsbildssynpunkt med avseende på de landskapsrum
som bildas av vegetationsridåer, dalgångens nivåskillnader och bentlig bebyggelse. Ytorna
stäms av mot de skydd som anges i lagstiftning
eller som på annat sätt bedöms gälla för respektive område. De ytor för Gantofta som på
ovanstående karta avgränsas med streckade linjer fanns med i det inledande skedet av utredningen men som av olika anledningar utgick.
Områden med heldragna linjer bedöms vara
lämpliga för exploatering.

Inom utredningen gjordes en jämförelse mellan
utbyggnad i stationsnära lägen och spridd bebyggelse i landskapet (se gur nedan). Den förra metoden underlättar ett skydd för omgivande

En samlad bebyggelse är
att föredra framför en spridd
bebyggelse i landskapet.
Bild: En jämförelse mellan utbyggnad i stationsnära lägen och spridd bebyggelse i landskapet.
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Medborgarmedverkan
Vid årsskiftet 2005/2006 påbörjade stadsbyggnadskontoret arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Gantofta samhälle. Samtidigt
startade Medborgarutskott Syd upprättandet av
ett lokalt utvecklingsprogram för Gantofta. Ett
samarbete inleddes för att gemensamt ta reda
på medborgarnas önskemål i tidigt skede och
öka deras möjligheter till påverkan. Tre möten
med ”Gantoftaborna” genomfördes under våren 2006 i skolans matsal. Kontakter togs också med Gantofta byalag.
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 243 lgh

Vid det tredje mötet genomfördes ett grupparbete under mottot ”Gantofta på kartan”. Deltagarna delades in i 11 arbetsgrupper. De ck
kartor, pennor och dimensioneringsunderlag
och uppmanades att rita sin utbyggnad av Gantofta. Varje grupp ck redogöra för sitt förslag
med motiveringar och kommentarer. Materialet
samlades in och redovisas på bifogade kartor.

Arbetsgrupp 1: Förslag till bostadsutbyggnad



lgh

Samtliga elva förslag angav bostadsutbyggnad
mot söder, sju mot sydost och nio vid Bårslövsvägen i norr. Fyra förslag redovisade utbyggnader vid Fjärestadsbacken och mellan Pålstorpsvägen och järnvägen. Angivna bostadstyper var
villor, radhus och marklägenheter. Seniorbostäder angavs intill järnvägsstationen och mot söder. Fyra av elva grupper redovisade ett totalt
lägenhetsantal, varierande mellan 190 och 500.
Arbetsgrupp 2: Förslag till bostadsutbyggnad

 500 lgh

V 00
R 00
L 00
S 00
 00 lgh

Antal villor
Antal radhus
Antal lägenheter
Antal seniorlägenheter
Totala antalet lägenheter i förslaget

Arbetsgrupp 3: Förslag till bostadsutbyggnad
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lgh



Arbetsgrupp 4: Förslag till bostadsutbyggnad

Arbetsgrupp 7: Förslag till bostadsutbyggnad

 195 lgh

 210 lgh

Arbetsgrupp 8: Förslag till bostadsutbyggnad

Arbetsgrupp 5: Förslag till bostadsutbyggnad



lgh

lgh



Arbetsgrupp 6: Förslag till bostadsutbyggnad

lgh

Arbetsgrupp 9: Förslag till bostadsutbyggnad
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Under maj-juni 2006 avrundades projektet med
en enkät om Gantofta. Ett frågeformulär skickades ut till 300 personer. Enkäten ger en god
bild av hur ”Gantoftaborna” ser på sin bostadsort. Svarsfrekvensen var 66% vilket innebär statistiskt säkerställda uppgifter. Nedan angivna
synpunkter från enkäten har koppling till den
fysiska planeringen:

lgh

• 87% av de tillfrågade ansåg att Gantofta är bra för
barn. Dock önskas förbättrad traksäkerhet och er
lekplatser.
• 41% ansåg att Gantofta är bra för ungdomar. Dock
saknas fritidsgård och allaktivitetshus, brist på aktiviteter.

Arbetsgrupp 10: Förslag till bostadsutbyggnad



• 71% ansåg att Gantofta är bra för äldre. Seniorbostäder bör byggas.

lgh

• 78% känner sig trygga i traken. Höga hastigheter
längs genomfarts- och lokalgator oroar dock.
• 55% är nöjda med kollektivtraken. Dock önskas
tätare trak med både bussar och tåg.
• Service som efterfrågas är affär med generösa öppettider, bank, bankomat, kiosk, bageri, post, barnomsorg, fritidsgård, idrottshall och allaktivitetshus.
De framförda synpunkterna har där så är möjligt inarbetats i den nu upprättade ”Fördjupning
av översiktsplanen för Gantofta samhälle”.

Arbetsgrupp 11: Förslag till bostadsutbyggnad

Stadsbyggnadskontoret följer i huvudsak arbetsgruppernas förslag till lokalisering av bostäder med några undantag. Det är inte möjligt att
uppföra bostäder inom Örby vattenskyddsområde. Seniorbostäder bör lokaliseras i centrala
lägen nära service, pågatågsstation och busshållplats. Omfattningen av bostadsutbyggnad
mot norr måste vägas mot skydd för landskapet mellan Gantofta och Bårslöv. En utbyggnad
längs Fjärestadsbacken kräver hänsyn till Rååns
dalgång och till det öppna landskapet mot söder.
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Planförslaget

för den biologiska mångfalden. Med stöd av
ÖP 2010 sker en avvägning mellan behov av utbyggnad och öppet landskap. För Gantoftas del
föreslås en begränsad utbyggnad närmast Bårslövsvägen. Placeringen innebär inte intrång i
jordbrukslandskapet och stör inte eventuell utbyggnad i Bårslöv. Avgränsningen av bebyggelsegruppen längs Bårslövsvägen sker på ett sätt
som är vanligt längs landsvägarna i området.

Strategiska och övergripande frågor
Gantofta kollektivtrakförsörjs via pågatåg och
kompletterande busstrak. Skall kollektivtrakresandet kunna öka bör nya bostäder lokaliseras
inom rimligt avstånd från stationen. Bentliga
bostäder är i huvudsak belägna söder om Råån.
Nya bostäder lokaliseras inom samhällets södra
del och till en mindre del mot norr. Mellan dessa utbyggnadsområden, genom Gantoftas mellersta del, sträcker sig två parallella grönstråk.
Ett bredare stråk längs Råån och ett smalare
stråk längs järnvägens södra sida. Mellan stråken ligger stationen och ett industriområde
med villabebyggelse från det tidiga stationssamhället i Gantofta. Planen anger inte någon nybyggnad mellan stråken endast nödvändig förnyelse inom industriområdet och viss övergång
till bostäder närmast Bårslövsvägen. Detta centralt belägna område får dock stor betydelse för
att knyta samman en utbyggnad i norr med tätorten i övrigt.

Bild: Framtida utbyggnad kring Gantofta

Planens huvuddrag
Gantofta erbjuder goda förutsättningar för boende och rekreation. Här nns ett varierande
landskap längs Råån, en lugn och attraktiv miljö
nära centralorten, och möjligheter att pendla till
arbete i omgivande orter. Utbyggnadsområden
för bostäder framgår av nedanstående bild (se
också sid 40 och 43 i beskrivningen och på
markanvändningskartan).

Bild: Utbyggnad - principstruktur

Ytterligare en översiktlig planfråga som bör diskuteras är det öppna landskapet mellan Gantofta och Bårslöv. En bostadsutbyggnad söder om
Ekebyvägen i Bårslöv har diskuterats under senare tid. Avståndet mellan detta utbyggnadsområde och utbyggnad längs Bårslövsvägen vid
Gantoftas norra del understiger 900 meter. Det
öppna landskapet mellan Gantofta och Bårslöv
anges i ÖP 2002 som ett av kommunens huvudgrönstråk vilket innebär att området skall
hållas öppet och utgöra en ekologisk korridor

Bild: Utbyggnad av bostäder
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Det översiktliga planarbetet har inriktats på att
skapa en utbyggnad av Gantofta med utgångspunkt från det gamla stationssamhället. Markutnyttjandet görs yteffektivt genom att anlägga
ytsnåla bostäder och välplanerade tomter och
gator. Området kring järnvägen och industriområdet saneras och förädlas för att skapa ett
mer attraktivt centrum. En förtätning av bentlig bebyggelse och nybyggnad nära stationen

medverkar till att begränsa gångavstånden till
kollektivtrak, förbättra underlaget för service
och gör att bebyggda ytor vid stationen och
längs båda sidor om järnvägen och Råån knyts
samman. Större områden för bostadsutbyggnad
lokaliseras längs bentliga tillfartsvägar mot
norr och söder. Längs Fjärestadsbacken sker en
begränsad utbyggnad. Lägenheter och seniorbostäder uppförs i centrala lägen.

Bild: Planens huvuddrag, föreslagen exploatering
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stående kartbild. Skisserna skall inte uppfattas
som bindande för fortsatt planering utan ett
förtydligande av intentionerna.

Genom etappvis utbyggnad kan Gantofta växa
i lugn takt. Seniorbostäder uppförs tidigt för att
underlätta en generationsväxling och göra bentliga villafastigheter tillgängliga för bostadssökande. Kommunens begränsade markinnehav
innebär dock att utbyggnadstakten kommer att
bli beroende av initiativ från berörda fastighetsägare att göra mark tillgänglig för utbyggnad.

Visionsskiss Industri/station omfattar industriområdet, stationsområdet och marken mellan pågatågsstationen och Råån.
Industriområdet bör på sikt saneras och förnyas. Marken närmast Rååns dalgång bör överföras från industrimark till naturområde. Därmed
kan tillgängligheten till dalgången förbättras
med minskad risk för att förorenat dagvatten
kommer ner i ån. Del av industriområdet närmast Bårslövsvägen skulle också kunna ändras
till bostäder. Bentlig ängs- och betesmark i
nordväst mellan Råån och järnvägen bör närmast industriområdet avskärmas med en träddunge för att få en visuellt bättre avslutning
mot industribebyggelsen.

Rååns dalgång med rekreation och friluftsliv bibehålles och förstärks genom naturreservatsbildning. Det öppna landskapet och jordbruksmarken kring Gantofta hålls fri från utbyggnader. Därmed kan huvudgrönstråket och den
ekologiska korridoren förbi Gantofta bibehållas. Genom särskild beteckning på markanvändningskartan tydliggörs skyddet för marken längs
båda sidor om Rååns dalgång.

Visionsskisser

Området mellan pågatågsstationen och Råån
kommer på sikt att ingå i ett utvidgat naturreservat för att få ett sammanhängande skydd för
Rååns dalgång mot Vallåkra. Förberedelser för
detta arbete pågår för delar av området. Längs
båda sidor om Råån kan en vandringsled anläggas med en spång över Råån för att öka tillgängligheten till området. Det tidigare
spårområdet bör saneras mitt för stationen. En
entrépark kan anläggas intill Bårslövsvägen norr
om stationen. Utöver tillfart till bentlig bebyggelse och en entré till naturreservatet kan anläggningen omfatta en bullerdämpande mur
mot järnvägen. Mitt för entréparken söder om
järnvägen kan en mindre stationspark anläggas
för att få en tydligare struktur för området
kring pågatågsstationen. Siktstråk bör hållas
öppna från stationen för att tillvarata utsikten
mot det öppna landskapet inom naturreservatet
och längs Råån.

För att förtydliga intentionerna och öka förståelsen för planen har fem visionsskisser upprättats. Tre av dessa behandlar de centrala delarna
av Gantofta och två visar kringliggande landskap. Läge och omfattning framgår av nedan-

Bild: Visionsskisser, sammanställning
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Bild: Detaljskiss av entréparken
Entréparken fungerar som
infart till blivande naturreservat och vandringsled.
Den får en anspråklös utformning som ingärdad
fruktlund. Planteringarna
får inte skugga befintliga
villatomter.

Stationsparken har idag
gräsyta, en liten platå och
träd som på sikt kommer
att ge området en inramning. Platsen kan accentueras ytterligare med rabatter, sittmöjlighet och kiosk
eller likvärdig näringsverksamhet.

Bild: Verksamhetsområde, stationspark, entrépark
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Visionsskiss Centrumstråket omfattar delar
av Norra Kvistoftavägen, Östra Läraregatan
och Pålstorpsvägen. Behov nns att inom detta
område stärka och utöka serviceutbudet, förbättra kommunikationerna och skapa förutsättningar för en tätare bebyggelse med lägenheter
och seniorbostäder. På kartan har markerats alternativa lägen för seniorbostäder i form av
marklägenheter längs Pålstorpsvägen och byggnader i 3-4 våningar längs Norra Kvistoftavägen och längs Bårslövsvägen. Lämplig höjd och
volym måste studeras närmare i detaljplan.
Dock måste hiss installeras oavsett byggnadshöjd. Traksituationen i centrala delen av Gantofta förbättras genom att anlägga en
cirkulationsplats i korsningen mellan Norra
Kvistoftavägen och Pålstorpsvägen. En dubbelriktad gång- och cykelväg anläggs längs västra
sidan av Norra Kvistoftavägen och längs södra
sidan av Pålstorpsvägen.

Bild: Hustyp, exempel 4 våningar

Visionsskiss Skola/park omfattar det centrala
parkområdet och tillfart till skola och förskola.
Parkområdet hålls samman med mindre omdisponering och trädplanteringar. Några ändringar
för tränings- och fotbollsplanerna görs inte.
Parkeringsytan vid fotbollsplanen utökas för att
klara behovet vid större tävlingar. Mark reserveras för en framtida utökning av skolans område.
Utrymme reserveras för ett allaktivitetshus tillgänglig för skola, föreningar och allmänhet. Bentlig trädgårdsmästarvilla avstyckas som
bostad alternativt utnyttjas för utvidgning av
förskolan.
För området framför skolan vidtas åtgärder
som syftar till att tydliggöra gränsen mellan ytor
för biltrak, för gångtrak och för skolans område. In- och utfart för skolbussar sker via Norra Kvistoftavägen. Korsningen med Östra
Läraregatan byggs om så att skolbussar i riktning mot Norra Kvistoftavägen kan svänga utan problem. En dubbelriktad gångbana anläggs
längs södra sidan av Östra Läraregatan. Den avgränsas från körbanan med räcke av stålrör. Cykeltrak sker i blandtrak. Två angöringsckor
för skolbussar och en angöringsplats för personbilar skapas framför skolan. I bussvändplatsen avsätts ett utrymme för personbilar som
väntar på att angöringsplats skall bli ledig. Parkeringssituationen för lärare, förskolelärare och
besökare styrs upp. Entrén till förskolan justeras.

Bild: Centrumstråket
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Bild: Centrala parkområdet

Bild: Trafiksituationen framför skolan
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Visionsskiss Fjärestadsbacken omfattar utbyggnad av bostäder längs berörd vägsträcka.
Bebyggelsen omfattar två nybyggnadsområden
och ett bentligt område inom vilket möjlighet
nns till förtätning av bentlig bostadsbebyggelse. Inom de två nybyggnadsområdena kan
gruppbyggda enbostadshus och radhus utan
vindsinredning uppföras. Med hänsyn till det
utsatta läget och det lagstadgade skyddet för
landskapsbilden som nns för området bör höga krav ställas på byggnaders volym, exteriör,
val av material och färgsättning. Se bifogade bilder över landskapet och exempel på hustyper.
Båda nybyggnadsområdena bör ha en stram avgränsning mot öster med låga träd och med
häck mot gata för att ytterligare underlätta en

Bild: Radhus, exempel på hustyp

Bild: Enbostadshus, exempel på hustyp

Bild: Foto mot väster från Fjärestadsvägen

Bild: Bostäder längs Fjärestadsbacken
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anpassning till landskap och horisontlinje. Särskilda studier kring bebyggelsens anpassning till
landskapet bör utföras i detaljplaneskedet. Inom förtätningsområdet kan ett mindre antal
sluttningshus uppföras anpassade till terräng,
bentlig skogsdunge och till annan vegetation
inom området.

re användningen som handelsträdgård. Utbyggnadsområde 4 och 5 samordnas för att möjliggöra fördelning av kostnaderna för framdragning av vatten, avlopp och dagvatten. Planförslaget medger inte någon ytterligare exploatering västerut för utbyggnadsområde 4.

Genom exploateringen kan på ett ekonomiskt
rimligt sätt vatten, avlopp och dagvatten dras
fram även till angränsande bentlig bebyggelse.
En omsorgsfull utformning av nybyggnadsoch förtätningsområdena tillsammans med det
attraktiva läget bör kunna medverka till att en
utbyggnad norr om Råån i Gantofta får en god
start.
Visionsskiss Bårslövsvägen omfattar utbyggnad av bostäder inom del av det tidigare området för handelsträdgård längs denna väg.
Bebyggelsen utgörs av villor, radhus och marklägenheter fördelade på två delområden. Mot
norr nns en poppelridå som avgränsning mot
det storskaliga jordbrukslandskapet. Utbyggnaden överskrider inte denna vegetationsgräns
med hänsyn till det öppna landskapet och den
fria utsikten mot Bårslöv. Inledningsvis utförs
markundersökningar med hänsyn till den tidiga-

Bild: Foto mot söder

Bild: Bostäder längs Bårslövsvägen
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Bostäder

Verksamheter, arbetsplatser

I samband med bostadsutbyggnad tas hänsyn
till bentlig bebyggelse och bentliga miljöer
och anläggningar. Exempel på detta är områdena kring Gantofta station. Dessa ytor illustrerar
ortens bakgrund som stationssamhälle och har
ett samhällshistoriskt värde. Hänsyn tas också
till gårdsmiljöerna kring Carlsro, Gantofta boställe och Emmasro mot söder. Dessa markerar
samhällets ursprung i den tidigare bondbyn.
Även äldre vägar genom Gantofta beaktas vid
en utbyggnad. Genom särskild beteckning på
markanvändningskartan uppmärksammas i planen på regleringar för Rååns dalgång med omgivande landskap i form av riksintressen, skydd
för landskapsbilden och hänsyn till natur- och
kulturintressen. Inom dessa områden bör också
större exploateringar undvikas.

Verksamhetsområdet mellan Råån och järnvägen bör upprustas och förädlas och nya verksamheter införas. Området bör på sikt avgränsas så att kvartersmark närmast Råån överförs
till naturmark. Inom området närmast Bårslövsvägen bör bostäder prioriteras. Angivna
förändringar skulle ge nya arbetstillfällen, förbättra skyltlägena mot järnvägen och Pålstorpsvägen och gagna utvecklingen i hela Gantofta.
Mellan järnvägen och Pålstorpsvägen redovisas,
med stöd av gällande detaljplan, ett nytt verksamhetsområde med möjlighet att uppföra bostad på tomten. Respektive verksamhet skall
vara av icke störande karaktär. Området kommer att fungera som buffert under hand som
förnyelse pågår inom verksamhetsområdet mellan järnvägen och Råån.

Huvudsaklig utbyggnad sker mot söder och till
viss del mot norr. Viss utbyggnad anges även i
centrala lägen nära service och kollektivtrak.
En variation av bostadstyper och boendeformer eftersträvas. Skall ungdomar kunna bo kvar
och äldre personer lämna villaboendet måste
smålägenheter och seniorbostäder uppföras.

Bentlig verksamhet inom fastigheten Nymölle
1:4 och 1:6 mellan Fjärestadsbacken och Råån
bibehålles. Gällande detaljplan medger en begränsad utvidgning av industriområdet österut.
Inom övrig del av Gantofta nns verksamheter
med ett antal mindre arbetsplatser både söder
och norr om Råån. Verksamheterna bör kunna
bibehållas och utvecklas om god anpassning
kan ske till övrig bentlig bebyggelse. Verksamheter utgör en viktig del i Gantoftas karaktär
och medverkar till en mångfald i bebyggelsen.

Mot söder och mot norr uppförs villor, radhus
och marklägenheter med 137 respektive 22 lägenheter totalt. Mot nordost längs Fjärestadsbacken uppförs 31 lägenheter i form av speciellt anpassade grupphus med tanke på det utsatta läget i landskapet. Mellan Pålstorpsvägen
och järnvägen kan anläggas 5 småindustritomter med möjlighet att uppföra boende för verksamhetsutövaren på respektive tomt. Centralt i
Gantofta kan uppföras 50 smålägenheter och
seniorbostäder. Totalt ges möjlighet att uppföra
250 lägenheter under planperioden.
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Service

Landskap, grönområden,
rekreation, idrott

Bentlig förskola och skola är idag fullt utnyttjade. Vid en utbyggnad av bostäder kan inledningsvis tillfälliga lösningar för barnomsorg
diskuteras. På sikt måste dock verksamheten utvidgas permanent. Enligt prognos på sid 41 i
planbeskrivningen är antalet barn i åldrarna
0-15 år idag 310 och har med en rimlig utbyggnadstakt ökat till 419 i slutet av planperioden.
Nya förskolelokaler bör placeras intill bentlig
skola och förskola för att få ett samutnyttjande.
I visionsskiss skola/park på sid 29 i planförslaget anges ett område för utvidgning av skolans
verksamhet och nybyggnad av allaktivitetshus
intill skolan. Fortsatt samutnyttjande av skoloch förskolelokaler ger exibilitet i samband
med att barnantalet ökar och behovet av fritidsaktiviteter blir större.

Längs Rååns dalgång nns bäckraviner, strandängar och våtmarker. Dessa är viktiga för rekreation och friluftsliv, utnyttjas som betesmarker
och har stor ekologisk betydelse. Fortsatt reservatsbildning för Rååns dalgång bör ske uppströms mot Vallåkra. Tillgängligheten till dalgången förbättras genom anläggande av en
vandringsled mot sydost med gångbro över ån
nordväst om Kövlebäckens tillöde till Råån.
Vid förändringar inom planområdet skall hänsyn tas till odlingslandskapet kring Gantofta.
Kommunens södra huvudgrönstråk sträcker sig
längs båda sidor om Rååns dalgång och längs
åns biöden mot Bårslöv i norr. Området mellan Gantofta och Bårslöv bildar också en ekologisk korridor av betydelse för den biologiska
mångfalden. Planförslaget anger, genom särskild beteckning på markanvändningskartan, ett
sammanhängande stråk kring Gantofta samhälle där större exploateringar bör undvikas,
bygglov för nybyggnad tillämpas restriktivt och
där regleringar i form av riksintressen, naturoch kulturintressen och landskapsbildsskydd
skall beaktas.

Äldreservice nns i form av hemvård och
trygghetslarm. Hemtjänstservice erbjuds från
verksamhet i Vallåkra. Öppen primärvård med
läkar- och distriktssköterskemottagningar nns
vid vårdcentraler i Råå och Rydebäck. En bostadsutbyggnad i Gantofta innebär inledningsvis inget ytterligare behov av äldreomsorg
utöver den som nns idag.
Längs centrumstråket från pågatågsstationen
och längs Norra Kvistoftavägen mot livsmedelsbutiken och skolan bör en viss utökad kommersiell service kunna etableras (Se bild under
visionsskiss Centrumstråket på sid 28). Vid en
enkät utförd maj-juni 2006 framförde gantoftaborna önskemål om utökad service i form av
kiosk, bageri, bättre post- och bankservice och
bensinstation. Vid en utbyggnad med lägenheter och seniorbostäder i centrala lägen förbättras också underlaget för utökad service.

Landskapet väster om Gantofta ingår i skydd
för Örby vattentäkt. Den tidigare grustäkten
mot nordväst har restaurerats och kommer att
bibehållas. Längs Rydebäcken söder om Gantofta anläggs beträdor för anslutning västerut
mot Rydebäck och österut i riktning mot Råån.
I samband härmed friläggs ytterligare delsträckor av Rydebäcken från kulvertering.
Bentlig skogsdunge med vattendamm söder
om Gantofta bibehålles. Hänsyn tas till småbiotoper i form av märgelgravar, småvatten, dammar, vattenförande diken, stengärden och äldre
gränser. De utgör rumsbildande element av stor
betydelse för landskapet. De kan också utgöra
anvisning till etappindelning vid nybyggnad och
genom viss förstärkning också utnyttjas som
avgränsning och vindskydd intill bebyggelse
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och längs gång- och cykelstråk (se natur- och
landskapskartan).

ningen mellan Bårslövsvägen och
Pålstorpsvägen. Längs östra delen av Pålstorpsvägen krävs åtgärder för att förbättra traksäkerheten.

Centrala parkområdet med idrottsplats, grönytor, träddungar och lekplatser har betydelse
som grön lunga i Gantofta. Intrång i form av
exploatering bör undvikas. Övriga grönområden inom Gantofta bibehålls. Parkstråk mellan
planerade bostadskvarter bör utformas för rekreation och anknyta till bentliga grönområden. Inom respektive utbyggnadsområde skall
gårdar anläggas för lek, uppehållsplatser och vegetation. Läplanteringar anläggs mot trakleder
och anläggningar, men även längs de gång- och
cykelvägar som har utsatta lägen i landskapet.
Utblickar mot det omgivande landskapet bör
tas tillvara.

Bild: Principutformning av tätortsport (foto WSP Helsingborg)

Bentligt traksystem för Kryddgatan och
Gantoftavägen med utifrånmatning bibehålls.
Behov nns av att förbättra trakförhållandena
vid skolan. I visionsskiss Skola/park redovisas
ett antal lämpliga åtgärder. Det är viktigt att
gränsen mellan trakytor och skolgård tydliggörs och att en fredad yta för gångtrak skapas.
För att ge utrymme för en dubbelriktad gångväg breddas Östra Läraregatan närmast Norra
Kvistoftavägen enligt gällande detaljplan. Avgränsning mot körytor sker med räcke eller
upphöjd trottoar. Skolbussar får särskild terminalyta framför skolan och ökat svängutrymme i korsningen med Norra Kvistoftavägen.

Bild: Utblickar mot landskapet

Angivna utbyggnadsområden mot norr, nordost och sydost får utfart mot de allmänna vägarna. Sydvästra utbyggnadsområdet får två
utfarter mot Kryddgatan. Några större förändringar för bentligt gatunät inom Gantofta eller
för bilvägar inom området närmast väg E6
medför inte planförslaget.

Nya ridvägar anläggs för att åstadkomma ett
mer sammanhållet ridvägsystem där man från
olika hästgårdar kan nå naturområden lämpade
för ridverksamhet (se bild sid 15 i planbeskrivningen).

Trafik
Vägar

Parkeringsytan intill idrottsplatsen behöver utökas för att inte störningar skall uppstå för bentliga bostäder i samband med större tävlingar. Utformning kan ske enligt visionsskiss Skola/park. Besöksparkering bör nnas vid pågatågsstationen, entréparken, centralt i Gantofta
och på ett antal platser längs Rååns dalgång.

Angiven bostadsutbyggnad i Gantofta medför
inget behov av större vägutbyggnader under
planperioden. Hastighetsreducerande åtgärder i
form av tätortsportar anläggs vid tillfartsvägarna och en cirkulationsplats uppförs i kors-
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bär behov av separerade gång- och cykelbanor
längs angränsande delar av Bårslövsvägen och
Fjärestadsbacken i riktning mot centrum, skola
och pågatågsstation. För att öka traksäkerheten längs Pålstorpsvägens östra del bör bentlig
gc-väg yttas i avsnittet från Gantoftavägen till
Norra Kvistoftavägen. Angivna gång- och cykelvägsavsnitt bör ses över i samband med
framtida utbyggnader i området.

Järnväg / kollektivtrafik
Behov av dubbelspår längs Råådalsbanan nns
inte idag. Ett antal bostadsutbyggnader inom
orterna längs bansträckningen skulle inte öka
resandeunderlaget i en sådan omfattning som
skulle krävas för att motivera investeringen. Bentlig plankorsning mellan järnvägen och Bårslövsvägen centralt i Gantofta bibehålles under
planperioden. En begränsning av antalet obevakade järnvägsövergångar och andra traksäkerhetshöjande åtgärder genomförs fortlöpande.

Inom Gantofta samhälle anläggs en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs västra sidan av
Norra Kvistoftavägen. Kompletterande gångoch cykelvägar anläggs från de södra utbyggnadsområdena mot skola och fritidsaktiviteter
kring centrala parkområdet. Bentliga gångoch cykelvägar över Örbyfältet har via tunnlar
under väg E6 och Västkustbanan anslutning till
Landskronavägen och rekreationsområden
längs kusten. Gång- och cykelväg från Pålstorpsvägen längs Strandängsvägen över Råån
mot Bårslövsvägen ges ökad standard.

Pågatågsstationen har ett centralt läge i Gantofta med huvuddelen av bentlig och planerad
bebyggelse inom 1000 meters gångavstånd. Anläggande av en stationspark och entrépark samt
kompletterande service och förnyelse av intilliggande verksamhetsområde ger förutsättningar för en bra spårbunden kollektivtrak. Med
ökat resandeunderlag kan krav ställas på tätare
tågavgångar under alla tider på dygnet.
Behov av kompletterande busstrak kommer
att nns även efter en utbyggnad med bostäder.
Busshållplats bör nnas vid stationen och anpassning ske till tågavgångar. Tätare avgångar är
önskvärda även dagtid och under helger. Efterfrågestyrd taxi bibehålls.

Teknisk försörjning, vattenskydd, klimat, skred/
ras, stranderosion
Vatten

Gång- och cykelvägar

Planerad bostadsutbyggnad mot söder och förtätning inom Gantoftas centrala del kan anslutas till bentligt vattenledningsnät. Nybyggnad
mot norr längs Bårslövsvägen ansluts till bentligt ledningsnät 120 meter norr om utbyggnadsområdet. Nybyggnad mot nordost längs
Fjärestadsbacken kan anslutas till bentlig vattenledning söder om vägen. Om behovet av
vatten för intilliggande verksamhet ökar kan
ledningssystemet behöva förstärkas.

Cykelplan 2007 för Helsingborg anger att Gantofta skall anslutas till huvudcykelstråket ”Gula
stråket” mot Helsingborgs centrum. Anslutning
sker från bentlig cykelled längs Pålstorpsvägen
förbi Raus Kyrka mot Österleden och Helsingborgs centrum.
Utöver vad som anges i Cykelplanen anläggs
nya dubbelriktade cykelbanor längs Bårslövsvägen, Norra Kvistoftavägen och Fjärestadsvägen. Vägverket har utfört en förstudie för delsträckan Gantofta-Bårslöv. Alternativa tekniska
lösningar för avsnittet från Råån till Bårslövsbacken kommer att utvärderas i en vägutredning. Cykelbanor mot Vallåkra och Bårslöv bör
närmare utredas med hänsyn till skolelevernas
behov. Bostadsutbyggnad norr om Råån inne-

Spillvatten
Helsingborgs VA-verk upprättade år 2006 en
saneringsplan för spillvattenledningsnätet inom
Helsingborgs södra ytterområden. Målsättningarna var att minska vattenödet till reningsverket, begränsa utsläpp av bräddvatten och för35
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hindra källaröversvämningar. För Gantofta skall
kombinerade system ersättas med separata ledningar för spill- och dagvatten.

Dagvatten från utbyggnadsområde 4 och 5
längs Bårslövsvägen kan ledas mot väster till
bentligt dike eller mot söder längs Bårslövsvägen. Fördröjning av dagvatten erfordras. Pumpstation erfordras inte. Dagvatten från utbyggnadsområde 6 och 7 mot nordost kan ledas
norrut mot Rååns biöde och söderut mot
Råån. Fördröjning av dagvatten erfordras.
Pumpstation erfordras inte. För utbyggnadsområden mot nordost bör lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) prövas. Dock bör noteras
att inom berggrundvattentäktens skyddsområde
norr om Råån får inte anläggningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten och fördröjningsmagasin för dagvatten anläggas utan tillstånd från kommunens miljönämnd och VAverket. Speciella åtgärder kan erfordras vilket
får studeras närmare under detaljplaneskedet.

Planerad bostadsutbyggnad mot söder kan anslutas till bentligt ledningsnät. Pumpstation
krävs mot sydväst men inte mot sydost under
förutsättning att höjdanpassning sker. Förtätning inom Gantoftas centrala del kan anslutas
till bentligt ledningsnät. Nybyggnad mot norr
längs Bårslövsvägen ansluts till bentlig spillvattenledning 120 meter norr om utbyggnadsområdet. Pumpstation krävs. Nybyggnad mot
nordost längs Fjärestadsbacken ansluts till bentligt ledningsnät söder om Råån via ny ledning i Fjärestadsbacken och ny pumpstation.
Möjlighet att samutnyttja en privat ledning under Råån vid Nymölle bör prövas. Alternativt
kan spillvatten ledas österut för anslutning bentlig ledning. Ny pumpstation krävs.

Vattendelare
Huvudvattenledning (Sydvatten)
Vatten
Spillvatten
Dagvatten

Dagvatten
En dagvattenpolicy har upprättats för Helsingborgs stad. Den har tagits fram i samarbete
mellan stadsbyggnadsförvaltningen, miljökontoret och mark- och exploateringsenheten och
skall ligga till grund för stadens fortsatta arbete
med dagvattenfrågor.
Råån och Rydebäcken är två dagvattenrecipienter intill Gantofta. Planerade utbyggnader kommer med hänsyn till topogran främst att anslutas till Råån. Vattendelare redovisas på nedanstående kartbild. Bentliga dagvattenledningar genom samhället har små dimensioner och
ingen ledig kapacitet nns vid större regn. Fördröjning av dagvatten inom respektive utbyggnadsområde blir nödvändigt.
Planerad utbyggnad mot sydväst och sydost kan
anslutas till bentliga ledningsnät. Fördröjning
av dagvatten krävs. Pumpstationer erfordras inte förutsatt att nya ledningar inom sydvästra utbyggnadsområdet läggs i svag lutning. Förtätning inom de centrala delarna av Gantofta kan
anslutas till bentligt ledningsnät. Pumpstation
erfordras inte.

Bild: Vatten, spillvatten, dagvatten
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skyddsområdet är nybyggnad förbjuden. Tillbyggnader kräver tillstånd från miljökontoret.
Industri eller annan verksamhet får inte etableras. Tillstånds- och anmälningsplikt nns för en
rad åtgärder. Skötsel av mark omfattas av begränsningar. För den tertiära skyddszonen är
skyddsföreskrifterna mer begränsade. Ny miljöfarlig verksamhet, med undantag för jordbruk
och djurhållning, får inte anläggas eller bedrivas. Spridning av bekämpningsmedel för yrkesmässigt bruk och utvinning av värme eller kyla
ur berg, mark eller grundvatten är tillståndspliktiga.

El
Elförsörjning av utbyggnadsområden mot norr
och söder sker genom anläggande av nya nätstationer. Eventuellt kan sydöstra utbyggnadsområdet försörjes med el från bentlig nätstation längs Kolonigatan. Förtätning och mindre
utbyggnader sker genom anslutning till bentligt ledningsnät.
Luftledningen över nordöstra utbyggnadsområdet måste yttas alternativt kulverteras innan
exploatering kan påbörjas. Kraftledningen väster om Gantofta och högspänningsledningen
söderut från Kardemummagatan påverkas inte
av angivna utbyggnader.

Även vattenströmmar kring Örby berggrundvattentäkt har utretts genom konsult. Här ingår
också en sårbarhetsundersökning. Skyddsområdet har utvidgats och har indelats i en zon för
vattentäkten och en omgivande skyddszon. Inom skyddszonen får inte, utan tillstånd från tillsynsmyndigheten, miljöfarlig verksamhet
etableras eller avloppsanläggningar och inltrationsanläggningar för kommunalt dagvatten anläggas. Deponering av avfall får inte örekomma.
Restriktionerna i övrigt är jämförbara med dem
som gäller inom den tertiära skyddszonen för
Örby vattenskyddsområde.

Naturgas
Ny bebyggelse söder om Råån kan värmeförsörjs genom naturgas. Området norr om Råån
saknar lokalt ledningssystem för naturgas. Enskild uppvärmning måste tillämpas. Dock ej
jord- och bergvärme med hänsyn till skyddet
för Örby berggrundvattentäkt.

Tele
Teleförsörjning av angivna utbyggnadsområden
kan ske genom anslutning till bentlig telestation vid skolan. För ny bebyggelse mot norr
krävs en komplettering av ledningsnätet.

Vattenskydd
Vattenströmmarna inom Örby vattenskyddsområde har utretts genom konsult. Syftet är att
uppnå en bättre avgränsning och få tydligare
skötselanvisningar. Skyddsområdet föreslås indelat i primärt, sekundärt och tertiärt skyddsområde enligt anvisningar från naturvårdsverket. Under år 2008 kommer ett förslag till
skyddsföreskrifter för området att lämnas till
länsstyrelsen för godkännande.
Inom inltrations- och brunnsområden får endast innehavaren av vattentäkten bedriva verksamhet. Inom det primära och sekundära

Bild: Föreslagen indelning av vattenskyddsområde för
Örby vattentäkt och berggrundvattentäkt

37

DNR 1236/2008
P 7 april 2010

Klimat

dammar i riskklass I (Katarina Losjö, 2008). Vid detaljplanering inom översvämningszoner och i vattendragets närhet krävs mer detaljerade beräkningar.

I ÖP 2002 anges att halten växthusgaser ökat i
atmosfären och att jordens medeltemperatur
har stigit med 0,5 grader under 1900-talet. Den
globala uppvärmningen kommer troligen att
fortsätta om inte utsläppen minskar. Klimatberäkningar utförda av SWECLIM (Swedish Regional Climat Modelling Program) pekar på att
temperaturen fram till år 2100 kommer att öka
över Skandinavien med 4 grader och nederbörden i södra Sverige öka med 10 procent. Globala klimatmodeller enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climat Change) visar på en genomsnittlig ökning av havstemperaturen med
2,6 grader fram till år 2100 och en genomsnittlig höjning av havsnivån med 0,5-1,0 meter.

Planerad bebyggelse ligger minst ett par meter över den
översta nivålinjen. Detta innebär en hög säkerhet eftersom den övre linjen motsvarar ett flöde 232 m3/s. Detta
är avsevärt mer än den nedre linjens flöde 39 m3/s som
har en återkomsttid på ca 100 år. Vid all exploatering
inom Helsingborgs stad ställs krav på fördröjd avledning av dagvatten. I många fall begränsas avrinningen
till mellan 1,0 och 1,5 liter per sekund och hektar vilket
ungefär motsvarar avrinningen före exploatering. Även
befintliga byggnader har en ganska bra marginal till
den högsta nivålinjen. Däremot ligger de nedersta områdena av några tomter nära att kunna bli översvämmade vid extrema situationer.
SMHI:s underlag till sårbarhetsutredningen redovisar
bland annat prognoser för förändringar i avrinning i
vattendrag (Bergström m.fl, 2007). Resultat från flera
modeller och metoder presenteras vilket gör det svårt
att redovisa en sammanfattning. Man kan dock säga
att avrinningen i Helsingborg år 2100 kan komma att
hamna mellan dagens avrinning och en ökning med 30
procent. Det värsta flödet som vi idag räknar med ska
återkomma en gång på hundra år (100-årsflödet) kan
år 2100 i det scenario som är mest ogynnsamt i genomsnitt återkomma så ofta som vart 20:de till vart 40:de
år. Även dessa förändringar bedömer vi klaras väl av
det utrymme som finns mellan 39 och 232 m3/s enligt
diskussionen ovan och med tanke på att tillkommande
exploatering hamnar ett par meter över den högsta nivålinjen i figuren.

Vattennivån inom Rååns nordvästra del ligger
på plus 5,0 meter. Någon påverkan på grund av
havsnivåhöjning befaras inte. I samråd med
Helsingborgs VA-verk har översvämningsrisker
från Råån med hänsyn till klimatförändringar
tagits fram för planområdet. En sammanfattning redovisas i nedanstående textavsnitt och
karta.

Befintlig och planerad bebyggelse i Gantofta bör klara
sig från att översvämmas vid extrema vädersituationer. Ökad avrinning på grund av klimatförändringar
ändrar inte på detta under förutsättning att Råån inte
proppas igen av raserade broar och slänter eller av
träd som faller ner i ån. Dagvatten från omfattande
exploateringar får inte heller släppas ut i Råån utan
att fördröjning dessförinnan skett.

REFERENSER
Bergström, S. 1992. The HBV Model – its structure and
application. SMHI RH, No.4.
Bergström m.fl., 2007. Översiktlig kartpresentation av
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Räddningsverket. 2002. Översiktlig översvämningskartering längs Råån. sträckan från Sireköpinge till utloppet i Öresund. Rapport 36, 2002-12-03.

År 2002 upprättade SMHI en översvämningskartering längs Råån på uppdrag av Räddningsverket (se
nedanstående karta). Den lägsta nivån motsvarar
det flöde som statistiskt sett överskrids en gång på
100 år. Den högre nivån motsvarar det högsta flöde
som används vid dimensionering av dammar i riskklass 1. Återkomsttiden för detta flöde ligger i storleksordningen
10 000 år. I utredningen anges som
exempel att det är 10 procents sannolikhet att ett
100-årsflöde inträffar inom 10 år och 1 procents sannolikhet att ett 10 000-årsflöde inträffar inom 100 år.
Preliminära beräkningar för hela Råån anger 39 m3/s
vid 100-årsregn och 232 m3/s vid dimensionering för
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Skred/ras, stranderosion
Nivåförhållandena för bentliga byggnader och
anläggningar längs Rååns dalgång varierar. Erfarenhetsmässigt, och enligt Räddningsverkets
översiktliga översvämningskartering är riskerna
för skred och ras störst inom delsträckan Ottarp – Tågarp och väster om Landskronavägen.
Förbi Gantofta innehåller dalgången inte några
erosionskänsliga lerskikt. Riskerna för skred
och ras längs denna delsträcka bedöms därför
inte vara besvärande för vare sig planerade eller
bentliga byggnader och anläggningar. Framtida klimatförändringar kan dock innebära ökade risker för skred och ras längs Råån. Genom
konsultinsats kommer dessa frågor att utredas i
samband med upprättande av ÖP 2010. Utredning av delsträckan Ottarp – Tågarp påbörjas
under innevarande år.

Översiktlig översvämningskartering längs Råån
(Räddningsverket 2002)
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Samtliga utbyggnadsområden för bostäder är
belägna inom ett avstånd mindre än 1 km från
pågatågsstationen. Ur lägessynpunkt bedöms
utbyggnadsområdena som likvärdiga. Faktorer i
övrigt som påverkar utbyggnadsordningen är
tillgänglig mark, behov av investeringar i infrastruktur och efterfrågan på olika typer av bostäder.

Utbyggnadsordning, befolkningsutveckling
Utbyggnad av bostäder inom delområden framgår av nedanstående kartskiss. Av bifogad tabell
framgår totala antalet nybyggda lägenheter fördelat på delområden. Exploateringsgraden 10
och 12 lgh/ha innebär en större andel grupphus medan 8 lgh/ha till övervägande del omfattar villor.

Eftersom förutsättningarna för utbyggnad av
bostäder är osäkra blir det svårt att utföra en
tillförlitlig befolkningsprognos. I nedanstående
diagram jämförs tre olika utbyggnadsstrategier
med avseende på vilken påverkan de får på befolkningsutvecklingen i Gantofta.

Bild: Utbyggnad av bostäder
Delomr

Yta
ha

Lgh/
ha

Antal
lgh

1

8,5

10

85

Villor, radhus, lägenh

2

3,7

12

44

Villor, radhus, lägenh

3

0,8

10

8

Villor

4

0,6

8

5

Villor

5

1,4

12

17

Villor, radhus, lägenh

6

1,4

10

14

Villor, radhus 1-vån

7

0,9

8

7

Villor 1-vån

8

-

-

5

Villor

9a

-

-

50

Lägenheter 1 & 4 vån

9b

-

-

5

Villor, radhus

9c

-

-

10

Sluttninghus förtätning

Totalt

Typ av lägenheter,
övr anm

Befolkningsprognos för aktuell bostadsutbyggnad. Källa: Kommunstyrelsens förvaltning

Nollalternativet innebär att någon planering för
nybyggnad av bostäder inte sker. Endast avstyckningar som initieras av enskilda markägare
förekommer. Enligt prognosen kommer invå-

250

Tabell: Antal lägenheter, nybyggnad
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narantalet efter planperiodens slut att minska
med 174 personer jämfört med år 2008.
En utbyggnad enligt ÖP 2002 innebär 10 villor
per år mellan 2012-2023 och 30 lägenheter i
erbostadshus under år 2014. Sammanlagt
byggs 150 lägenheter under perioden. Invånarantalet ökar efter år 2012 och beräknas efter
planperiodens slut uppgå till 1714 personer.
En utbyggnad enligt planförslaget innebär en
utbyggnad med 10 villor per år under 20122024. Under år 2015 uppförs 50 lägenheter i
erbostadshus och under åren 2017 och 2019
uppförs 40 respektive 30 lägenheter som marklägenheter, radhus och villor. Sammanlagt
byggs 250 lägenheter under perioden. Invånarantalet ökar efter år 2012 och beräknas efter
planperiodens slut uppgå till 1950 personer.

I nedanstående tabell redovisas en befolkningsprognos för utbyggnad enligt planförslaget
uppdelad på åldersgrupper.

År

2008

2013

2018

2024

0-6 år
7-15 år
16-19 år
20-44 år
45-64 år
65-w år
Inv totalt

135
175
114
392
384
220
1420

103
199
74
397
405
246
1424

152
236
95
501
491
277
1752

189
240
103
620
510
282
1944

Tabell: Befolkningsprognos för utbyggnad enligt
planförslaget. Källa: Kommunstyrelsens förvaltning

Prognosen för totala antalet invånare anger en
tydlig ökning mellan åren 2013-2018 och därefter en något mindre ökning. Antalet barn i förskola och grundskola (0-15 år) ökar under planperioden med 119 personer med störst ökning
under mitten av perioden.
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Konsekvenser

vägning av miljöfaktorer, kumulativa miljöeffekter samt uppföljning och kontroll. Under
”Övriga konsekvenser” redovisas ekonomiska
och sociala konsekvenser, genus och jämställdsperspektiv och barnperspektiv.

Inledning
Gantofta är en väl fungerande ort med egen
identitet. Uppbyggnaden är typisk för ett stationssamhälle från tidigt 1900-tal. Möjlighet till
nyinyttning saknas dock. Under de senaste 15
åren har ingen bostadsutbyggnad skett. Det råder brist på nya lägenheter, tomtkön är lång och
planberedskap saknas. Detta har under hand
lett till att befolkningsunderlaget stagnerat och
att servicen försämrats. Även äldre som söker
mindre bostad och ungdomar som vill ytta
hemifrån har fått försämrade villkor.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Syfte
Syftet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivning för en fördjupning av översiktsplanen
är att tidigt integrera miljöaspekter i planeringen och främja en hållbar utveckling. Miljökonsekvensbeskrivningar för planer och program
infördes i lagstiftningen år 2004. Plan- och
bygglagen och Miljöbalken reglerar när och hur
en MKB skall utföras (Pbl 4:2a, MB 6:11-13).

Under 2003-2004 upprättade stadsbyggnadskontoret en ortsanalys för Gantofta. Den beskriver orten som resultat av en historisk
process där såväl övergripande samhällsutveckling som lokala initiativ och drivkrafter medverkat. Starka och svaga sidor sammanfattas och
exempel ges på hur ortens kvaliteter kan förbättras och utvecklas. En redogörelse för innehållet i ortsanalysen nns på sidan 8 i planbeskrivningen.

Miljökonsekvenser och inverkan på miljön för
rubricerade fördjupning av översiktsplanen beskrivs översiktligt. Syftet är att visa var ”problem” kan komma att uppstå och vad som
kräver en fördjupad analys i kommande detaljplaner.

I början av år 2006 startade arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Gantofta samhälle. Planen anger nya bostäder med varierande boendeformer och seniorbostäder. Skyddet
för Rååns dalgång med omgivande landskap
tydliggörs genom särskild beteckning på markanvändningskartan. Samråd med länsstyrelsen
om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen ägde rum juni-augusti 2007. I sitt yttrande anger länsstyrelsen att avgränsningen accepteras med mindre justeringar och tillägg (bil 2).

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
Helsingborgs stad har efter samråd med länsstyrelsen avgränsat miljökonsekvensbeskrivningen till att omfatta och jämföra två förslag
till utbyggnad, ett som benämns planförslag, ett
som benämns alternativ ÖP 2002 samt ett
nollalternativ som i princip innebär att den bentliga markanvändningen fortgår. Konsekvenserna beskrivs översiktligt för de aspekter där
risk nns för att de kan innebära betydande
miljöpåverkan. Dessa är:

Avsnittet ”Konsekvenser” är indelat i tre delar.
Inledningsavsnittet redovisar bakgrund, sammanfattning och upplägg. Under avsnittet MKB
redovisas syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och jämförelsealternativen (planförslaget, alternativ ÖP 2002 och ett nollalternativ).
Främst behandlas avsnitt som innebär risk för
betydande miljöpåverkan. För varje jämförelsealternativ redovisas eventuell betydande miljöpåverkan, konsekvenser och åtgärder som
måste vidtas. Här redovisas även en samman-

• Påverkan på Natura 2000-områden
• Påverkan på Naturreservat
• Påverkan på Riksintresse för naturvård
• Påverkan på Ekologiskt särskilt känsliga områden
• Påverkan på Riksintresse för kulturmiljö
• Påverkan på Landskapsbilden
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• Påverkan på Råån och på Örby vattentäkt, dagvatten
• Hälsa och säkerhet, särskilt buller från biltrak och från
järnvägen

I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas också kortfattat de aspekter som inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan och den inverkan
på miljön som dessa aspekter kan ha:

• Hälsa och säkerhet: Risker, övrigt
• Miljökvalitetsnormer, luftföroreningar
Den positiva inverkan på miljön som de olika
förslagen medför beskrivs och belyses översiktligt.
De eventuella konsekvenser för miljön längs
Rååns dalgång som kan uppstå i samband med
att en gång- och cykelväg anläggs längs Bårslövsvägen behandlas i särskild ordning. Vägverket har upprättat en förstudie för delsträckan
Gantofta – Bårslöv. De upprättar sedan en vägutredning där alternativa sträckningar och konsekvenser redovisas.

Bild: Utbyggad av bostäder

ÖP 2002
En redogörelse för utbyggnad i Gantofta enligt
ÖP 2002 nns på sidan 7 i planbeskrivningen.
Alternativ ”ÖP 2002” anger utredningsområden för bostadsutbyggnad i Gantofta mot söder
och mot väster samt uppförande av seniorbostäder i centrala lägen. Totalt kan 150 lägenheter uppföras. Innan detaljplaneläggning måste
angiven utbyggnad i Gantofta prövas i en fördjupning av översiktsplanen för området.

Jämförelsealternativen
Planförslaget
Alternativ ”planförslaget” omfattar bostadsutbyggnad i Gantofta mot söder och mot norr
samt förtätning och uppförande av seniorbostäder i centrala lägen i enlighet med denna fördjupning av översiktsplanen. Totalt kan 250
lägenheter uppföras. En redogörelse för planförslaget nns i planbeskrivningen och på
markanvändningskartan. Fördelning av antalet
lägenheter inom respektive delområde redovisas på sidan 40 i planbeskrivningen samt på
nedanstående kartbild.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad
sker i Gantofta förutom någon enstaka nybyggnad med utgångspunkt från gällande detaljplan
och från bentliga förhållanden. Någon sanering och förnyelse av industriområdet genomförs inte och uppförandet av seniorbostäder
skjuts på framtiden.
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Planer
Risk för betydande miljöpåverkan
Planer

Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Anmärkning

Riksintresse
kommunikation

Ja

Nej

Nej

Utbyggnad enligt Planförslaget och ÖP 2002 påverkar järnvägskommunikationerna positivt genom ökat resandeunderlag vilket
i sig ger en positiv påverkan på miljön. Nollalternativet motverkar en fortsatt positiv utveckling av spårbunden kollektivtrafik.

Riksintresse,
vattenförsörjning

Nej

Ja

Nej

Utbyggnadsområde 1, 3 och 8 i planförslaget är belägna inom
det tertiära vattenskyddsområdet. Utbyggnadsområde 4, 5, 6
och 7 i planförslaget är belägna inom område för berggrundvattentäkt. Västra utredningsområdet för bostäder enligt ÖP
2002 inkräktar på det primära skyddsområdet för Örby vattentäkt.

Kommentarer
Det tertiära skyddsområdet och skyddsområde
för berggrundvattentäkt innebär restriktioner
för etablering av industri, bensinstation, hantering av spillvatten och förbud mot att anlägga
bergvärme. Inom det tertiära skyddsområdet
kan bostäder normalt uppföras. Inom skydds-

område för berggrundvattentäkt kan bostäder
uppföras med undantag för de särskilda
brunnsområden som nns inom detta skyddsområde. För brunnsområden nns särskilda
skyddsbestämmelser.

Samhällsfunktioner
Risk för betydande miljöpåverkan
Samhällsfunktioner

Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Anmärkning

Avfallshantering

Nej

Nej

Nej

Ingen påverkan.

Energiförsörjning

Nej

Nej

Nej

Uppvärmning av ny bebyggelse söder om Råån kan ske genom
naturgas. Mot norr krävs enskild uppvärmning.

Övrig kommunalteknisk försörjning

Nej

Nej

Nej

En VA-utredning har upprättats. Den anger behovet av pumpstationer, utbyggnader av ledningsnät och fördröjning av dagvatten samt behovet av en samordning mellan nybyggnadsprojekten.

Kollektivtrafik

Ja

Nej

Nej

Befintlig pågatågstrafik och kompletterande busstrafik klarar angiven befolkningsökning. Ett ökat resandeunderlag medverkar
till förbättrad turtäthet vilket ger en positiv påverkan på miljön.

Järnväg

Nej

Nej

Nej

Någon utbyggnad av pågatågsstationen krävs inte.

Vägnät

Nej

Nej

Nej

Befintliga tillfartsvägar klarar angiven bostadsutbyggnad.

Kommentarer
En avfallsplan för Helsingborgs stad har upprättats i samarbete mellan miljökontoret, NSR
och renhållningsverket. Utredningen antogs av
kommunfullmäktige den 29 mars 2006 och omfattar tidsperioden 2006-2010.

Antalet lägenheter i Gantofta ökar med upp till
50 %. Ett ökat befolkningsunderlag möjliggör
en förbättring av den spårbundna kollektivtraken.
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Naturvård och friluftsliv
Risk för betydande miljöpåverkan
Naturvård och
friluftsliv

Nollalt

ÖP2002 Planförslaget
Ja

Anmärkning

Nej Utbyggnadsområde 2, 4, 5, 6, 7 och en mindre del av område

Riksintresse för
naturvård

Nej

Ja

Natura 2000-område

Nej

Nej

Nej

Utbyggnadsområde 7 i planförslaget gränsar till Natura
2000-området som här består av åkermark. Någon vegetation berörs inte varför syftet med Natura 2000 inte påverkas.
Förslag ÖP 2002 och nollalternativet påverkar inte Natura
2000-området.

Naturreservat

Nej

Nej

Nej

Planförslaget anger utvidgning av naturreservat längs Råån
mot Vallåkra. Angivna utbyggnader påverkar inte befintliga eller nybildning av naturreservat. Föreslagen avgränsning och
förnyelse av befintligt industriområde påverkar reservatet positivt. ÖP 2002 och nollalternativet berör inte naturreservaten.

Strandskyddsområde

Nej

Nej

Nej

I planförslaget redovisad avgränsning och förnyelse av befintligt industriområde påverkar strandskyddet positivt. Förslag ÖP
2002 och nollalternativet berör inte strandskyddet.

Rödlistade och
hotade arter

Nej

Nej

Nej

Ingen påverkan.

Ekologiskt särskilt känsligt område

Nej

Nej

Nej

Utbyggnadsområde 6, 7, 9b och 9c i planförslaget berör
skyddsområdet medan utbyggnadsområde 4 endast gränsar
till skyddsområdet och har tidigare varit handelsträdgård. Område 6 och 7 är idag åkermark. ÖP 2002 och nollalternativet
berör inte angivet skyddsområde.

Övergripande
grönstråk där
ekologiska och
rekreativa värden skall prioriteras

Nej

Ja

Ridning

Nej

Nej

Nej

Ingen påverkan på ridvägar.

Promenadstråk

Nej

Nej

Nej

Planförslaget anger att ytterligare naturstigar anläggs längs
Råån.

Naturområden

Nej

Nej

Nej

Planförslaget ger ökad tillgänglighet till naturområden längs
Råån och Rydebäcken genom anläggande av naturstigar och
beträdor.

1 i planförslaget berör riksintresset. ÖP 2002 anger att via en
fördjupning av översiktsplanen för Gantofta skall natur- och
2, 6, 1, 4, kulturmiljöfrågor avvägas mot exploateringsintressena. Nollal5 ternativet ger begränsad påverkan på riksintresset.
7

Nej Utbyggnadsområde 2, 4, 5, 6, 7 och 9c i planförslaget påver-

Ja

2, 6,
7,
9c

4, 5

kar det övergripande grönstråket. Område 4 och 5 har tidigare varit handelsträdgård. Område 2, 6 och 7 är idag åkermark. I planförslaget tydliggörs skyddet för Rååns dalgång och
angrän-sande landskap genom särskild beteckning på markanvändningskartan. Utbyggnad mot sydost inom ÖP 2002 berör
skyddsområdet. Nollalternativet berör inte skyddsområdet.

giska mångfalden. Ett förstärkt skydd av Rååns
dalgång föreslås genom utökad reservatsbildning mot Vallåkra. Någon omfattande bebyggelseexploatering får inte ske inom området.
Inte heller får åtgärder vidtas som kan medföra
påtaglig skada på riksintresset.

Kommentarer
Risk för betydande miljöpåverkan nns beträffande riksintresse för naturvård och beträffande
övergripande grönstråk där ekologiska och rekreativa värden skall prioriteras.
Rååns dalgång och delar av kringliggande landskap omfattas av riksintresse för naturvård.
Hänsyn skall tas till naturvården och den biolo-

Berörda avsnitt av Rååns dalgång ingår i Natura
2000 – områden enligt Art och habitatdirekti45
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vet. Dessa skall enligt ett EU-direktiv ges sådant skydd att områdets värden inte skadas av
åtgärder eller verksamheter inom eller i anslutning till de utpekade områdena. Om det nns
risk för att en verksamhet på ett betydande sätt
kan påverka ett Natura 2000-område krävs tillstånd för verksamhetens bedrivande enligt miljöbalken 7 kap 28 §.

och 8 som ligger i sluttning längs samhällets infartsvägar. Både område 8, 9a och 9b är sedan
lång tid tillbaka detaljplanelagda för bebyggelse.
De omfattas dock av riksintresse för naturvård
men innebär ingen egentlig påverkan. Även östra spetsen av utbyggnadsområde 1 i planförslaget omfattas av riksintresse för naturvård. I
samband med att detaljplan upprättas för området får prövas om bebyggelse kan uppföras inom berörd mark. Utbyggnadsområde 3 berör
inte riksintresse för naturvård.

För varje Natura 2000 – område har upprättats
en särskild bevarandeplan. Här anges att Råån
löper längs en välmarkerad dalgång med branta
sidor och med era biöden. Jordlagren är rika
på kalk och lera vilket ger förutsättningar för en
rik ora i området. Ån har ett intressant och
artrikt skbestånd med grönling och laxöring.
Idag dominerar alluviala skogar längs strandkanterna som tidvis har använts för skottskogbruk. Dalgången fyller en viktig funktion för
fåglar och däggdjur i en för övrigt intensivt brukat odlingslandskap. Skyddet innebär att inom
respektive område inte får vidtas åtgärder som
kan medföra påtaglig skada på riksintresset.
Den översiktliga planeringen måste anpassas till
Rååns dalgång med en begränsning av vägförbindelser mellan norr och söder. Ny bebyggelse
kommer dock att innebära viss påverkan på dalgången och kringliggande landskap.

Den nybyggnad av bostäder som anges i planförslaget innebär en mindre utvidgning av samhället Gantofta. Planförslaget anger samtidigt
att Rååns dalgång och det öppna landskapet
och jordbruksmarken kring Gantofta skall hållas fri från exploatering. Detta tydliggörs genom särskild beteckning på markanvändningskartan.
Den i planförslaget angivna avgränsningen och
förnyelsen av bentligt industriområde längs
Råån påverkar naturreservatet och strandskyddet positivt.
Eventuella konsekvenser som kan uppstå vid
anläggning av en gång- och cykelväg längs Bårslövsvägen i Rååns dalgång kommer att behandlas i en vägutredning i vägverkets regi.

Rååns dalgång och del av landskapet norr om
dalgången utgör ett ekologiskt särskilt känsligt
område enligt MB 3:3. Området skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön. Området skall prioriteras i det
fortsatta planarbetet.

Utbyggnadsområde 2 berör riksintresse för naturvård och övergripande grönstråk där ekologiska och rekreativa värden skall prioriteras.
Området är i gällande översiktsplan (ÖP 2002)
angiven som utredningsområde för bostäder
som bör prövas i en fördjupning av översiktsplanen. Området gränsar till bentlig villabebyggelse och utnyttjas idag som åker- och
betesmark. Planen innebär att bebyggelsegränsen yttas söderut med en utbyggnad av området för villor, radhus och lägenheter. Gränsen
mot sydost utformas som skyddszon.

Rååns dalgång och delar av kringliggande landskap omfattas av ett övergripande grönstråk där
ekologiska och rekreativa värden skall prioriteras. Berört område utgör ett av tre huvudgrönstråk som löper mellan staden och det omgivande landskapet. Området är värdefullt för att
förbättra sambandet mellan stad och land och
för att bevara de ekologiska processerna.

Utbyggnadsområde 4 och 5 berör riksintresse
för naturvård och övergripande grönstråk där
ekologiska och rekreativa värden skall prioriteras. Del av område 4 berör också ekologiskt

Planförslaget/konsekvenser
Planförslagets utbyggnadsområden är belägna
ovanför Rååns dalgång förutom delområdena 7
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särskilt känsligt område. Båda områdena har
under nästan hela 1900-talet utgjort del av en
större handelsträdgård som sedan en tid är nedlagd. Någon egentlig påverkan på naturelement
sker inte. Planen anger villor, radhus och lägenheter för de båda områdena. Bentliga trädridåer mot norr förstärks för att inte bebyggelsen
skall dominera det öppna landskapet. Föreslagna bostäder har stor betydelse som brohuvud
vid en utbyggnad av Gantofta norr om Råån.

norra delen av Natura 2000 – området. I sistnämnda fallet kan samordning ske med behovet
för bentligt industriområde.

ÖP 2002/konsekvenser
Samtliga utbyggnadsområden enligt ÖP 2002 är
belägna ovanför dalgången. Utbyggnadsområde
mot sydost har samma omfattning som i planförslaget. Det berör riksintresse för naturvård
och övergripande grönstråk där ekologiska och
rekreativa värden skall prioriteras. Bebyggelsegränsen yttas söderut och 30 bostäder uppförs
inom området. I planen anges att Rååns dalgång har era starka skydd som begränsar möjligheterna till utbyggnad. Samtidigt anges att det
är en överordnad målsättning för ett hållbart
samhälle att utbyggnader lokaliseras till stationsnära lägen. En avvägning mellan de olika
intressena avses ske genom att upprätta en fördjupning av översiktsplanen för området.

Utbyggnadsområde 6, 7 och 9c berör riksintresse för naturvård, ekologiskt särskilt känsligt
område och övergripande grönstråk där ekologiska och rekreativa värden skall prioriteras.
Område 7 gränsar också till ett Natura 2000 –
område. Delområdena 6 och 7 samt den angränsande delen av Natura 2000 – området är
idag åkermark. Någon påverkan på värdefull
vegetation sker således inte. En utbyggnad inom dessa delområden innebär att bebyggelsegränsen yttas österut längs Fjärestadsbacken.
Bebyggelsen utgörs av gruppbyggda enbostadshus och radhus utan vindsinredning anpassade
till det utsatta läget i landskapet. I visionsskiss
Fjärestadsbacken redovisas lämpliga hustyper
och en vegetationsgräns mot öster för att begränsa påverkan på riksintresset och övriga
skydd för området. Båda nybyggnadsområdena
bör ha en stram avgränsning mot öster med låga träd och med häck mot gata för att ytterligare underlätta en anpassning till landskap och
horisontlinje. Särskilda studier kring bebyggelsens anpassning till landskapet bör utföras i detaljplaneskedet. Inom förtätningsområde 9c
kan ett mindre antal sluttningshus uppföras anpassade till dalgångens topogra och terräng
och till bentlig vegetation.

Nollalternativet/konsekvenser
Nollalternativet innebär ingen förändring jämfört med dagens situation. Bentliga naturområden och tillgängligheten till dessa bibehålles
enligt dagens nivå. Utbyggnad eller andra förändringar inom Gantofta kommer inte till
stånd. Någon sanering sker inte inom industriområdet.

Vid exploatering inom delområde 7 bör avskärande dräneringar för exploateringsytor och
jordbruksmark utföras i gräns mot söder. Dagvatten kan transporteras längs Fjärestadsbacken
till ledningssystem söder om Råån. Alternativt
kan fördröjning av dagvatten ske längs södra
gränsen av delområde 7 eller på en yta inom
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Kulturmiljö och landskapsbildsskydd
Kulturmiljö och
landskapsbildsskydd

Risk för betydande miljöpåverkan
Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Riksintresse,
kustzon

Nej

Nej

Nej

Riksintresse för
kulturmiljö

Nej

Ja

Landskapsbildsskydd enl 19 §
NVL

Anmärkning

Utbyggnadsområde 1 i planförslaget och utbyggnad sydväst i
ÖP 2002 tangerar riksintresset. Dock ligger väg E6, Västkustbanan och Landskronavägen mellan kusten och Gantofta.

Nej Utbyggnadsområde 2, 4, 5, 6, 7, 9b och 9c i planförslaget

Ja

berör riksintresse för kulturmiljö. ÖP 2002 anger att via för-

Nej

Skydd genom
planbeteckning

Ja

2, 6,
7,
9c

4, 5, djupning av översiktsplanen för Gantofta skall natur- och kul9b turmiljöfrågor avvägas mot behovet av en utbyggnad. Nollalter-

Ja
2, 6,
7,
9c

Nej Utbyggnadsområde 2, 4, 5, 6, 7 och 9c påverkas. Gantofta får
4, 5 en förändrad tätortsrand mot omgivande landskap och mot be-

nativet ger begränsad påverkan på riksintresset.

rörda genomfartsvägar.

Nej

Nej

Skydd och regleringar för Rååns dalgång med omgivande
landskap tydliggörs genom särskild beteckning på plankartan.

For nminnen

Nej

Nej

Nej

Område 6 och 7 i planförslaget gränsar i öster till en stenåldersboplats, område 4 till en dös och inom område 2 finns ett
antal fyndplatser markerade.

Kulturminnesvårdsprogram

Nej

Nej

Nej

Rååns dalgång och del av Gantofta berörs av kulturminnesvårdsprogram för Helsingborg och det regionala kulturminnesvårdsprogrammet.

tider och era fyndplatser. Påträffas fornminnen i samband med exploatering skall arbetet
avbrytas och arkeologisk expertis tillkallas. Krav
ställs på att arkeologiska undersökningar utförs
i samband med detaljplanering inom området.

Kommentarer
Risk för betydande miljöpåverkan nns beträffande riksintresse för kulturmiljö och landskapsbildsskydd enligt 19 § Naturvårdslagen.
Angivna skydd omfattar Rååns dalgång samt
delar av kringliggande landskap.

Planförslaget/konsekvenser
För kulturmiljön är det viktigt att helheten och
sammanhangen uppmärksammas så att viktiga
karaktärsdrag kan bevaras. Åtgärder får inte
vidtas som kan medföra skada på riksintresset.

Planförslagets utbyggnadsområden är belägna
ovanför Rååns dalgång förutom delområde 7
och 8 som ligger i sluttning längs samhällets infartsvägar.

Längs Rååns dalgång nns ett omväxlande betes- och skogslandskap som är landskapsbildsmässigt värdefullt. Skyddet för landskapsbilden
enligt 19 § NVL innebär förbud mot att utan
länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad, anordna upplag, utföra schaktning och fyllning,
framdraga luftledningar, kalavverka lövskog, avverka träd i alléer samt utföra skogsodling.

Utbyggnadsområde 1 och 3 berör inte riksintresse för kulturmiljö eller skydd för landskapsbilden. Område 1 tangerar gränsen till
riksintresse för kustzonen. Men med hänsyn till
att väg E6, Västkustbanan och Landskronavägen ligger mellan Gantofta och Öresund så bör
inte en utbyggnad inom området innebära betydande miljöpåverkan.

Av kulturminnesvårdsprogram för Helsingborg
och även det regionala kulturminnesvårdsprogrammet framgår att området kring Gantofta är
rik på fornlämningar med boplatser från äldre

Konsekvenser som kan uppstå vid anläggning
av en gång- och cykelväg längs Bårslövsvägen i
Rååns dalgång kommer att behandlas i en vägutredning som upprättas i vägverkets regi.
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Genom särskild beteckning på markanvändningskartan tydliggörs de skydd och regleringar
som nns för Rååns dalgång med omgivande
landskap.

ar komma att ställas. För båda områdena ställs
skyddsintressena mot behovet av att Gantofta
får en rimlig möjlighet att utvecklas norr om
Råån. Det är också en överordnad målsättning i
ett hållbart samhälle att utbyggnader lokaliseras
till stationsnära lägen. Inom utbyggnadsområde
9c kan ett antal sluttningshus uppföras anpassade till dalgångens topogra och terräng och till
bentlig vegetation.

Utbyggnadsområde 2 i planförslaget berör riksintresse för kulturmiljö och landskapsbildsskydd enligt 19 § NVL. Planförslaget medger
att inom området kan uppföras villor, radhus
och marklägenheter. Bebyggelsegränsen för
Gantofta yttas åt sydost med utformning som
skyddszon mot lantbrukets verksamheter. Marken närmast Rååns dalgång berörs inte av exploatering. Strax intill utbyggnadsområdet
svänger Norra Kvistoftavägen. En skogsdunge
och bentliga lantbruksbyggnader utgör avskärmning mot det öppna jordbrukslandskapet
åt söder. Genom restriktioner i detaljplan kan
betydande miljöpåverkan förhindras.

Utbyggnadsområde 8, 9a och 9b gränsar till
riksintresse för kulturmiljö. Områdena är sedan
lång tid tillbaka detaljplanelagda för bebyggelse
och innebär ingen egentlig påverkan på riksintresset.

ÖP 2002/konsekvenser
Samtliga utbyggnadsområden enligt ÖP 2002 är
belägna ovanför dalgången. Sydvästra utbyggnadsområdet tangerar gränsen till riksintresse
för kustzonen. Men med hänsyn till att väg E6,
Västkustbanan och Landskronavägen ligger
mellan Gantofta och Öresund så bör inte en utbyggnad inom området innebära betydande
miljöpåverkan.

Utbyggnadsområde 4 och 5 berör riksintresse
för kulturmiljö och landskapsbildsskyddet. Båda områdena har under nästan hela 1900-talet
utgjort del av en större handelsträdgård som sedan en tid är nedlagd. Någon påverkan på kulturmiljön eller landskapsbildsskyddet sker inte.
Planförslaget anger villor, radhus och marklägenheter för området. Bentliga trädridåer mot
norr förstärks för att inte bebyggelsen skall dominera det öppna landskapet. Föreslagna bostäder har stor betydelse som brohuvud vid en
utbyggnad av Gantofta norr om Råån.

Utbyggnadsområde mot sydost har samma omfattning som i planförslaget. Det berör riksintresse för kulturmiljö och landskapsbildsskydd
enligt 19 § NVL. Bebyggelsegränsen yttas söderut och 30 bostäder uppförs inom området. I
planen anges att Rååns dalgång har era starka
skydd som begränsar möjligheterna till utbyggnad. Samtidigt är det en överordnad målsättning i ett hållbart samhälle att utbyggnader
lokaliseras till stationsnära lägen.

Utbyggnadsområde 6, 7 och 9c berör riksintresse för kulturmiljö och landskapsbildsskyddet.
Delområdena 6 och 7samt angränsande mark
mot Råån i sydväst utgör idag åkermark. En utbyggnad inom delområde 6 och 7 innebär att
bebyggelsegränsen yttas österut längs Fjärestadsbacken. Bebyggelsen utgörs av envånings grupphus anpassade till det utsatta läget i
landskapet. I visionsskiss Fjärestadsbacken redovisas lämpliga hustyper och vegetationsgräns
mot öster för att begränsa påverkan på landskapsbildsskyddet. Utbyggnadsområdena gränsar i öster till ett fornminne i form av stenåldersboplats. Vid detaljplaneläggning för områdena kan krav på arkeologiska undersökning-

Nollalternativet/konsekvenser
Nollalternativet innebär ingen förändring jämfört med dagens situation. Utbyggnader eller
större förändringar genomförs inte. Riksintresse för kulturmiljö och landskapsbildsskyddet
påverkas inte. Men skapas inga utbyggnadsmöjligheter i Gantofta kommer krav på att uppföra
bostäder i området kring Gantofta och Rååns
dalgång att öka. En sådan utveckling kommer
att innebära en markant påverkan på kulturmiljön och på landskapsbildsskyddet.
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Mark och vatten
Risk för betydande miljöpåverkan
Mark och vatten

Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Anmärkning

Grundvatten

Nej

Nej

Nej

Planförslaget medför inte någon väsentlig påverkan. Exploateringsytor minskar tillförseln av grundvatten i marken.

Ytvatten

Nej

Nej

Nej

Planförslaget medför inte någon väsentlig påverkan. Exploaterade ytor begränsar infiltrationen i marken.

Dagvatten

Nej

Nej

Nej

Dagvatten från exploatering i planförslaget förs till Råån efter
erforderlig rening, fördröjning och bräddning. En dagvattenpolicy för Helsingborgs stad och VA-utredning för Gantofta har upprättats. Dessa utredningar ger underlag för dagvattenlösningar
inom respektive utbyggnadsområde.

Skyddsområden
för vattentäkter

Nej

Ja

Nej

Utbyggnadsområde 1, 3 och 8 i planförslaget berör tertiär
skyddszon för Örby vattentäkt. I samtliga planalternativ berör
befintlig bebyggelse inom västra delen av Gantofta den tertiära skyddszonen. Utbyggnadsområde 4, 5, 6, 7 och 9c berör
skyddsområde för Örby berggrundvattentäkt. Utredningsområde mot väster enligt ÖP 2002 inkräktar på primär skyddszon för
Örby vattentäkt.

Våtmarker

Nej

Nej

Nej

I planförslaget anges att våtmarker och småvatten bibehålls
och utökas där så är möjligt.

Kommentarer
Planförslaget medför inte risk för betydande
miljöpåverkan vad gäller mark och vatten.

områden får inte omfatta någon typ av jord- eller bergvärme. Inte heller får bensinstationer eller liknande verksamheter anläggas.

Dagvatten renas innan utsläpp sker till Råån. I
visionsskiss industri/station anges avgränsning
av bentligt industriområde intill Råån. Ett genomförande av denna åtgärd begränsar föroreningar i dagvattnet ytterligare.

Utbyggnadsområde 4, 5, 6, 7 och 9c berör
skyddsområde för Örby berggrundvattentäkt.
Detta innebär skyddsavstånd mot bentliga
borror, förbud mot att etablera jord- eller bergvärme och förbud mot att etablera bensinstation och liknande verksamhet. Vid
detaljplanering skall hänsyn tas till upprättade
skyddsföreskrifter och till den sårbarhetskartering som har upprättats för avgränsning av bebyggelse.

Utredning om vattenskyddsområdenas avgränsning och formulering av skyddsbestämmelser
pågår.
Utbyggnadsområde 3 samt del av utbyggnadsområde 1 och 8 berör tertiär skyddszon för Örby vattentäkt. Berörda nybyggnader inom dessa
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Hälsa och säkerhet
Risk för betydande miljöpåverkan
Hälsa och säkerhet

Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Anmärkning

Miljökvalitetsnormer

Nej

Nej

Nej

Inget av planalternativen bör innebära någon risk för att miljöbalkens miljökvalitetsnormer överskrids.

Buller

Nej

Nej

Nej

Utbyggnadsområde 8 och 9a i planförslaget är belägna nära
järnvägen. Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas.
Planerad utbyggnad har inte sådana lägen att de störs av trafikbuller från väg E6.

Föroreningar i
mark

Nej

Nej

Nej

Sanering utförs inom industriområdet intill Råån. Nedlagda
grustäkter inom planområdet berör inte föreslagen utbyggnad
förutom intill järnvägen i nordväst där täkten kan beröra utbyggnadsområde 8. Miljöteknisk utredning krävs inom utbyggnadsområde 4 och 5 i planförslaget.

Föroreningar i
vatten

Nej

Nej

Nej

Dagvatten från exploateringsytor i planförslaget renas före utsläpp i Råån.

Strålning

Nej

Nej

Nej

Gantofta bedöms vara ett lågriskområde för markradon. Dock
bör krav ställas markradonundersökningar vid detaljplaneläggning. Inget av planalternativen innebär hälsorisker på grund av
luftburna kraftledningar.

Djurhållning, lukt

Nej

Nej

Nej

Djurhållning finns inom delar av planområdet. Detta kan påverka de i planförslaget angivna utbyggnadsområdena 1, 2, 4, 5, 6
och 7. Se särskilt avsnitt om djurhållning.

Ljus

Nej

Nej

Nej

Ingen påverkan.

Vibrationer

Nej

Nej

Nej

Ingen påverkan.

Trafiksäkerhet

Nej

Nej

Nej

Ett genomförande av planförslaget medför ökad trafik. Etablering av tätortsportar vid tillfartsvägar och cirkulationsplats centralt i Gantofta sänker hastigheten på genomfartstrafiken. Tillfartsvägen till skolan trafiksaneras.

Farligt gods

Nej

Nej

Nej

Ingen påverkan från väg E6. Vid farligt gods på järnväg kan
skyddsåtgärder behöva utföras vid utbyggnadsområde 8 och
9a. Se särskilt avsnitt om farligt gods.

Brandbekämpning

Nej

Nej

Nej

Brandstation finns vid Bårslöv. Insatstid 10 min.

Ras, skred och
erosion

Nej

Nej

Nej

En dagvattenpolicy har under 2007 upprättats för Helsingborgs
stad. Dagvatten från planförslagets utbyggnadsområden fördröjs innan anslutning sker till Råån.

Översvämningsrisker längs
Råån

Nej

Nej

Nej

SMHI har utfört översvämningskartering längs Råån. Enligt VAverket borde inte utbyggnader enligt planförslaget bli påverkade av angivna översvämningsnivåer. Fördröjning av dagvatten
krävs.

Kommentarer

rén, kolmonoxid, bly, ozon, arsenik, kadmium,
nickel och inandningsbara partiklar. Även skoch musselvatten och buller omfattas av miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel i det
svenska miljöarbetet som regleras i 5 kap miljöbalken. För närvarande nns miljökvalitetsnormer för luftkvalitet omfattande kväveoxid,
kvävedioxid, svaveldioxid, bensén, bens(a)py-

Helsingborgs miljökontor mäter luftföroreningar vid olika platser och redovisar dessa i årsrapporter. Närmaste mätplats nns vid Kemira, 5
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km från planområdet. Enligt gällande översiktsplan för Helsingborg och senaste mätvärden
nns ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i området kring Gantofta
vare sig för planförslaget, ÖP 2002 eller för
nollalternativet.

höjd med ICA-butiken (B). Kartan redovisar
också gränslinjer längs väg E6 för ekvivalent
ljudnivå 55 dB(A) vid trakmängder idag och år
2023.
Beräkningspunkt

Råån ingår inte i naturvårdsverkets förteckning
över skvatten som skall skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för sk- och
musselvatten. Miljökvalitetsnormer för buller
innebär att kommuner med er än 100 000 invånare skall kartlägga bullernivåerna senast
2012, och utifrån kartläggningen utarbeta åtgärdsprogram.

Fordon/årsmedeldygn

Ekvivalent ljudnivå,
dB(A), utomhus, frifältsvärde

Idag

Idag

Prognos
år 2023

Prognos
år 2023

A

36 100

50 000

49

53

B

1 800

2 400

52

53

Tabell: Trafikmängder och beräknade bullernivåer

Vägtrafikbuller
Riksdagen har antagit riktvärden för trakbuller
från vägar, spårbunden trak och ygtrak. I
nedanstående tabell redovisas de riktvärden för
vägtrakbuller som inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av infrastruktur. I tabellen
redovisas även riktvärden för vägtrakbuller intill rekreationsytor och intill arbetslokaler angivna i ”Buller från vägtrak – allmänna råd”
utgiven av Naturvårdsverket 1991.

Ekvivalent ljudnivå inomhus – bostad
Maximal ljudnivå inomhus – bostad
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid
fasad - bostad
Ekviv ljudnivå utomhus - frifältsvärde
bef miljö
Maximal ljudnivå utomhus vid uteplats – bostad
Ekvivalent ljudnivå utomhus – rekreationsytor i tätbebyggelse
Ekvivalent ljudnivå inomhus – arbetslokal
Ekvivalent ljudnivå utomhus – arbetslokal

30 dB(A)
45 dB(A)
55 dB(A)

Bild: Beräkningspunkter för vägtrafikbuller

65 dB(A)
70 dB(A)

Beräknade bullervärden för väg E6 och för
Norra Kvistoftavägen understiger angivna riktvärden. Bullernivåerna från väg E6 varierar med
väderlekstyp och vindriktning. Trakmängderna
kan under planperioden öka till 50 000 fordon/
ådt vilket bedöms vara kapacitetstaket för trakleden i bentligt skick. De trakregleringar
som anges i planförslaget för Norra Kvistoftavägen och övriga tillfartsvägar i form av tätortsportar och en cirkulationsplats i centralt läge
begränsar genomfartstraken och ger ett lugnare traktempo. Bullerstörningarna för boende
längs berörda vägar kan därmed begränsas.

55 dB(A)*
40 dB(A)*
65 dB(A)*

Tabell: Gällande riktvärden för högsta bullerstörningar från vägtrafik (prop 1996/97:53)
* Riktvärde enligt Naturvårdsverket 1991

I nedanstående tabell och kartbild redovisas trakmängder och beräknade bullervärden längs
väg E6 (A) och längs Norra Kvistoftavägen i
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Tågtrafikbuller
De faktorer som i första hand påverkar uppkomsten av tågbullerstörningar är tågtyp, tågens
längd och hastighet samt spårkvalitet. Riksdagen har antagit riktvärden för trakbuller från
vägar, spårbunden trak och ygtrak. I nedanstående tabell redovisas de riktvärden för järnvägsbuller som inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av infrastruktur.

Ekvivalentljudnivå inomhus – bostad
Maximal ljudnivå inomhus – bostad
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid uteplats – bostad
Ekvivalent ljudnivå utomhus i bostadsomr i övrigt
Maximal ljudnivå utomhus vid uteplats – bostad

Bild: Beräkning av tågbuller

30 dB(A)
45 dB(A)
55 dB(A)

Förutsatt att området utnyttjas på sätt som anges i gällande detaljplan för området och i rubricerade planförslag så kommer beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer för utbyggnadsområde 8 att underskrida riktvärdena. I genomförandeskedet kommer bullerstörningar
och annan negativ påverkan från järnvägen att
ytterligare utredas och behovet av skyddsåtgärder, byggnadstekniska åtgärder och avgränsning
av bebyggelsen att redovisas.

60 dB(A)
70 dB(A)

Tabell: Gällande riktvärden för högsta bullerstörningar från järnvägen (prop 1996/97:53)

Vid tillämpning av riktvärdena i samband med
åtgärder i infrastrukturen bör hänsyn tas till vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Om lägenheter i erbostadshus uppförs inom
utbyggnadsområde 9a nära järnvägen skall
eventuella störningar från järnvägsbuller särskilt
utredas i detaljplaneskedet. Järnvägen förbi
Gantofta är belägen i Rååns dalgång. Utbyggnadsområde 2 är beläget 120-200 meter från
järnvägen på en platå 16 meter över spårläget.
Med anledning härav bedöms inte bullerstörningar från järnvägen uppstå för detta utbyggnadsområde.

Beräkningsförutsättningar utgörs av dagens trakmängder fördelade på person- och godstrak. Under planperioden förväntas en mindre
utökning av persontraken medan godstraken
endast kommer att förändras marginellt. Persontågen stannar vid Gantofta station medan
godstågen kör förbi med begränsad hastighet.

Utbyggnadsområde 8 i planförslaget är belägen
40 m från järnvägen. Med utgångspunkt från
gällande detaljplan för området utgörs planerad
bebyggelse inom respektive tomt av en kombination av småindustri och bostad. Verksamhetslokalen med ett högt plank placeras närmast
järnvägen med bostadshuset i skydd bakom.
Beräkningarna redovisar bullernivån vid bostadshusets uteplats mot verksamheten, (punkt
A). På kartan redovisas också en gränslinje för
ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) inom området
med dagens markutnyttjande.

Föroreningar i mark
Planförslaget anger att sanering skall utföras inom bentligt industriområde mellan Råån och
järnvägen. Utbyggnadsområde 4 och 5 norr om
Råån har tidigare utgjort handelsträdgård. Vid
detaljplanering bör en miljöteknisk utredning
utföras för att klargöra att inte rester av bekämpningsmedel, petroleumföreningar och
andra föroreningar nns kvar i området.
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Inom nordvästra delen av planområdet nns ett
antal nedlagda grustäkter enligt redovisning på
sidan 14 i planbeskrivningen. De är belägna inom det primära skyddsområdet för Örby vattentäkt. Någon påverkan på skyddsområdet har
inte påvisats. Inventering och riskbedömning
för nedlagda deponier från 2007 anger att en
förnyad översyn av nedlagda grustäkter/deponier bör utföras för att klargöra att några brister
inte återstår.

Djurstall med störningsavstånd 100
resp 200 m
Utbyggnad bostäder med skyddsavstånd 50 m mot beteshager för hästar

Utbyggnadsområde 8 är beläget 50 meter öster
om den numera skogsbevuxna grustäkten längs
järnvägen. Området är beläget nedströms utbyggnadsområde 8. Eventuell påverkan skall utredas i samband med detaljplanering för området. Förhållandena inom angiven grustäkt bedöms inte påverka nollalternativet eller planalternativ ÖP 2002.
Bild: Fastigheter med djurhållning idag

Djurhållning, lukt
I ”Bättre plats för arbete” – Allmänna råd
1995:5 från Boverket anges råd och riktlinjer
vid planering. Här anges ett riktvärde för
skyddsavstånd i samband med djurhållning i
lantbruk till 500 meter. Det angivna riktvärdet
är att betrakta som utgångspunkt för bestämning av ett skyddsavstånd. Lokal anpassning
måste dock alltid ske både vid nyplanering och
vid kompletterande bebyggelse. Behovet av
skyddsavstånd bör behandlas i samband med
att detaljplaner upprättas för berörda utbyggnadsområden.

Kring Gantofta samhälle nns ett antal fastigheter med djurhållning. Olägenheter som kan
uppstå vid djurhållning är ugor, lukt från stall
och gödselspridning och buller från äktar.
Spridning av allergen från hästar kan framkalla
allergiska reaktioner hos känsliga personer.
Nedanstående kartbild redovisar de närmast
belägna fastigheterna kring Gantofta med djurhållning samt störningszon kring djurstall och
skyddsavstånd mellan bostäder och beteshagar.
Planförslaget berörs av djurhållning vid utbyggnadsområde 2 mot sydost och område 1 och 3
mot sydväst. För ÖP 2002 berörs utbyggnadsområdena mot sydost och mot sydväst. Nollalternativet berörs inte. I samband med detaljplanering kommer frågor kring störningar från
djurhållning och behovet av skyddszoner att utredas ytterligare.

Länsstyrelsen i Skåne län har upprättat en hästpolicy, ”Hästar och bebyggelse, underlag för
den fysiska planeringen, 2004:17”. Den anger
ett gemensamt synsätt på hur hästhållning kan
hanteras vid fysisk planering. En tillämpning
ökar tydligheten vid bedömningarna, underlättar kommunikationer mellan länsstyrelse och
kommuner och främjar ett strategiskt perspektiv när hästfrågor berörs vid planering. Policyn
anger också rekommendationer för avstånd
mellan hästhållning och bostäder. Vid mindre
anläggningar, (1-10 hästar), bör lämpligt respektavstånd till hästhållning kunna bedömas

I samband med bostadsutbyggnad måste spridning av gödsel och bekämpningsmedel på åkermark begränsas. Utsläpp av närsalter och kemikalier nära vattendragen bör också reduceras.
Miljökontoret ansvarar för att gällande föreskrifter efterlevs.
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med utgångspunkt från ett antal bedömningskriterier. Från bostäder bör som regel alltid
upprätthållas ett skyddsavstånd på minst 100
meter till stall och gödselhantering och minst
50 meter till område där hästar vistas. Detta
möjliggörs för de utbyggnadsområden som
anges i planförslaget. Frågor kring djurhållning
bör vidare utredas i detaljplaneskedet för respektive utbyggnadsområde.

Farligt gods
Transporter med farligt gods på väg E6 medför
inga direkta åtgärder för planförslaget. Avståndet mellan väg E6 och närmast belägna utbyggnadsområde i planen är 600 meter.
Farligt gods transporteras på järnväg genom
Gantofta i begränsad omfattning. Planförslaget
anger upprustning och förnyelse av bentligt
industriområde norr om järnvägen. Omedelbart
söder om järnvägen anges, med stöd av gällande detaljplan, ett nytt småindustriområde med
möjlighet att komplettera med bostad på respektive tomt. För detta utbyggnadsområde skall
krav ställas på avgränsning mot järnvägen bestående av verksamhetsbyggnad och ett kombinerat skydds- och bullerplank. Riskfrågorna
längs järnvägen kommer att ytterligare utredas i
detaljplaneskedet. Även en mindre del av utbyggnadsområde 9a berörs av transporter av
farligt gods på järnväg. Om lägenheter skall
uppföras nära järnvägen inom detta område
måste riskfrågorna utredas i detaljplaneskedet.

Trafiksäkerhet
Ett genomförande av planförslaget innebär en
viss ökad trak inom Gantofta. Parallellt med
en utbyggnad bör därför ett antal trakreglerande åtgärder vidtas. Tätortsportar anläggs vid
tillfartsvägarna för att minska genomfartstraken. En cirkulationsplats uppförs i centralt läge
för att sänka fordonshastigheterna. Trakregleringar genomförs längs Östra Läraregatan för
att förbättra traksituationen kring skolan. ÖP
2002 och nollalternativet innebär inga trakförändringar jämfört med dagens situation.

Nationell, regional och kommunal måluppfyllelse (miljömål)
Miljömål
(14 av 16 nationella miljömål)

Risk för betydande miljöpåverkan
Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Anmärkning

Frisk luft

Nej

Nej

Nej

Inget av planalternativen bedöms överskrida miljöbalkens miljökvalitetsnormer (Se under avsnittet ”Hälsa och säkerhet”).

Grundvatten av
god kvalitet

Nej

Ja

Nej

Utbyggnadsområde 1 i planförslaget berör tertiär skyddszon för
Örby vattentäkt. Västra och sydvästra utbyggnadsområdet i ÖP
2002 berör primär respektive tertiär skyddszon. Primär skyddszon innebär förbud mot utbyggnad. Tertiär skyddszon innebär
förbud mot etablering av industri och bergvärme. Utbyggnader
i planförslaget och i ÖP 2002 påverkar i övrigt inte grundvattenförhållandena inom planområdet.

Levande sjöar
och vattendrag

Nej

Nej

Nej

För samtliga planalternativ gäller att utsläpp av dagvatten sker
till Råån efter fördröjning och sedimentering. Restaurering av
Råån med biflöden samt anläggning av våtmarker och underhåll av fiskvårdande åtgärder fortsätter. Identifiering sker av de
natur- och kulturmiljöer intill Råån som behöver skydd genom
reservatsbildning. Ett säkerställande av dessa åtgärder sker i
det fortsatta naturvårdsarbetet och kommande planläggning.

Myllrande våtmarker

Nej

Nej

Nej

Lokalt och regionalt miljömål att våtmarker och småvatten bibehålls och återskapas och att fördröjning av dagvatten tillämpas
vid exploateringar. Planförslaget försämrar inte möjligheterna
att genomföra miljömålen.
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Fortsättning av tabell (se föregående sida)
Miljömål
(14 av 16 nationella miljömål)

Risk för betydande miljöpåverkan
Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Anmärkning

Ingen övergödning

Nej

Nej

Nej

Exploatering i området medför minskat läckage från åkermark
men ökade utsläpp från bebyggda ytor. Krav ställs på sedimentering och fördröjning av dagvatten samt anläggning av våtmarker längs Råån.

Bara naturlig försurning

Nej

Nej

Nej

Ingen direkt påverkan.

Ett rikt växt- och
djurliv

Nej

Nej

Nej

Planförslaget anger utökat skydd för Rååns dalgång. Sanering
sker av industriområdet intill Råån. I övrigt ingen skillnad mellan
planalternativen.

Levande skogar

Nej

Nej

Nej

För samtliga planalternativ gäller att befintliga skogsområden
inte påverkas. Mindre skogsdungar ingår i särskilt skydd för
landskapet kring Råån.

Ett rikt odlingslandskap

Nej

Ja

Ja

Högklassig åkermark tas i anspråk för exploatering och viss begränsad påverkan kan komma att ske på småbiotoper i form
av äldre gränser, stengärden och alléer inom utbyggnadsområdena 1, 2 och 6 i planförslaget och inom sydvästra och sydöstra
utbyggnadsområdet i ÖP 2002. Nollalternativet påverkas ej.

God bebyggd
miljö

Nej

Nej

Nej

Planförslaget innebär förtätning inom delområde 3, 8, 9a, 9b
och 9c där parkmark och betesmark tas i anspråk. Nya bostäder har god tillgänglighet till grönområden, parker, rekreationsområden och till Rååns dalgång. Allemansrättslig tillgänglig natur intill tätorten ökar genom att anlägga naturstigar längs Råån
och beträdor längs Rydebäcken. Tillgängligheten till kollektivtrafik, skola och allmän service förbättras. Centrala parkområdet
upprustas och miljöanpassas. Befintliga trafikkorridorer utnyttjas. Bullerfria områden bevaras, fragmentering av landskapet
förhindras och barriäreffekter begränsas. Ny bebyggelse miljöanpassas, balanseringsprincipen tillämpas och värdefull åkermark värnas genom begränsning av tomtstorlekarna. Planer tas
fram för utveckling av grönområden och vattenområden. Övriga
planalternativ påverkar service och miljö negativt.

Giftfri miljö

Nej

Nej

Nej

I planförslaget angivna åtgärder för befintligt industriområde
innebär att riskerna för utsläpp i Råån minskar (positiv miljöpåverkan).

Säker strålmiljö

Nej

Nej

Nej

Gantofta bedöms vara ett lågriskområde för markradon. Dock
bör krav ställas markradonundersökningar vid detaljplaneläggning. Inget av planalternativen innebär hälsorisker på grund av
luftburna kraftledningar.

Skyddande
ozonskikt

Nej

Nej

Nej

Ingen direkt påverkan.

Begränsad klimatpåverkan

Nej

Nej

Nej

Regionalt miljömål att järnvägens konkurrenskraft stärks. Planförslaget innebär begränsad klimatpåverkan och redovisar nybyggnad av lägenheter i pågatågsnära lägen (Se sidan 34 i
planbeskrivningen).

planförslaget förutsätts dock att marken utnyttjas effektivt med begränsade tomtstorlekar och
med krav på hushållning av värdefull åkermark.
De lagstadgade skydden för berörd åkermark
längs Rååns dalgång med omgivande landskap
tydliggörs genom särskild beteckning på markanvändningskartan.

Kommentarer
I tabellen ingår nationella, regionala och lokala
miljömål.
Under avsnittet ”Ett rikt odlingslandskap” i tabellen anges att planförslaget och ÖP 2002 tar
värdefull åkermark i anspråk för exploatering. I
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parkmark respektive betesmark tas i anspråk.
Dessa områden har å andra sidan nära till kollektivtrak och har god tillgänglighet till service, parkområden och till rekreationsstråk längs
Rååns dalgång.

Under avsnittet ”God bebyggd miljö” i tabellen
anges att exploatering inom planförslagets utbyggnadsområde 3 och 8 innebär förtätning där

Sammanvägning av miljöfaktorer
Risk för betydande miljöpåverkan
Miljöfaktorer

Nollalt

ÖP2002

Planförslaget

Anmärkning

Betydande miljöpåverkan i
grannkommun

Nej

Nej

Nej

Landskapsanalys för Rååns dalgång har tagits fram i samråd
med Svalövs kommun. Målsättningen har varit att finna gemensamma planeringsförutsättningar för att bevara dalgångens värden och samtidigt möjliggöra en utbyggnad av stationssamhällena (Se sidan 18 i planbeskrivningen).

Kumulativa miljöeffekter

Nej

Nej

Nej

Planförslaget, ÖP 2002 och nollalternativet ger inte några betydande kumulativa miljöeffekter.

Hållbar utveckling

Ja

Nej

Nej

En hållbar utveckling främjas under förutsättning att utbyggnad
sker i kollektivtrafiknära läge och i måttlig takt med respekt för
de värden som riksintressena representerar.

Kommentarer

kar risken för en utspridd bebyggelse längs dalgången och negativ påverkan på landskapet.

Betydande miljöpåverkan i grannkommun

Planförslaget anger en utbyggnad av Gantofta
med utgångspunkt från ovan angivna förutsättningar. Utbyggnad enligt ÖP 2002 ger också ett
ökat resandeunderlag. Dock är en lokalisering
enbart inom Gantoftas södra del inte helt bra
om man vill främja spårbunden kollektivtrak.
Nollalternativet påverkar inte Rååns dalgång.
Men utvecklingen av stationsorterna stagnerar,
spårbunden kollektivtrak främjas ej och trycket på ökad spridd bebyggelse längs dalgången
ökar.

Längs Rååns dalgång nns riksintressen för natur- och kulturmiljö och för järnväg. I vissa avseenden står intressena mot varandra. Behov
av en sammanhängande avvägning längs hela
dalgångens sträckning nns med inriktning på
värdefull miljö, Råådalsbanan och möjligheter
till utveckling av stationssamhällena. Med anledning härav genomfördes en landskapsanalys
som mellankommunalt projekt tillsammans
med Svalövs kommun. I studien kartlades stationsorternas utvecklingsmöjligheter i relation
till skyddsbestämmelser för värdefull miljö. En
sammanfattning av utredningen nns på sidan
20 i planbeskrivningen.

Kumulativa miljöeffekter
Utbyggnadsområde 1, 2, 4, 5, 6, 7 och 8 i planförslaget och sydvästra och sydöstra utbyggnadsområdet i ÖP 2002 påverkar till viss del
gällande landskapsbildsskydd enligt 19 § NVL.
Område 1 i planförslaget ger en ökning av traken i området men bildar också en barriär mot
bakgrundsbuller från väg E6. Flera utbyggnadsområden tar värdefull åkermark i anspråk. Nybyggnad av bostäder ger å andra sidan
möjlighet till utökad spårbunden kollektivtrak
i Gantofta. Nollalternativet ger inga direkta ku-

Utredningen anger att fortsatt utveckling inom
Rååns dalgång bör ske genom en avvägning
mellan skyddsåtgärder för den unika miljön och
behovet av en viss utbyggnad av stationsorterna. Kan dessa orter utvecklas kommer resandeunderlaget för järnvägen att stärkas och en
miljömässig hållbar spårbunden kollektivtrak
längs Råådalsbanan bibehållas. Dessutom mins57
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mulativa miljöeffekter. Dock ger inte alternativet någon förbättring av resandeunderlaget till
spårbunden kollektivtrak, eller underlag för
service. Alternativet medverkar också till en
spridd bostadsbebyggelse kring stationsorterna.

Sammanvägning och bedömning
av planens konsekvenser
En sammanfattning av planförslagets påverkan
på riksintressen, Natura 2000, Naturreservat,
strandskydd, landskapsbildsskydd, ekologiskt
särskilt känsliga områden, Hälsa och säkerhet
samt övrig påverkan redovisas nedan:

Hållbar utveckling
I planeringssammanhang används ofta begreppet ”Hållbar utveckling”. Nedan redovisas en
denition av detta begrepp.

Riksintresse kustzon
Utbyggnadsområde 1 i planförslaget tangerar
riksintresset. Men med hänsyn till att vägar och
järnvägar är belägna mellan Gantofta och Öresund innebär inte planförslaget någon egentlig
påverkan på riksintresset.

När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp. Det innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.
Det finns många olika definitioner av begreppet, men
den vanligaste är den som finns i FN-rapporten ”Vår
gemensamma framtid” från 1987, den så kallade
Brundtlandrapporten. I den beskrivs hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Riksintresse väg och järnväg
Planförslaget ger en positiv påverkan på riksintresse för järnväg genom att bostäder uppförs i
Gantofta. Där så är möjligt utnyttjas lägen nära
pågatågsstationen. Angivna utbyggnadsområden för bostäder och lokaliseringen av dessa
medverkar till att öka resandeunderlaget för
kollektivtrak vilket i sig ger en positiv påverkan på miljön.

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö,
utan växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt
beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och
ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället
bör i stället anpassas efter vad miljön och människors
hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Riksintresse naturvård och kulturmiljövård samt landskapsbildsskydd enligt 19 § NVL
Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård
och det lagstadgade landskapsbildsskyddet omfattar Rååns dalgång och delar av kringliggande
landskap. Utbyggnadsområde 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9b,
9c och en mindre del av 9a berör riksintressena
och landskapsbildsskyddet. En mindre del av
utbyggnadsområde 1 berör riksintresse för naturvård. I samband med att detaljplan upprättas
görs en bedömning om åkermarken inom östra
delen av utbyggnadsområde 1 kan ingå i exploateringsytan. Utbyggnadsområde 8, 9a och 9b
är sedan lång tid tillbaka detaljplanelagda för
bebyggelse varför någon egentlig påverkan på
riksintressena inte föreligger. Den nybyggnad
av bostäder som anges i planförslaget inom utbyggnadsområdena 2, 4, 5, 6 och 7 innebär en
mindre utvidgning av samhället och 9c en förtätning av bentlig bebyggelse. Sammantaget
innebär detta en påverkan på riksintressena och
skyddet för landskapsbilden. Men i planförsla-

Planförslaget medverkar till en hållbar utveckling genom att rimlig hänsyn tas till natur- och
kulturmiljön och till gällande landskapsbildsskydd för området. Den nya bebyggelsen medverkar till ökad service och spårbunden kollektivtrak. Bebyggelsen utformas yteffektiv för
att inte slösa med högklassig jordbruksmark.
Lägenhetsfördelningen ger unga och äldre personer möjlighet att bo kvar på orten. ÖP 2002
ger motsvarande fördelar men i mindre utsträckning eftersom Gantofta endast tillåts växa
åt söder. Nollalternativet tar inte tillvara de möjligheter och den potential som Gantofta har.
Alternativet medverkar istället till en utspridd
bostadsbebyggelse kring stationsorterna.
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get ingår samtidigt ett tydliggörande av de regleringar som nns och uppgift om att inom
Rååns dalgång med omgivande landskap bör
större exploateringar undvikas. Genom särskild
beteckning på markanvändningskartan tydliggörs detta i planförslaget. I samband med att
detaljplaner upprättas för respektive utbyggnadsområde kommer krav att ställas på lämplig
utformning av bebyggelsen och lämplig avgränsning mot omgivande landskap.

bostäder. Utbyggnadsområdet omfattas av
skyddet men innebär ingen egentlig påverkan.
Övergripande grönstråk där ekologiska och rekreativa
värden skall prioriteras
Utbyggnadsområde 2, 4, 5, 6, 7 och 9c berör
skyddsområdet. Område 9c ger möjlighet till
förtätning av bentlig bebyggelse. Område 4
och 5 har tidigare varit handelsträdgård. Bebyggelsen är begränsad till området närmast Bårslövsvägen på ett sätt som är vanligt i området
kring Gantofta. Någon påverkan på Helsingborgs södra huvudgrönstråk och det öppna
landskapet mellan Gantofta och Bårslöv sker
inte. Genom särskild beteckning på plankartan
tydliggörs att Rååns dalgång och det öppna
landskapet och jordbruksmarken kring Gantofta skall hållas fri från exploatering. Utbyggnadsområde 2, 6 och 7 utgör idag åkermark. En
utbyggnad innebär att bebyggelsegränsen yttas
söderut respektive österut. Med en stram avgränsning av bebyggelsen kan en anpassning
ske till landskap och horisontlinje.

Natura 2000
Utbyggnadsområde 7 i planförslaget gränsar till
ett Natura 2000-område som i denna del består
av åkermark. Någon negativ påverkan på värdefull vegetation sker inte. Denna nns 150 meter
söder om utbyggnadsområdet intill Råån. Avskärande dränering utförs mot söder mellan exploateringsytor och gränsen till Natura 2000området. Med dessa åtgärder bedöms att Natura 2000 inte påverkas negativt.
Strandskydd och naturreservat
Avgränsning och förnyelse av bentligt industriområde längs Råån i planförslaget ger en positiv påverkan på strandskydd och naturreservat. Detta sker främst genom ökad tillgänglighet längs Råån och minskad risk för utsläpp av
förorenat dagvatten. Utbyggnadsområdena i
planförslaget berör inte gällande strandskydd
och naturreservat.

Hälsa och säkerhet
En miljöteknisk utredning behöver utföras inom utbyggnadsområde 4 och 5 med hänsyn till
att området tidigare varit handelsträdgård och
rester av bekämpningsmedel kan nnas kvar.
Planförslaget anger en avgränsning av bentligt
industriområde intill Råån. Detta minskar risken för utsläpp av förorenat dagvatten och ökar
tillgängligheten till naturområdet längs Råån.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Utbyggnadsområde 4, 6, 7, 9b och 9c berör
skyddsområdet. Utbyggnadsområde 4 har tidigare varit handelsträdgård. Bebyggelsen är begränsad till området närmast Bårslövsvägen på
ett sätt som är vanligt i området kring Gantofta.
Utbyggnadsområde 6 och 7 är idag åkermark.
En utbyggnad innebär att bebyggelsegränsen
yttas österut längs Fjärestadsbacken. Med en
stram avgränsning av bebyggelsen kan en anpassning ske till landskap och horisontlinje. Inom område 9c ges möjlighet till förtätning av
bentlig bebyggelse. Område 9b omfattas av
detaljplan för småindustri. Rubricerade planförslag möjliggör omvandling från småindustri till

Djurhållning sydost om utbyggnadsområde 2
omfattar ett begränsat antal svin inom Kvistofta 5:5 och mellan 3-6 hästar inom Gantofta
4:15. Med den avgränsning som planförslaget
anger för utbyggnadsområde 2 kan föreskrivna
skyddsavstånd till stall, gödselhantering och till
hästhagar upprätthållas. Frågor kring djurhållning bör vidare utredas under detaljplaneskedet.
Övrig påverkan
Planförslaget ökar tillgängligheten till naturområdena genom att anlägga beträdor längs Rydebäcken och naturstigar längs Råån.
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I planförslaget tas erforderlig hänsyn till
skyddsområden för Örby vattentäkt och berggrundvattentäkt. Värdefull åkermark tas i anspråk inom utbyggnadsområde 1, 2, 6 och 7 i
planförslaget. Exploatering inom dessa områden skall utföras yteffektivt.

Skyddsföreskrifter för Örby vattentäkt och
berggrundvattentäkt upprättas i samarbete mellan länsstyrelsen och Helsingborgs stad.
Tätortsportar, cirkulationsplatser och cykelbanor längs genomfartsvägarna planeras och genomförs i samarbete mellan vägverket och
Helsingborgs stad. Traksäkerhetsbefrämjande
åtgärder längs Östra Läraregatan planeras och
genomförs av Helsingborgs stad.

Sammanfattning
Bevarandeintressena för Rååns dalgång med sin
unika miljö och utveckling av stationssamhället
Gantofta med bentlig järnvägslinje ställs mot
varandra. I rubricerade planförslag har en avvägning gjorts mellan å ena sidan riksintressen
för naturmiljö, kulturmiljö och kustzon och å
andra sidan riksintresse för järnväg med dess
behov av resandeunderlag genom utbyggnad av
stationsorten Gantofta.

Järnvägsbuller beaktas i samband med att detaljplaner upprättas och i vissa fall i samband
med utredningar av Banverket.

Övriga konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Genomförande, uppföljning, åtgärder för kontroll och övervakning

I ÖP 2002 redovisas ekonomiska konsekvenser
för respektive exploateringsområde. Utgångspunkt är den utbyggnad som anges i översiktsplanen. Avsnittet omfattar investeringsbehov
och redovisning av tröskelvärden som visar när
en utbyggnad blir så omfattande att större investeringar måste göras. Se nedanstående tabell.

Ett genomförande av föreslagen bostadsutbyggnad och övrig förändring i markanvändningen kan ske genom att upprätta planprogram och detaljplaner för berörda delar av
Gantofta.

Behov

De värdefulla naturområdena längs Rååns dalgång får utökat skydd genom reservatsbildning
uppströms längs Råån.
ÖP 2010 kommer att omfatta riktlinjer för utveckling och utbyggnad i områdena kring de
mindre samhällena i Helsingborg.

Kollektivtrafik

Befintlig Pågatågs- och
kompletterande busstrafik klarar befolkningsökning.

>1 000 lgh

Vägnät

Befintliga tillfarter klarar
viss befolkningsökning.

>100 lgh

Vatten/Avlopp God kapacitet.

Behov av bullerutredningar och krav på arkeologiska undersökningar bör utredas i samband
med att detaljplaner upprättas.
Vägverket har huvudansvaret för planering och
genomförande av ny gång- och cykelväg mellan
Gantofta och Bårslöv. De upprättar en vägutredning med särskild miljökonsekvensbeskrivning för projektet. I sträckningen genom Rååns
dalgång upprättas alternativa lösningar.

Tröskelvärde

500 lgh

Skolor

God kapacitet, årskurs
1-9.

>100 lgh

Barnomsorg

God kapacitet.

>100 lgh

Brandskydd

Området ligger bra
till med hänsyn till ny
brandstation vid Bårslöv.

>300 lgh

Uppvärmning

Naturgas.

El

Befintligt nät klarar utbyggnad.

Obegränsat
>1 000 lgh

Tabell: Kommunalekonomiska effekter och tröskelvärden enligt ÖP 2002
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ÖP 2002 anges att målsättningen är en varierad
stadsbebyggelse med boende i olika upplåtelseformer och prislägen. Detta är viktigt ur ett genusperspektiv men har även betydelse för att
motverka segregation och skapa möjlighet till
ett ökat kvarboende bland äldre.

Tabellen visar att Gantofta i huvudsak kan byggas ut enligt nu upprättad fördjupning av översiktsplanen för Gantofta utan att större tröskelvärden passeras. Undantag är lokalbehovet
för skola och barnomsorg och vägnätets kapacitet. Möjlighet till utbyggnad av skola och barnomsorg redovisas dock i planen och utförda
trakanalyser visar att tillfartsvägarna till Gantofta redan idag har kapacitet för angiven bostadsutbyggnad. Frågan kan komma att prövas
igen vid slutet av planperioden.

Könsuppdelad statistik för Gantofta och Helsingborgs stad redovisas på sid 10 i planbeskrivningen. Här framgår att arbetslösheten för män
i Gantofta är lägre medan den för kvinnor är
högre än inom kommunen som helhet. I övrigt
är de statistiska uppgifterna jämförbara mellan
centralorten och stationsorten.

Sociala konsekvenser
En god livsmiljö innebär god fysisk miljö och
god boendemiljö där tillgång till natur- och
grönområden, social trygghet och delaktighet är
viktiga faktorer. Genom att ta hänsyn till sociala
aspekter i den fysiska planeringen kan en god
livsmiljö främjas. Vid upprättandet av sociala
konsekvensanalyser bör dock observeras att sociala förhållanden förändras över tid och att
konsekvenser därför inte blir märkbara förrän
efter en längre tidsperiod.

Inom Gantofta nns miljöanpassad kollektivtrak i form av pågatåg med kompletterande
busstrak. Kommunikationerna är goda både
lokalt och regionalt vilket gynnar boende och
verksamma i Gantofta. En av utgångspunkterna för planarbetet är uppförande av bostäder i
stationsnära lägen. Detta sker genom utbyggnad norr om Råån och förtätning och uppförande av ervåningshus i centrala lägen.
Föreslagen utbyggnad av 250 lägenheter under
planperioden ger underlag till utökad allmän
och kommersiell service. Servicestråket längs
Norra Kvistoftavägen förstärks och verksamhetsområdena förnyas. Antalet mötesplatser utökas genom att uppföra ett allaktivitetshus intill
skolan och samlingsplatser skapas kring ervåningshus i centrala lägen. I samband med bostadsutbyggnad utökas cykelstråken för att
skapa goda förbindelser till service, skola och
stationsområde. Tillgången till närbelägen rekreation utökas genom att anlägga en vandringsled uppströms mot Vallåkra. Med angivna
åtgärder förbättras möjligheterna för kvinnor,
barn och äldre personer att förytta sig inom
orten på ett säkert sätt. Åtgärderna har betydelse ur ett genusperspektiv och ökar möjligheten
till kvarboende för äldre.

Den svenska medellivslängden ökar sedan länge
med minskad dödsrisk i alla åldersgrupper. Vid
jämförelse mellan Gantofta och kommunen
som helhet nns sociala skillnader vad gäller utbildning, social bakgrund, kön och etnicitet, vilket är viktiga folkhälsoaspekter. I Gantofta är
medelinkomsten något lägre än i kommunen
som helhet. Befolkningen är relativt ung med
många barn och få äldre. Andelen invånare med
utländsk härkomst är låg. För att möjliggöra
kvarboende på orten och en mer heterogen befolkningssammansättning anges i planförslaget
att bostäder för äldre uppförs relativt tidigt i utbyggnadsskedet.

Genus- och jämställdhetsperspektiv
Riksdagen antog nationella mål för jämställdhet
1994. Lagen skall tillämpas både inom politik
och inom ordinarie verksamhet och planering. I
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Barnperspektiv
Sverige är sedan 1990 skyldig att efterleva FN:s
barnkonvention. Barnperspektivet handlar om
att tillgodose barns och ungdomars behov och
intressen inom alla samhällsområden.
Befolkningsstatistik nns på sidan 10 i planbeskrivningen. Av den framgår att inom Gantofta
nns 31% ungdomar under 20 år medan motsvarande siffra för Helsingborgs stad är 23%.
En enkät för Gantofta har gjorts under planarbetets inledningsskede. Av den framgår att
behov nns av ungdomslokaler och varierande
fritidsaktiviteter.
Planförslaget anger att allaktivitetshus kan uppföras intill skolan. I samband med bostadsutbyggnad kan skola och förskola byggas ut,
förutsättningar nns för utökad kommersiell
service och antalet avgångar för tåg och buss
kan utökas. Tillgängligheten till rekreationsområden förbättras genom att naturstigar anläggs
längs Rååns dalgång.
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Bilaga 1

UTSNITT UR SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN I
SKÅNE LÄN

Avgränsning av innehållet i den
miljökonsekvensbeskrivning som
skall upprättas
Frågor som bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan:
• Påverkan på Natura 2000-områden
• Påverkan på Naturreservat
• Påverkan på Riksintresse för naturvård
• Påverkan på Ekologiskt särskilt känsliga områden
• Påverkan på Riksintresse för kulturmiljö
• Påverkan på Landskapsbilden
• Dagvatten, eventuell påverkan på Råån och Örby vattentäkt
• Hälsa och säkerhet

Ett lämpligt jämförelsealternativ är utbyggnad enligt ÖP 2002 med
totalt 150 lägenheter under planperioden.
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Bild: Gantoftadösen
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