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Detaljplan för fastigheten 

Fregatten 16 med flera, Råå 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva en omdisponering av området för att förbereda skydd för 
ett högre vattenstånd. Detaljplanen avser pröva möjligheten till flerbostadsbebyggelse i områ-
dets östra del, samt omfattning och utformning av en sådan bebyggelse, och vidare att ändra 
markanvändning på den idag bebyggda delen av området från vårdändamål till park. Nödvän-
diga skyddsåtgärder och utjämningsytor föreslås för att klara ett högre vattenstånd inom plan-
området och dess närområde. 

Avgränsning 
Planområdet ligger på Råå, där Lussebäcken har sitt utlopp i Råå-ån. 
 

Planområdets läge i staden.  

KNUTPUNKTEN 

PLANOMRÅDET 
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Området avgränsas i nordväst av Lybecksgatan, i nordost av Landskronavägen, i sydväst av ett 
bostadsområde innan Rååvägen och i ost och sydost av ett grönområde innan Råå-ån. Planom-
rådet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter. 

Planområdet omfattar fastigheterna Fregatten 16, Råå 4:140, 141 och 143 samt del av Råå 4:82. 
Fregatten 16 är bebyggt med det före detta vårdboendet Fregatten. Råå 4:140 och 141 hör också 
till vårdboendet. Råå 4:143 utgörs av park och Råå 4:82 utgörs av Lussebäcken. 

Områdets avgränsning. Området väster om den streckade linjen ingick i det tidigare planuppdra-
get för Fregatten 16 m.fl. från 16 juni 2014. 

Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med utökat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900) på grund av komplexiteten i ärendet och på grund av att plan-
området bedöms rymmer höga allmänintressen. 

På grund av de höga värdena i Råå-ån bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanens 
genomförande eventuellt kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedöm-
ning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. 

Planarbetet behöver samordnas med slutrapporten för klimatanpassningsåtgärder. Under för-
utsättning att slutrapporten för klimatanpassningsåtgärder är färdigställd och godkänd beräk-
nas planarbetet kunna påbörjas under tredje kvartalet 2016, och färdigställas under tredje kvar-
talet 2017. Planarbetet bör sedan inledas med en översiktlig bullerutredning för att tidigt utreda 
omfattningen och utformning av ny bostadsbebyggelse. 

Det aktuella planuppdraget ersätter det tidigare planuppdrag för Fregatten 16 m.fl. som stads-
byggnadsnämnden beslutade om den 16 juni 2014 § 234.  

Planförslag 
Huvudidén med planen är att omdisponera byggrätten för det före detta vårdhemmet Fregatten 
inom planområdet på ett sätt som är bättre ur översvämningssynpunkt, och att föreslå en mer 
flexibel användning för byggrätten.  På marken med befintlig bebyggelse föreslås en park som 
inkluderar klimatåtgärder och ersätter befintlig park vid Landskronavägen. För fastigheterna 



 

3 (9) 

Planuppdrag 
Dnr:1145/2015 

Upprättad 13 januari 2016 

Råå 4:140 och 141 bör bostadsändamål prövas. Den nya byggrätten för flerbostadshus föreslås i 
planområdets östra del, vid Landskronavägen. Läget är bullerutsatt, och bullersituationen 
kommer att styra om, exakt var och hur denna bostadsbebyggelse kan uppföras.  

Planområdet och dess närområde är utsatt ur översvämningssynpunkt, så därför är en bärande 
idé i planförslaget att föreslå åtgärder som förbättrar situationen. Dessa skulle exempelvis 
kunna handla om höjdsättning av marken och en utvidgning, och/eller flytt av Lussebäcken. Om 
det behövs för att möjliggöra åtgärder som förbättrar översvämningssituationen kan planområ-
det komma att utvidgas med erforderliga ytor. 

Landskapsbilden, rekreationsvärdena och de höga ekologiska värdena i parken inom planområ-
det kommer att vara viktiga aspekter att värna och förhålla sig till. Det är viktigt att bibehålla en 
attraktiv och tillräckligt stor parkyta.  
 
Utformningen av planen ska även förhålla sig till den kulturhistoriskt viktiga miljön och de rikt-
linjer som har fastställts i bevarandeplanen för Råå. 
 
Strandskyddet kommer att återinträda vid detaljplanering och det behöver prövas i vilka delar 
det ska återupphävas. 
 
 

Förslag till disposition. 

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande eventuellt kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbal-
ken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed genom-
föras. 

Västra delen av planområdet är ianspråktaget för vårdboende. Förslaget innebär att den västra 
delen kan användas som park. Östra delen av planområdet utgörs av park idag. I denna del före-
slås bostadsändamål prövas. Sammantaget antas planområdet innehålla lika mycket park som 
det gör idag. Efter omdisponeringen bedöms parkerna kunna rymma större kvaliteter än idag, 

Bostadsbebyggelse 

Park 
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som till exempel mindre bullriga miljöer, och bebyggelsen antas vara mer välanpassat till över-
svämningsrisken i området. Den befintliga parken innehåller höga ekologiska värden, som det är 
nödvändigt att värna och förhållas sig till i utformningen av planen. Strandskyddet kommer att 
återinträda vid detaljplanering. 

Planområdet omfattar delar av områden som omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 
kap. 4 § miljöbalken samt riksintressen för naturvården och kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 
samma lag; Råådalen med omgivningar (N45) respektive Råå-åns dalgång m.m. (M:K10). För 
Råå-ån gäller även sedan 1998 beslut om naturreservat, Rååns dalgång, som också bör beaktas i 
planarbetet. Strandskydden för vattendragen är upphävda, men återinträder, enligt 7 kap § 18g  
ovanstående lag, automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts. 

Planområdet är ianspråktaget, och planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 
riksintresset för kustzonen. Påverkan på riksintressena för naturvården och kulturmiljövården 
samt naturreservatet bör utredas och minimeras. 

Bedömning av övriga konsekvenser 
Konsekvenserna av planförslaget bedöms bli ett tillskott på bostäder i flerbostadshus i ett om-
råde som domineras av enbostadshusbebyggelse. Landskapsbilden och stadsbilden kommer att 
förändras i och med rivningen av det före detta vårdboendet och uppförandet av ny flerbo-
stadsbebyggelse i planområdets östra del. Planområdet är mycket bullerutsatt från Landskrona-
vägen och i viss mån Lybecksgatan. Ljudmässigt kan den vara svårt att skapa en god boende-
miljö nära vägarna. 

De ekonomiska konsekvenserna antas bli 

• Kostnad för rivning av det före detta vårdboendet Fregatten, 

• Kostnader för att anlägga park och skyddsåtgärder mot översvämningar, 

• Kostnader för eventuella bullerskydd, 

• Intäkter från försäljning av mark för flerbostadshus i östra delen av planområdet. 

Behov av utredningar 

• Utredning av dagvatten, grundvatten och översvämningsrisker. Planarbetet bör invänta 
slutrapporten för klimatanpassningsåtgärder. Utredningen bör bland annat behandla 

o inom vilka områden utfyllnader inte får ske som i framtiden skulle kunna 
bromsa flödet i bäcken, 

o inom vilka områden landskapsmodellering behöver ske för att ett erforderligt 
flöde ska kunna säkerställas, 

o om Lussebäcken behöver vidgas och flyttas för att skydda befintliga byggnader, 

o behov av andra skyddsåtgärder. 

• Bullerutredning 

• V/A-utredning 

• Parkeringsutredning 
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Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den 22 september 2015. Ansökan avser ändring av detaljplanen så att bostadsbyggnation 
tillåts i den östra delen av planområdet och ändrad markanvändning till park i den idag be-
byggda delen. Ansökan ersätter tidigare ansökan för Fregatten 16 m.fl. som inkom den 17 juli 
2013. 

Planområdet 
Markanvändningen inom planområdet är vårdändamål i den västra delen och park i den östra 
delen. Planområdet är delat på mitten av Lussebäcken. Planområdet är påverkat av höga buller-
nivåer samt av risker för översvämning, ras och skred. 
 
Buller 
Planområdet utsätts för höga ekvivalenta bullernivåer från de omgivande vägarna. I öster ligger 
bullernivåerna för delar av planområdet på 65-69 dB(A). I större delen av planområdet ligger 
nivåerna på mellan 50-59 dB(A).  
 

 
Ekvivalenta bullernivåer för berört område från Helsingborgs bulleranalyskarta.  
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Risk för översvämning 
NSVA har tagit fram förberedande underlag för området. Underlaget visar att planområdet lig-
ger i ett utsatt läge, där Lussebäcken mynnar i Råå-ån. Stora delar av planområdet befinner sig 
under +3,5 meter över havet.  
 

 
Höjdförhållanden för berört område. Föreslaget planområde inom svart streckad linje. Området 
inom röd heldragen linje motsvarar det tidigare planuppdraget. 
 
Högflöde i Råå-ån och Lussebäcken i kombination med högvattennivå i havet kan tillsammans 
skapa omfattande översvämningar som kan vara högre än den generella havsnivåhöjningen på 
+3,5 meter år 2100. 
 
Redan idag är blåa och gula områden i farozonen för översvämning. Om 50 år finns risken att 
gröna områden svämmas över och om 100 år kan även de bruna områdena bli översvämmade.  
 
Enligt NSVA kan det i framtiden bli aktuellt att valla in Lussebäckens utlopp och att pumpa ut 
bäckens vatten. Detta kräver utrymme. Alternativet skulle vara att stänga in bäcken innanför en 
vall, men det är inte troligt att det finns utrymme till detta utan att riva ett antal fastigheter. 
Längre upp i Lussebäcken kan nivåerna bli en bra bit högre än nivån i havet om vattnet inte 
pumpas ut. 
 
Det behöver genomföras en utredning av hur Fregatten och andra lågt belägna fastigheter ska 
skyddas. Det bästa skyddet är att höja marknivån och bygga på högre nivåer.  
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Risk för ras och skred 
Planområdet ligger delvis inom ett uppmärksamhetsområde för ras och skred. 

 
Det röda området på ömse sidor om Råå-ån utgör uppmärksamhetsområde för ras och skred. Lila 
höjdkurva motsvarar +3,5 meter över havet. Grå höjdkurva motsvarar +4 meter över havet. Blå 
ytor utgör områden under 1,93 meter över havet och rosa ytor utgör områden under 2,56 meter 
över havet som är särskilt översvämningsbenägna. Planområde inom röd heldragen linje. Väster 
om den streckade linjen motsvarar det tidigare planuppdraget.   
 
Ledningar och VA-förutsättningar 
Vid nybyggnation inom den aktuella fastigheten får inte avloppsinstallationer under nivån +3,6 
meter anslutas till det kommunala avloppssystemet. Det kommer även att ställas krav på vilka 
nivåer vatteninstallationer får anslutas. 
 
Dagvatten behöver separeras från spillvattensystemet som är kombinerat idag. Ur översväm-
ningssynpunkt är kombinerade dag- och spillvattenledningar en mindre bra lösning, eftersom 
spillvatten kan tränga upp ur golvbrunnar och liknande i fastigheter som är anslutna till den 
kombinerade ledningen vid översvämningssituationer. 

Riksintressen och förordningar 
Området berörs av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 4 § miljöbalken samt riksintressen 
för naturvården och kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § samma lag; Råådalen med omgivningar 
(N45) respektive Råå-åns dalgång m.m. (M:K10). 
 
För Råå-ån gäller sedan 1998 beslut om naturreservat, Rååns dalgång, som också bör beaktas i 
planarbetet. Strandskydden för vattendragen är upphävda, men återinträder, enligt 7 kap § 18g  
ovanstående lag, automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts. 
 
Planområdet är ianspråktaget, och planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 
riksintresset för kustzonen. Påverkan på riksintressena för naturvården och kulturmiljövården 
samt naturreservatet bör utredas och minimeras. Strandskyddet behöver prövas och eventuellt 
återupphävas för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
Enligt gällande översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, ligger den bebyggda delen av planområdet inom ett 
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område som markerats med ”Komplement i befintlig stadsbebyggelse – utveckla till blandad 
stad” (brun skraffering). Det ligger även delvis inom ett område för besöks- och personalinten-
siv centrumverksamhet (lila skraffering). Den östra delen ligger inom femhundrametersradien 
från den föreslagna Raus station. För Rååvägen i närheten av planområdet föreslås en utveckling 
av cykelstråk och för Råå-ån föreslås en utveckling av gröna samband och länkar. För Råå-åns 
södra åbrädd föreslås utveckling och skydd av natur- och vattenområden samt parker. Den be-
fintliga parken inom fastigheten Råå 4:143 är dock inte utpekat särskilt i översiktsplanen. 
 

 
Utdrag ur gällande översiktsplan, ÖP 2010, för berört område. Föreslaget planområde inom svart 
streckad linje. Tidigare planområde inom röd markering. 

Detaljplaner 
För fastigheterna Fregatten 16, Råå 4:140 och 4:141 gäller detaljplan för fastigheten Fregatten 
16 (16187), laga kraft den 4 oktober 2005. Detaljplanen anger vårdboende (D) för fastigheten, 
samt att bottenvåningen närmast Lybecksgatan även får användas för publik lokal, kiosk eller 
liknande om högst 100 kvadratmeter. 
 
För fastigheterna Råå 4:143 och 4:82 gäller förslag till utvidgning och ändring av stadsplan för 
kvarteret Fullriggaren (7820), laga kraft 15 juni 1965. Stadsplanen anger markanvändningen till 
Allmän plats: park m.m. samt Kvartersmark för allmän byggnad (gäller för remsan i direkt an-
slutning till fastigheten Råå 4:140). 
 
För enbostadshusen väster om planområdet gäller områdesbestämmelser för delar av Råå: kv 
Kikaren m fl (13652), laga kraft 1 juni 1995. Syftet med områdesbestämmelserna var att ersätta 
inaktuella detaljplaner med ett regelverk med syfte att tillvarata de starka bevarandevärdena i 
området i enlighet med bevarandeplanen för Råå (se ovan). 
 
För en del av området nordost om planområdet gäller detaljplan för Rausvägen m.m. (12700), 
laga kraft 27 augusti 1991. Detaljplanen anger lokalgata och busshållplats för det angränsande 
området. 
För en del av området nordost om planområdet gäller förlag till ändring och utvidgning av 
stadsplanen för kvarteren Åvången m.fl. (6297), laga kraft 23 april 1960. Detaljplanen anger 
gata för det angränsande området. 
 
För området sydöst om planområdet gäller förlag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
kvarteren Dunörten m.fl. (6612), laga kraft 19 oktober 1961. Detaljplanen reglerar Råå-ån till 
vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas.. 
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Bevarandeplan 
Västra delen av planområdet omfattas av Bevaringsprogram för Råå, fastställt av kommunfull-
mäktige den 27 augusti 1991, och är omgivet av flera byggnader som är utpekade som särskilt 
värdefulla. Ingen av byggnaderna inom planområdet är dock utpekade. Bevarandeplanen ska 
dock beaktas i planarbetet, exempelvis när det gäller placering av byggnader mot Lybecksgatan. 

Grönstrukturprogram 
Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, är 
parken inom fastigheten Råå 4:143 klassad som en närområdespark, det vill säga en park mellan 
1 till 3 hektar som ligger inom 300 meters gångavstånd från bostadsbebyggelse.  

Kartan visar utdrag ur Helsingborgs stads grönstrukturprogram. Det mörkgröna utgör grönmark 
som har en högre ekologisk värdering, men rymmer även ett område av särskilt ekologisk värdefull 
mark. Det ljusgröna innebär lövskog. Det skrafferade området utgör en del av värdekärnan i det 
ekologiska värdeområdet Rååns dalgång. 

Vidare är delar av parken utpekad som ”Särskilt ekologiskt värdefull mark – barr och bland-
skog”, och hela parken klassad med ett högre ekologiskt värde. Delar av parken som ansluter till 
Råå-ån är en del av värdekärnan i det ekologiska värdeområdet Råå-åns dalgång. Genom parken 
och längs Lussebäcken går dessutom grönstråk som enligt grönstrukturprogrammet behöver 
stärkas. 

PM Klimatanpassning 
Enligt PM Klimatanpassning, antaget av kommunfullmäktige den 25 april 2012, ligger planom-
rådet i ett sårbart område vad gäller risk för översvämningar samt ras och skred. Se ovan för 
detaljerade underlag.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp-Redestam  Tobias Röös 
planchef   planarkitekt 
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