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1. Programmet i korthet 
Planprogrammet upprättas i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

1.1 Syfte 
Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för förtätning inom Fredriksdal, 
kopplingarna inom bostadsområdet och till andra delar av staden, göra en översyn av grön-
strukturen i stadsdelen samt av kapacitet i skolor och förskolor. Byggnadernas och områdets 
kulturmiljövärden studeras också. Planprogrammet kan sedan följas av detaljplaner i flera 
etapper. 

1.2 Sammanfattning 
Fredriksdal är ett bostadsområde med många värdefulla boendekvaliteter, mycket vardagsnära 
grönska och en barnvänlig miljö. Det råder ett förtätningstryck i Fredriksdal, och planpro-
grammet möjliggör i huvudsak förtätning på ytor som skulle kunna frigöras när Vasatorpsvä-
gen byggs om, på parkeringsplatser och som påbyggnad på befintliga bostadshus. Förtätningen 
styrs till platser som gör att Fredriksdal kan utvecklas till en starkare del av staden. Fler försko-
lor kan byggas i takt med ökad befolkning. Förslag på förädling av parkerna och stråken samt 
utveckling av ekosystemtjänster säkrar och stärker de värdefulla boendekvaliteterna så att 
Fredriksdal kan välkomna en ny generation fredriksdalsbor. 

1.1 Illustrationskarta.(Illustration: Tobias Röös).  

Planprogrammet föreslår: 

• Förtätning med flerbostadshus på i huvudsak på befintliga parkeringsplatser, på mark 
som skulle kunna frigöras när gator blir överflödiga i och med ombyggnaden av Vasa-
torpsvägen, och genom påbyggnad av befintliga bostadshus samt radhus och flerbo-
stadshus på vissa kvartersgårdar,  
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• Två lägen för storförskolor och ett par lägen för minde förskolor, 
• Centrumverksamhet i anslutning till Drottninghögs centrum och kommande hållplats 

för superbuss, 
• En gång- och cykelväg på parkmark genom Brytstugans koloniområde för att förbinda 

bostadsområdena med målpunkterna Filbornaskolan, Filborna arena och Filborna 
skogspark med mera, 

• En ny områdeslekplats och flera kompletteringar av kvaliteterna i parkerna, 
• Ett system för öppen dagvattenhantering. 

Konsekvenser 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att genomförandet av de detaljplaner som programmet 
ligger till grund för inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- 
och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 

Befolkningen förväntas öka i Fredriksdal och på Drottninghög, vilket ställer högre krav på ser-
vice, men också innebär förbättrade förutsättningar att bedriva serviceverksamheter i området.  

En upprustning av parkerna och en ny koppling genom Brytstugans koloniområde bedöms öka 
den upplevda tryggheten för de boende och också förbättra tillgängligheten till natur och re-
kreation. 

Planeringsförutsättningar 

Programområdet ligger knappt tre kilometer nordost om Knutpunkten, gränsande till Fred-
riksdals muséer och trädgårdar i väster, Drottninghög i norr, Vasatorps trädgårdar, Filborna-
skolan och Filborna arena i öster samt Rosengården i söder. 

Programområdet inrymmer ett bostadsområde med flerbostadshus byggda mellan 1962 och 
1973, två parker som anlades samtidigt med utbyggnaden och två koloniområden. 

 

1.3 Vad är ett planprogram 
I ett planprogram redovisas idéer för hur ett område ska utvecklas och förslag till hur innehål-
let i idén ska åstadkommas, en beskrivning av konsekvenserna av att genomföra idéerna samt 
förutsättningarna för området.  

Programmet var på samråd mellan 16 november 2015 och 6 januari 2016, då remissinstanser, 
sakägare, allmänhet och organisationer har möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. 
Efter samrådstidens slut har inkomna synpunkter och remissvar samlats i en rapport från sam-
rådet och programmet har reviderats. Programmet, tillsammans med rapporten, godkänns av 
stadsbyggnadsnämnden och blir utgångspunkt för följande planarbeten.  

Statistik  
Programområdets area: 81 hektar (810 000 kvadratmeter) 
Nya bostäder: 1000 stycken 
Nya Invånare: 3000 personer (totalt 7500 personer) 
Offentlig service: Förskolor, 300 platser 
Parkmark: 163 000 kvadratmeter (cirka 22 kvadratmeter per 

person mot cirka 38 kvadratmeter per person idag) 
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2 Programarbetet 

2.1 Arbetsprocess 
Stadsbyggnadsförvaltningen inledde programarbetet med en startworkshop den 17 december 
2014, dit fastighetsägare, representanter från kommunala förvaltningar, lokala hyresgästföre-
ningar, ideella organisationer, Kubikskolan med flera bjöds in. Målet med workshopen var att 
lära känna varandra som aktörer på Fredriksdal och lära känna Fredriksdal utifrån varandras 
synvinklar. 

2.1 Bild från startworkshopen på Fredriksdals muséer och trädgårdar den 17 december 2014. 
(Foto: Katarina Carlsson). 

Workshopen resulterade i ett antal diskussionsämnen, som planprogrammet har tagit utgångs-
punkt i: 

• Drottninghögs centrum, 

• Vasatorpsvägen, 

• Grönstråk och parker, 

• Förtätning, 

• Dagvatten, 

• Kulturmiljö, 

• Kapacitet i skolor och förskolor, 

• Koloniområdena.

Tre tematräffar har hållits om Drottninghögs centrum, Grönstråk och parker samt om Förtät-
ning i relation till dagvatten och kulturmiljö. Fastighetsägare, berörda kommunala förvaltning-
ar, föreningar och andra aktörer bjöds in. 
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Utöver tematräffar har programarbetet samordnats med förprojekteringen av Vastorpsvägen. 
Dialog har förts med skol- och fritidsförvaltningen och fastighetsförvaltningen om lokalisering 
av skolor och förskolor. Dialog har även förts med koloniföreningarna Brytstugan och Som-
marbyn Tornet tillsammans med mark- och exploateringsförvaltningen. 

Rikshem och Helsingborgshem har bidragit med skisser och programkoncept för sina fastig-
hetsbestånd. Dessa har ingått som underlag i programarbetet. 

3 Förslag 

3.1 Områdets disposition och gestaltning 
Huvudidén med programförslaget är att möjliggöra en förtätning av området samtidigt som 
kvaliteter i bebyggelse och struktur säkras. Målet är en god boendemiljö med närhet till 
grönska och rekreation samt möjlighet för barn att ta plats och växa upp i trygga omgivningar. 

Förtätningen styrs till de platser där den kan medverka till att Fredriksdal och Drottninghög 
tillsammans utvecklas till en stark och attraktiv del av staden, och medverkar bland annat till 
att ge Vasatorpsvägen karaktären av en stadsgata. Värden i parkerna tas till vara och de föreslås 
även rustas upp och kompletteras med nya kvaliteter. Starkare kopplingar inom bostadsområ-
dena och till målpunkterna Drottninghögs centrum, Filbornaskolan och Filborna arena före-
slås. Även nya och starkare kopplingar mot Helsingborgs centrum via Fredriksdals muséer och 
trädgårdar å ena sidan och till rekreationsområdena Filborna skogspark och vidare ut mot Bru-
ces skog å andra sidan föreslås. Lägen för skolor och förskolor pekas ut. Trafiksituationen för-
ändras i och med att Vasatorpsvägen byggs om till en mer urban karaktär med separata bussfi-
ler och med fler gatuanslutningar såväl som gång- och cykelkopplingar till Fredriksdal. 

 
2.2 Utvecklingskoncept. (Illustration: Tobias Röös).  
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3.2 Bebyggelsestruktur 
Områdets övergripande struktur med friliggande hus i park är den bärande idén i stadsdelen 
och bör ligga till grund för områdets utveckling. Fredriksdal uppvisar enhetlig arkitektur inom 
kvarteren och en variation mellan kvarteren som är ovanligt för miljonprogrammets arkitektur.  
Tillkommande bebyggelse i områdets inre delar ska bygga vidare på samma struktur. Tillkom-
mande bebyggelse längs Vasatorpsvägen och Lägervägen bör få en mer kvarterslik och stads-
mässig utformning.  

Utifrån möjligheter att tillskapa förskoleplatser och kapaciteten i befintliga parker bedöms det 
vara möjligt med bostäder för cirka 3000 nya invånare, eller cirka 1000 nya bostäder inom 
Fredriksdal. Hur många nya lägenheter som slutgiltigt kan byggas beror också på möjligheterna 
att ordna med parkering med mera. Se vidare under rubriken Parkering. 

Fredriksdal är blandat vad gäller upplåtelseformer, men kvarteren i sig är relativt homogena. 
Exploatörer uppmuntras därför att arbeta med blandade upplåtelseformer inom kvarteren. 
Det är också önskvärt med ett större inslag av låg bebyggelse, som till exempel radhus, inom 
programområdet.  

Helsingborgs stads Energistrategi 2035, antagen av kommunfullmäktige i januari 2009, ska 
beaktas. Nya byggnader och renovering av befintlig bebyggelse bör utföras långsiktigt hållbara, 
med miljöanpassade metoder, låg energiförbrukning och med sunda material.  

Befintlig bostadsbebyggelse 

Befintlig bostadsbebyggelse föreslås kunna byggas på med fler våningar, upp till maximalt 6 
våningar.  Lämpligheten i att bygga på med fler våningar måste prövas från fall till fall. Geolo-
giska förutsättningar, skuggverkan och kulturmiljövärden är avgörande om, i vilken grad och 
hur en påbyggnad kan bli aktuell. Påbyggnader ska utföras med respekt för de befintliga bygg-
naderna. Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigt att byggnadshöjderna och formspråket inom 
respektive kvarter förblir enhetlig. Framförallt den lägre bebyggelsen är känslig för påbyggnad. 
Byggnadshöjderna i söder bör förbli lägre än byggnadshöjderna i norr. 

Renovering och underhåll ska utföras med varsamhet och respekt för de befintliga byggnader-
na. För utförligare råd hänvisas till kulturmiljöanalysen som har utarbetats i samband med 
programmet, och som ska fungera som vägledning för kommande detaljplaner.  

Befintliga gårdsmiljöer ska hållas fria från biltrafik och parkeringar. 

Ny bostadsbebyggelse 

Ny bostadsbebyggelse föreslås i huvudsak på mark som idag utgörs av parkeringsytor och på 
mark som skulle kunna frigöras i och med ombyggnaden av Vasatorpsvägen. Ombyggnaden av 
Vasatorpsvägen innebär att hastigheterna på vägen sänks, och därmed bullernivåerna. Viss 
infrastruktur som idag används för bussgator och lokalgator kan på sikt komma att bli överflö-
diga. Viss småskalig bostadsbebyggelse föreslås också kunna uppföras inne på befintliga bo-
stadsgårdar. I två fall även flerbostadshusbebyggelse. Ingen ny bostadsbebyggelse föreslås i de 
allmänna parkerna. 

Ett definitivt våningsantal på ny bebyggelse är avhängigt flera faktorer, till exempel geotek-
niska förhållanden, skuggverkan och möjlighet att ordna parkeringsplatser. Parkeringsplatser 
ska anordnas samlat. Parkering får inte anordnas i parker eller i befintliga gårdsmiljöer. 
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2.3 Förslag på ny bebyggelsestruktur. Gult innebär nybyggnadsområde för bostäder, lila innebär 
centrumändamål, rött innebär skola eller förskola och rosarutigt på gul botten innebär utvecklings-
område som behöver ses över närmare. Blåmarkerade byggnader bedöms ha höga kulturmiljövär-
den. (Illustration: Tobias Röös). 
 

Siffrorna nedan motsvarar siffrorna på kartan ovanför. 
1) Tillkommande bebyggelse längs Vasatorpsvägen ska medverka till att rama in vägen 

och skapa en stadsmässig fasad mot vägen. Samma planer finns i Drottninghög, norr 
om Vasatorpsvägen. Vasatorpsvägen ska omvandlas till en stadsgata, och vara den 
sammanhållande pulsådern för Fredriksdal och Drottninghög. För att människor ska 
lockas att röra sig till fots och till cykel längs gatan behöver byggnaderna som uppförs 
längs gatan ha fasader med hög detaljeringsgrad och komma ner i en mänsklig skala. 
Erfarenheter visar att gator som omges av byggnader med mycket fasaddetaljer upp-
levs som mer attraktiva.  
 
Det ska finnas möjligheter till lokaler i bottenvåningarna ut mot gatan, förslagsvis på 
hörnlägen. Även om ljudnivåerna kommer att minska från Vasatorpsvägen kommer 
det vara nödvändigt att arbeta med tysta eller ljuddämpade sidor för att skapa en 
ljudmässigt god boendemiljö. Möjligheterna att åstadkomma ljuddämpade sidor mot 
söder bedöms vara goda. Byggnaderna bedöms kunna uppföras i 4-6 våningar. På vissa 
platser, längs vägen, se nummer 2, 4 och 10, kan högre byggnader tillåtas. 
 
Bebyggelsen i anslutning till Drottninghögs centrum och busshållplatsen ska förutom 
att bilda en stadsmässig fasad mot vägen även medverka till att skapa en plats med 
centrumkvaliteter. Det är viktigt med lokaler som aktiverar bottenvåningarna. Se vi-
dare under rubriken Verksamheter och handel. 
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2) I anslutning till Drottninghögs centrum kan bebyggelsen punktvis tillåtas gå upp i 
höjd, eventuellt kan 16 våningar prövas. Ett högt punkthus kan innebära negativ 
skuggverkan på det planerade torget på Drottninghög. Därför måste exakt placering, 
utformning och höjdsättning föregås av skuggstudier som tar torgets sociala funktioner 
i beaktande. 

3) Bebyggelsen på parkeringsplatserna öster och väster om Larmvägen föreslås bygga vi-
dare på strukturen i den anslutande bostadsbebyggelsen. Öster om Larmvägen blir det 
en fortsättning på detaljplanen för del av Brigaden 1 m.fl., som vann laga kraft i de-
cember 2014. Byggnaderna bedöms kunna uppföras i upp till 6 våningar. 

4) Bebyggelsen i anslutning till korsningen mellan Larmvägen och Vasatorpsvägen kan 
tillåtas gå upp i höjd. Eventuellt kan 8-10 våningar prövas. 

5) Bebyggelse längs Lägervägen föreslås kunna uppföras med en bashöjd på 4-5 våningar, 
men med hänsyn till bakomvarande byggnader kan bebyggelsen punktvis tillåtas gå 
upp i 7-8 våningar. Parkering förutsätts kunna lösas i parkeringshus eller under mar-
ken. 

6) Småskalig bebyggelse i form av radhus föreslås kunna uppföras på en del innergårdar 
och i anslutning till punkthuset Flanken i och med omgestaltning av angöringsvägen 
till huset. Det är inte lämpligt med parkering vid dörren, utan parkering föreslås 
kunna ske i gemensamma parkeringsanläggningar. 

7) Bebyggelsen på den nuvarande parkeringsplatsen i slutet av Minörgatan föreslås kunna 
utföras som radhus eller stadsvillor, alternativt med flerbostadshus i 5+1 våning. Bot-
tenvåningen behöver reserveras för förskola. 

8) Bebyggelse på delar av den befintliga parkeringsplatsen bedöms kunna uppföras i 4-6 
våningar.  

9) Bebyggelse i form av punkthus på delar av befintliga innergårdar i 4+1 våningar. 

10) Bebyggelsen kan tillåtas gå upp i höjd till cirka 8-12 våningar. 

Några områden är markerade med olika slags skrafferingar. Dels snedställd gul skraffering, dels 
en rosarutig skraffering på gul botten. Områdena innehåller förslag om bostäder, men måste 
ses över närmare på grund av närhet till andra bakomvarande byggnader, att lägena är utsatta 
för buller från flera håll eller för att de är strategiskt viktiga ur ett stadsbyggnadsperspektiv. 

Vårdboenden och LSS-boenden kan även bli aktuella inom området. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Fredriksdals är ett representativt bostadsområde från rekordåren. Varsamhet enligt 8 kap. 17 § 
plan- och bygglagen ska tillämpas för samtliga kvarter och säkras i framtida planarbete med 
utgångspunkt i kulturmiljöanalysen. Det har bedömts orimligt att behålla samtlig volymer 
orörda med hänsyn till det höga exploateringstryck som finns i området. I vissa kvarter har 
redan ny högre bebyggelse uppförts eller påbyggnader möjliggjorts i detaljplan. Kvarteret Cen-
tern och fastigheten Fronten 2 lyfts fram som ett exempelområde, och byggnaderna bör läm-
nas intakta. Fastigheterna ligger centralt i området, är välbevarat och har en tydlig koppling till 
grönstråket. Fastigheterna har redan både högre och lägre bebyggelse och det finns begränsade 
möjligheter till anpassad påbyggnad. Området har därför pekats ut som ett exempelområde 
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som ska visa ett bevarat kvarter från rekordåren. Inom detta område bör högre krav ställas på 
bevarande av fasader och detaljer. 

3.3 Offentlig och kommersiell service 

Service och handel 

Drottninghögs centrum fungerar som ett stadsdelscentrum även för Fredriksdal. Det är viktigt 
att kopplingarna dit stärks och att Drottninghögs centrum i större utsträckning riktar sig även 
mot Fredriksdal. En folkökning på bägge sidor av Vasatorpsvägen kommer att ändra behoven 
och förutsättningarna för att bedriva offentliga och privata serviceverksamheter och handel i 
området. Drottninghögs centrum ingår inte i planprogrammet, men i det pågående arbetet 
med centrumet riktar sig centrumet mot den nya hållplatsen för superbuss och ska bättre 
knyta ihop de två stadsdelarna. Ett nytt torg som ramas in av lokaler i bottenvåningarna ska 
anläggas norr om Vasatorpsvägen. Torgytan bör övergå i en sammanhängande, likartat gestal-
tad yta över Vasatorpsvägen som sammanfaller med den nya hållplatsen. Även på Fredriksdal 
bör ytan vara inramad av verksamheter som aktiverar byggnadernas bottenvåningar. 

Med utgångspunkt i tematräffen om Drottninghögs centrum föreslår planprogrammet att 
centrumändamål med betoning på kompletterande servicefunktioner kan etableras på Fred-
riksdalssidan. Tyngdpunkten kommer fortsatt att ligga på norra sidan av Vasatorpsvägen, med 
bland annat ICA som den största kommersiella aktören. Men det vore eftersträvansvärt om 
exempelvis en privat eller offentlig servicefunktion skulle vilja etablera sig på Fredriksdal.  

Skolor och förskolor 

Lokalisering av nya förskolor har studerats i samband med programarbetet, och dialog har förts 
med skol- och fritidsförvaltningen samt fastighetsförvaltningen. Studierna har förutom Fred-
riksdal även omfattat Drottninghög och Dalhem.  

Skolor bör kunna expandera inom och i anslutning till de befintliga skolorna, Drottninghögs-
skolan och Fredriksdalsskolan. Det behövs dock skolplatser utanför programområdet också, på 
grund av mer förtätning i närområdet. 

Vad gäller förskola vill skol- och fritidsförvaltningen ha tomter som kan rymma verksamhet för 
cirka 150-200 barn per förskola eftersom dessa enheter anses möjliggöra en optimal verksam-
het. Helsingborgs stads ytrekommendationer för inomhusyta innebär att varje barn ska ha en 
yta på minst 10 kvadratmeter, oavsett om det är en förskola eller skola. Ytan 10 kvadratmeter 
per barn innefattar även de gemensamma utrymmena som till exempel bibliotek, toaletter och 
matsal. För utomhusyta gäller att varje barn ska ha mellan 25 och 40 kvadratmeter. Förskole-
gårdarna behöver således vara cirka 4000-8000 kvadratmeter stora.  

Stora förskoletomter riskerar att utvecklas till otrygga platser efter stängningsdags och förskole-
tomter på parkmark innebär dessutom ett slags privatisering av allmän platsmark. Därför är 
det bra om förskolorna kan samlokaliseras med andra aktiviteter. Förskolegårdar som anläggs 
på befintlig parkmark, och i anslutning till parkmark, ska kunna samnyttjas av boende som 
lekplats eller park. På så sätt kan förskolorna bli till mötesplatser och noder i samhället. All-
män åtkomst till förskolegårdarna ska säkras i detaljplanearbetet. 
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2.4 Föreslagna lägen för skola, förskola och idrottshall. Idrottshallen har måtten 55x35 meter.  
(Illustration: Tobias Röös). 
 
Två lämpliga lägen för storförskolor pekas ut inom programområdet, ett i östra delen av Fred-
riksdal och ett i västra delen. Båda två ligger i anslutning till parkmark och befintlig infrastruk-
tur för att förskolorna ska ha direkt åtkomst till parker och för att möjliggöra hämtning och 
lämning. Tomterna behöver reserveras för förskola så att det finns en kapacitetsreserv inför 
kommande förtätningar och folkökningar inom området. Förutom de två lägena för storförsko-
lor har även några andra lämpliga lägen identifierats, där minde förskolor skulle kunna etable-
ras.  

Siffrorna nedan motsvarar siffrorna på kartan ovanför. 
1) Spanaren 1 och del av Filborna 28:1 – storförskola delvis på kvartersmark och delvis 

på nuvarande parkmark. Hämtning, lämning och leveranser föreslås ske från den om-
gestaltade angöringsvägen till punkthuset inom Flanken 1. 

2) Kvarteret Värnet – storförskola på kvartersmark i bottenvåningen på tillkommande 
bostadsbebyggelse. Hämtning, lämning och leveranser föreslås ske från Minörgatan. 

3) Batteriet 10 – mindre förskola i bottenvåningen på befintlig bostadsbebyggelse. 
Hämtning, lämning och leveranser föreslås ske från Fyrverkaregatan. 

4) Flanken 1 – mindre förskola i bottenvåningen på befintlig bostadsbebyggelse. Hämt-
ning, lämning och leveranser föreslås ske från Vaktgatan. 

5) Flygeln 1 – Fredriksdals förskola skulle kunna expandera ut något på nuvarande park-
mark. 
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De två storförskolorna är en förutsättning för att Fredriksdals fulla förätningspotential ska 
kunna utnyttjas. 

Idrottshall 

Det finns behov av en större idrottshall, med minimimått 55x35 meter, inom området. En 
sådan bedöms kunna byggas inom Fredriksdalsskolans fastighet, Flygeln 1, och ersätta eller 
komplettera den mindre idrottshall som finns där idag. 

3.4 Grönstruktur 
Det pågår ett arbete för upprustning av grönstukturen inom ramen för Handlingsplan för grön-
struktur. Programförslaget baseras på detta och på förslag som togs fram i samband med trygg-
hetsprojektet Trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv – Fredriksdal. 

Grönstrukturen inklusive vattenmiljöerna är basen för så kallade ekosystemtjänster som inne-
fattar ekologiska, sociala, resurs- och energimässiga aspekter. I planprogrammet föreslås dessa 
utvecklas och förstärkas. 

Inom Fredriksdal är grönstrukturen förhållandevis väl sammanhållen med parker och naturom-
råden som nås genom gröna och bilfria stråk. Parkerna planerades som mötesplatser i grann-
skapet, efter 1960- och 70-talens stadsbyggnadsideal. De gavs generösa ytor och förlades 
centralt i anslutning till sammanbindande gång- och cykelstråk. Resultatet blev en bilfri och 
barnvänlig miljö med mycket vardagsnära grönska som kan nyttjas bland annat för motion och 
rekreation.   

Parker 

Fredriksdal har två parker. En mindre i västra Fredriksdal och en större i östra Fredriksdal. 
Parkerna har aldrig fått några officiella namn, men har sedan 1960-talet gått under de admi-
nistrativa benämningarna Fredriksdal I i väster och Fredriksdal II i öster. De består till stor del 
av öppna gräsytor med enstaka fristående träd och rumsbildande naturlika planteringar. I par-
ken Fredriksdal II har planteringarna idag har vuxit till sig så att de har fått vissa skogskvali-
teter. Delar av både Fredriksdal I och Fredriksdal II har ekvivalenta ljudnivåer på 40-45 dB(A), 
som definieras som ett tyst område. (Se under kapitel 4 Planeringsförutsättningar; Programom-
rådet för en översiktlig bullerkartering). Det är viktigt att dessa kvaliteter värnas. 

Den samlade parkytan inom programområdet är ganska stor i förhållande till parker i övriga 
Helsingborg, och barn och vuxna kan röra sig över stora områden utan att behöva korsa bilvä-
gar. I förhållande till hur många som bor i omgivande bostadskvarter, och som ska nyttja par-
kerna, är de dock inte särskilt stora. Med ökad befolkning i Drottninghög och Fredriksdal be-
höver parkerna ha kvar sin sammanhängande storlek, och ingen ny bostadsbebyggelse föreslås 
därför i de allmänna parkerna. Däremot föreslås en del parkmark kunna användas som försko-
legård. Förskolegårdar ska kunna samnyttjas av boende som lekplats eller park. 

Parkerna behöver utvecklas och kvaliteter behöver förstärkas och kompletteras. Det bedöms 
ofta handla om relativt små grepp, om gestaltning i den lilla skalan och en större omsorg i sköt-
sel och underhåll av parkerna.  
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2.5 Karta som visar grönstruktur. Parkerna Fredriksdal I i väster och Fredriksdal II i öster. Orange 
markeringar visar på platser åtgärder måste vidtas för att komplettera grönstråken. Lila trekanter 
visar på entréer till parkerna som behöver förstärkas eller nyskapas. (Illustration: Tobias Röös). 

Karaktär 

Parkerna är idag likartade till sin karaktär, med gräsmattor och naturlika planteringar. Delom-
rådena är anonyma, och gränserna mellan offentliga och privata rum är otydliga på många 
ställen. Det finns ett behov av en större variation mellan öppna och slutna parkrum, och av 
platser som är lättare att vistas på och ta till sig. Det finns också ett behov av att arbeta med 
trygghetsskapande åtgärder i parkerna och längs stråken, samt att skapa små trivsamma platser 
för ro, lek, picknick och möten. 
 

• De naturlika planteringarna har stora kvaliteter men behöver gallras för att skapa en 
större variation mellan öppen och sluten vegetation. Karaktärsgivande solitära 
ädellövträd, såsom ek, kan också framhävas för att skapa en tydligare karaktär i delar 
av parkerna.  

 
• Skogsdungen i anslutning till Fredriksdalsskolan är värdefull och mycket omtyckt. Un-

dervegetationen är nedtrampad och trädkronorna reser sig som en lövsal som ger ett 
mäktigt intryck för barnen. Skogsdungen bör bevaras.  

 
• I de naturlika planteringarna finns möjligheter att skapa skogskänsla genom gallring av 

undervegetationen. 
 

• Särskilt fokus måste läggas på gränsen mot koloniområdena. Det upplevs idag som 
otryggt, och området behöver integreras bättre i parken. Längre siktlinjer, som bidrar 
till att ge en överblick över parken skulle eventuellt kunna minska den otrygga käns-
lan. 



 

14 (54) 

Programhandling 
Dnr:914/2014 

Upprättad 25 februari 2016 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Gröna stråk 

Fredriksdal har flera tydliga stråk, men kompletteringar och förbättringar behövs. Dels behö-
ver den del av Vasatorpsstråket som går genom Fredriksdal förstärkas, dels behöver området 
kompletteras med nya kopplingar.  

Parken Fredriksdal II ingår i Vasatorpsstråket, ett övergripande stråk av parker och naturområ-
den från Fredriksdalsskogen i väster, via Filborna skog och Bruces skog ut till landsbygden i 
öster. Att göra Vasatorpsstråket till ett fungerande grönt stråk för rekreation och gång- och 
cykel är utpekat i Helsingborgs grönstrukturprogram. Det skulle ge boende i Dalhem, Drott-
ninghög och Fredriksdal ett rekreativt stråk in mot centrala staden och Slottshagen med Kär-
nan och terasstrapporna. Längs stråket finns parker och naturområden, motionsspår vid Fred-
riksdal, Fredriksdals museum, idrotts- och aktivitetsområdet Olympia med arena, bowlinghall, 
ishall med mera. Också stadens stora simhall vid Filborna arena och utebassängen i Drottning-
hög har anknytning till stråket. 

• För att förverkliga Vasatorpsstråket finns behov av att komplettera gång- och cykel-
kopplingar genom eller förbi Fredriksdals museer och trädgårdar samt genom koloni-
området Brytstugan, mot Filbornaskolan, Filborna arena och vidare mot Filborna 
skogspark. En sammanhållande gestaltning genom hela stråket, från Fredriksdalsskogen 
till Bruces skog, skulle öka läsbarheten och möjligheten att orientera sig i landskapet. 

 
• Parken Fredriksdal II behöver få en ny entré från Lägervägen. I nuläget består mötet 

mellan park och väg av en vall och ogenomtränglig vegetation.  
 

• Kopplingen mellan Fredriksdal I och Fredriksdal II behöver förstärkas. En koppling 
behöver säkras norr om Kubikskolan. Marken på västra sidan om Larmvägen är privat-
ägd. Marken öster om Larmvägen utgörs till största delen av parkeringsplatser och en 
gräsyta som inte används som skolgård. Marken ägs av staden. 

 
• Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bra med en planskild korsning i anslutning till sko-

lan, men området upplevs idag som otryggt där gång- och cykelvägen går i ett tråg. 
Det bör utredas om det finns ett behov av att gång- och cykelvägen går i ett tråg. 

 
• Tryggheten längs Brytstugevägen behöver ökas, bland annat genom att öppna upp en 

passage genom koloniområdet och idrottsområdet för att på så vis skapa nya flöden. 
Det är viktigt att den nya passagen genom Brytstugan gestaltas så att den upplevs som 
trygg och välkomnande.  

 
• Koloniområdenas och Fredriksdals trädgårdars ytterkanter behöver visas en lika stor 

omsorg som insidan. Höga stängsel och taggtråd bidrar till den upplevda otryggheten. 
Det finns en stor potential i att ge kanterna en mer omsorgsfull gestaltning. 

 
• Tillgängligheten och möjligheterna för att kunna ta en promenad i parken  

Fredriksdal I bör förbättras genom att komplettera befintliga gångbanor till en slinga. 

Lekande och lärande 

I Fredriksdal I finns en områdeslekplats som nyligen har kompletterats med en multiarena. I 
Fredriksdal II fanns tidigare en områdeslekpark, men idag finns bara rester kvar av lekparken. 
Flera mindre lekplatser har tagits bort under årens lopp. På de privata bostadsgårdarna finns 
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små lekplatser för de yngsta barnen. Dessa utgör ett bra komplement till lekplatserna på all-
män platsmark, speciellt för de yngsta barnen. 

• Det finns behov av en ny områdeslekplats inom parken Fredriksdal II. Den nya områ-
deslekplatsen bör hamna i mötet mellan stråken i nord-sydlig, och öst-västlig riktning.   

• En mindre lekplats bör anläggas strax söder om Fredriksdalsskolan, där två stråk möts. 

• Möjligheterna till naturlek och kojbygge bör främjas, bland annat genom viss gallring i 
de naturlika planteringarna och kvarlämning av byggbart material. 

• Möjligheterna till odling bör främjas och bejakas. Samverkansprojektet Planteringar 
utan gränser ser just nu över möjligheterna till stadsodling i området. 

Motion och aktivitet 

Väster om Fredriksdals muséer och trädgårdar, en dryg kilometer från parken Fredriksdal II, 
finns Idrottsoasen med utomhusgym med mera. I anslutning till Filborna arena finns fotbolls-
planer. I Fredriksdalsskogen, i anslutning till Fredriksdals muséer och trädgårdar, finns ett el-
ljusspår på 1 kilometer och i Filborna skogspark ger stigarna möjlighet till en 2,5 kilometers-
runda. I Bruces skog finns två spår, ett på 5 och ett på 8 kilometer. Dessa är dock svåra att nå, 
framförallt från Drottninghög och Dalhem. 

• Att koppla ihop systemet av gröna stråk i Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem med 
löpstigarna i Fredriksdalsskogen, Filborna skogspark och Bruces skog skulle innebära 
stora möjligheter till motion och fysisk aktivitet. Detta skulle även kunna stärka kopp-
lingarna mellan områdena. 

• Motionsutbudet inom parkerna skulle förutom bollplaner även kunna kompletteras 
med en aktivitetsplats, exempelvis för spontanidrott, klättring och bouldering. Men 
även för boule och petanque. 

Biologiska värden 

Programmet föreslår att små kreotoper (skapade småbiotoper) anläggs. Det rör sig ofta om 
små grepp som kan tillföra kvaliteter som inte enbart är biologiska utan även rekreativa.  

• att ändra skötselinriktning från långgräs till äng där det lämpar sig,  

• att spara död ved i och med gallringar i de naturlika planteringarna,  

• att sätta upp holkar för fåglar, insekter och fladdermöss med mera,  

• att skapa stenrösen, samt  

• att arbeta med öppen dagvattenhantering där det är lämpligt. 

Dagvatten 

Planprogrammet tar utgångspunkt i Helsingborgs dagvattenpolicy, antagen av kommunfull-
mäktige i juni 2015. Dagvattensystemet är utbyggt i området, men för att förebygga över-
svämningsrisk i framtiden, med ökad regnintensitet och förtätad bebyggelse, krävs fördröjning 
av vattnet innan det når det tekniska dagvattensystemet. Men det är även viktigt att planera 
ytor som kan översvämmas vid skyfall när ledningsnätets kapacitet inte räcker. Programmet 
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uppmuntrar fastighetsägare att tillämpa öppen dagvattenhantering. Förutom att fördröja dag-
vattnet kan öppen dagvattenhantering vara karaktärsskapande, tillföra ett vackert element i 
närmiljön och ha en renande effekt på vattnet. 

En dagvattenutredning för Rikshems fastighetsbestånd togs fram under arbetet med detaljpla-
nen för Brigaden 1 m.fl. (WSP, 3 mars 2014). Den utredningen och tidiga skisser på öppen 
dagvattenhantering på Fredriksdal visar att förutsättningarna är goda för att anlägga ett system 
av öppen dagvattenhantering.  

Ett öppet dagvattensystem bygger på olika typer av ytor som kan vattenfyllas i olika grad vid 
extrema regnoväder. Mellan systemet av översvämningsytor leds vattnet i svackdiken eller 
kanaler och rännor innan det släpps ut i dagvattensystemet under marken. Ytor ska utformas 
som så kallade multifunktionella ytor, som kan nyttjas som lekplats, basketplan eller liknande 
när vädret är torrt. Dammar med vattenspegel, svackdiken samt rännor och kanaler kan ut-
formas som vackra landskapselement eller stadsrumselement. All utformning av dagvattenan-
läggningar ska ta utgångspunkt i kapitlet dagvattenpolicyn.  

Det går att reglera så att vissa ytor bara kommer att översvämmas vid regn med en återkomst-
tid på exempelvis 100 år och andra med en återkomsttid på 10 år. Andra ytor kan vara små 
dammar som har en vattenspegel året om, men kan tillåtas brädda över vattenspegeln vid kraf-
tiga regn. En återkomsttid på 100 år innebär att det finns 1 procents risk att ytan översvämmas 
varje år. När väl en yta har vattenfyllts ska vattnet rinna undan på ett par timmar efter att 
regnet har avtagit.  

 

 
2.6 Exempel på öppen dagvattenhantering från stadsdelen Vauban i Freiburg, Tyskland. (Foto: 
Katarina Carlsson). 
 
Ett fastighetsägareengagemang är viktigt för att få öppen dagvattenhantering till stånd. Både 
Rikshem och Helsingborgshem har uttryckt intresse för öppen dagvattenhantering. 
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2.7 Exempel på en så kallad ”rain garden” från Köpenhamn. (Foto: Fredrik Bengtsson). 
 

 
2.8 Exempel på dagvattenfördröjning i ett trängre läge från stadsdelen Augustenborg i Malmö. 
(Foto: Lars-Erik Widarsson). 
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2.9 Större dagvattendamm. (Foto: Lars-Erik Widarsson). 

Gårdar 

De gemensamma bostadsgårdarna är bra komplement till de stora landskapsparkerna, framför-
allt för små barn. Gårdsmiljöerna behöver dock i flera tillfällen rustas upp för att öka trygghet-
en och skapa en trivsammare miljö. Flera fastighetsägare har planer på att öppna upp botten-
våningar till lägenheter med privat uteplats eller på andra sätt ge lägenheter tillgång till egna 
små förgårdar eller planteringar. Att arbeta med odling och ge hyresgäster möjlighet att ta 
bostadsgårdarna i besittning är ett bra sätt att ge en intimare miljö på innergårdarna, och ett 
sätt att få de boende intresserade av sin närmiljö. Bostadsgårdarna ska även fortsättningsvis 
hållas fria från biltrafik och parkering. Det är viktigt att bevara en grön koppling mellan de 
privata gårdarna och de allmänna parkerna, även i de tillfällen där bebyggelse föreslås på be-
fintliga gårdar. 

 
2.10 Exempel från kvarteret Centern på hur boende med enkla medel kan ta utemiljö i besittning 
och mjuka upp gränserna mellan privat och allmän sfär. (Foto: Tobias Röös). 
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3.5 Koloniområdena 
Idén till koloniträdgårdar kom från Tyskland i slutet av 1800-talet för att sprida sig till vidare 
till Danmark och Sverige. Tanken med trädgårdarna var från början att kolonilotten skulle göra 
det möjligt att odla sina egna grönsaker till hushållet, och kolonilotterna har i kristider varit 
viktiga tillskott till hushållsekonomin. Snart framhölls även att odling på kolonilotter var stär-
kande för kropp och själ, och idag domineras kolonilivet av de rekreativa aspekterna. 

Planprogrammet föreslår att koloniområdena ska vara en plats för odling och en grön oas. Vär-
det i att uppleva det gröna måste dock komma boende i området till del i större utsträckning 
än idag. Det är också viktigt att slå vakt om de ursprungliga idéerna med kolonilottsområden, 
så att de inte utvecklas till slutna sommarstugeområden.  

Passage genom koloniområdet Brytstugan 

Koloniområdena utgör idag en kraftig barriär och skapar otrygga omvägar från bostadsområ-
dena Fredriksdal och Drottninghög mot de viktiga målpunkterna Filborna gymnasium, Fil-
borna arena och naturområdena Filborna skogpark och Bruces skog. Barriären måste minskas 
och ett nytt, gent och tryggt gång- och cykelstråk skapas. Den gällande detaljplanen från 1965 
innehåller ett cirka 40 meter brett parkstråk som aldrig har genomförts. Detta parkstråk med 
gång- och cykelbana behöver genomföras för att få till en bättre koppling mellan bostadsområ-
dena och målpunkterna på andra sidan. Ett alternativ till att genomföra parkstråket vid det 
angivna området är att genomföra det längre norrut, mellan Brytstugans grind 3 och 5, där det 
idag går en allmän vattenledning och där viss sophämtning från koloniområdet sker.  

2.11 Karta som visar de två alternativa passagerna genom Brytstugans koloniområde samt mål-
punkter på vardera sidan koloniområdet som kommer att kopplas samman genom passagen. (Il-
lustration: Tobias Röös). 

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Ett parkstråk i det ursprungliga läget kan 
genomföras utan ändring av detaljplanen, och träffar eventuellt bättre i förhållande till gymna-
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sieskolan. Flera stugor behöver dock lösas in om stråket ska kunna genomföras i det ursprung-
liga läget.  

Det norra läget mellan grind 3 och 5 har fördelar utifrån stråk i parken Fredriksdal II, möjlig-
heterna till platsbildningar och att kunna föra stråken vidare mot Filborna skogspark. Det be-
döms möjligt att genomföra det stråket utan att behöva lösa in några stugor.  

Ny detaljplan för koloniområdena 

Mark- och exploateringsenheten (MEX) håller på att ta fram ett förslag till förändrat arrende-
avtal. Anledningen är att harmonisera förhållandena och arrendetiden för stadens koloniområ-
den. Tillsvidare gäller tilläggsavtalet från 1 januari 2015. Enligt tilläggsavtalet får en stuga in-
klusive eventuell överbyggd uteplats om högst 50 kvadratmeter uppföras på respektive koloni-
lott, dock måste minst 30 procent av kolonilottens yta vara odlingsareal som inte får bestå av 
byggnad, trädäck, gräsmatta och grusade eller stenlagda ytor. Stugor får dock inte byggas större 
än vad gällande detaljplan medger. En del av stadens koloniföreningar, däribland Brytstugan, 
har inte skrivit under det nya tilläggsavtalet. 

Då detaljplanen för Sommarbyn Tornet och Brytstugan inte medger större stugor än 25 
kvadratmeter måste detaljplanen ändras innan större stugstorlekarna kan medges. I en kom-
mande detaljplan är det viktigt att studera syftet med området och reglera hur kvaliteterna i 
området kan tillvaratas och komma fler än föreningsmedlemmarna till del och hur koloniom-
rådenas barriärverkan kan minskas. 

• Ett gestaltningsprogram bör tas fram. Gestaltningsprogrammet bör dels innehålla rikt-
linjer för stugor och andra byggnader, dels för hur koloniområdet förhåller sig till om-
givningarna med stängsel, grindar, vegetation med mera. 

• Stängslen bör regleras. Idag krävs inget bygglov för stängslen. 

• Syftet med koloniområdena behöver preciseras; odling och rekreation. En lämplig 
stugstorlek, vad gäller kvadratmeter, byggnadshöjd med mera måste undersökas och 
fastslås med hänsyn till förhållanden på platsen. 

• En del åtgärder bör befrias från bygglov. 

• Kulturvärdena i enskilda byggnader bör studeras. 

• Parkeringssituationen bör ses över. 

• Dagvattensituationen och översvämningsrisker bör studeras. 

• Sommarbyn Tornet har idag krav på sig att dra in kommunalt avlopp, medan Brytstu-
gan inte har detta krav. De olika kraven beror på hur mycket vatten de enskilda kolo-
nilottsinnehavarna förbrukar. Med en större byggrätt kommer förmodligen vattenför-
brukningen att öka även för Brytstugan, varför behovet av kommunalt avlopp bör ut-
redas i samband med detaljplanering.  

3.6 Allmänna platser 
Allmän platsmark i programmet utgörs av gator och parker. Det pågår ett arbete med Drott-
ninghögs centrum som ligger strax utanför programområdet. Ett nytt torg ska anläggas och 
centrumet ska i högre grad än idag rikta sig utåt och mot den nya hållplatsen för superbuss. 
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Förslaget är att torget ska ramas in av lokaler i bottenvåningarna. Torgytan bör övergå i en 
sammanhängande, likartat gestaltad yta över Vasatorpsvägen som sammanfaller med busshåll-
platsen för superbuss. Även på Fredriksdal bör ytan mötas av aktiva bottenvåningar. 

3.7 Trafik 
Trafiksystemet är utbyggt efter ideal som rådde på 1960- och 1970-talen, med en långt driven 
trafikseparering. Trafiksepareringen kom som ett svar bland annat på den höga dödligheten i 
trafiken och viljan att planera bostäder med direkt och trafiksäker tillgång på grönska.   

Resultatet blev en stadsdel där bostäder och parker är planerade som en helhet. Det är viktigt 
att värna om de kvaliteter som finns i de stadsbyggnadsideal som rådde när bostadsområdet 
byggdes ut. Området är unikt för att oskyddade trafikanter kan röra sig över stora områden 
mellan bostad, skola och parker utan att passera bilvägar.  

En negativ effekt av trafiksepareringen är bland annat barriäreffekter hos de stora trafiklederna 
som omsluter området och passager som upplevs som otrygga där gång- och cykelstråk går 
genom tunnlar. 

Gång- och cykeltrafik 

Programmet bekräftar de kvaliteter som området innehåller vad gäller möjligheter för gång- 
och cykeltrafikanter att färdas över stora områden utan att passera bilvägar. 

Som tillägg föreslås ett antal nya kopplingar för att öka finmaskigheten i gång- och cykelnätet. 

 
2.12 Karta som visar förslag på kompletteringar i gång- och cykelvägnätet. (Illustration: Tobias 
Röös). 
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GC1) Gång- och cykelkopplingen från Hävertgatan och vidare upp mot Drottninghög 
behöver stärkas. 

GC2) En gång- och cykelkoppling behöver anläggas i anslutning till den kommande 
hållplatsen för superbuss. Kopplingen går över mark som idag är i privat ägo. 

GC3) En gång- och cykelkoppling behövs i anslutning till korsningen mellan Vasa-
torpsvägen och Larmvägen. 

GC4) Cykeltunneln under Vasatorpsvägen är viktig ur framkomlighetssynpunkt. 
Tunneln upplevs idag dock som otrygg, och trygghetsskapande åtgärder behöver vid-
tas. 

GC5) Gång- och cykelkopplingar kommer att anläggas i samband med den nya håll-
platsen för superbuss och torgbildningen på båda sidor om Vasatorpsvägen. 

GC6) En gång- och cykelkoppling mot Drottninghög föreslås kunna anläggas i Fyrver-
kargatans förlängning.  

GC7) En ny gång- och cykelkoppling föreslås som fortsättning på den nya infarten till 
det nybyggda punkthuset Flanken 1, och ansluta till Lägervägen i söder. Kopplingen 
föreslås i framtiden kunna fortsätta i kanten av koloniområdena Fredriksdal västra och 
östra, ner till Fredriksdals muséer och trädgårdar. 

GC8) En ny gång- och cykelkoppling föreslås från den föreslagna nya entrén till par-
ken Fredriksdal II och vidare ner mot Fredriksdalsskogen, i gränsen mellan Fredriksdals 
muséer och trädgårdars marker och den så kallade Mejeritomten. 

GC9) En gång- och cykelkoppling behövs för att komplettera grönstrukturen mellan 
parkerna Fredriksdal I och Fredriksdal II. Marken väster om Larmvägen är idag i privat 
ägo. Marken öster om Larmvägen utgörs till största delen av parkeringsplatser som 
tillhör Kubikskolan och gräsyta som inte används som skolgård. Marken ägs av staden. 

GC10) En gång- och cykelkoppling behöver säkras mellan västra och östra delen av 
Fredriksdal, över Larmvägen. Kopplingen ligger i anslutning till kommande omgestalt-
ning av busshållplatsen på Larmvägen.  

GC11) Minst en gång- och cykelkoppling behövs genom Brytstugans koloniområde för 
att knyta ihop målpunkterna Filborna arena och Filbornaskolan med resten av stadsde-
len.  

GC12) Kopplingen som går i tunnel under Larmvägen och i tråg genom Fredriksdals-
skolans skolgård ses över. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bra med en planskild 
korsning i anslutning till skolan, men området upplevs idag som otryggt där gång- och 
cykelvägen går i ett tråg. Tunneln och tråget upplevs idag dock som otrygga, och 
trygghetsskapande åtgärder behöver vidtas. 

Kollektivtrafik 

Införandet av en ny superbusslinje innebär omdragningar av andra busslinjer, och på sikt även 
nedläggningar av en del hållplatser.  
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2.13 Karta som visar förslag på nya busshållplatser, busshållplatser som föreslås omgestaltas och 
busshållplatser som föreslås utgå i och med att gator kan stängas av. (Illustration: Tobias Röös).  
 

• Tre nya hållplatser för superbuss kommer att anläggas på Vasatorpsvägen. Hållplat-
serna kommer att utformas så att även vanliga stadsbussar kan angöra dem. 

• Ett nytt läge för busshållplatsen Frontgatan föreslås i detaljplanen för del av Brigaden 
1 m.fl. Hållplatserna i norr- och södergående riktning samlas till ett och samma läge. 

• Läget för hållplatsen Fredriksdalsskolan och trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring 
hållplatsen bör utredas.  

Biltrafik 

Planprogrammet har samordnats med förprojekteringen av Vasatorpsvägen. Gatunätet och 
biltrafiken kommer att förändras i och med ombyggnaden av Vasatorpsvägen och genomfö-
randet av kommande detaljplaner. 

I och med ombyggnaden av Vasatorpsvägen ändras trafikstrukturen i området. Matargator som 
löper parallellt med Vasatorpsvägen föreslås kunna tas bort. Lokalgatorna föreslås istället 
kunna få direkt anslutning till Vasatorpsvägen. Vasatorpsvägen i sig kommer också att gestaltas 
om till en stadsmässig gata. Hastigheterna kommer att sänkas från dagens 70 kilometer i tim-
men till 40 kilometer i timmen på större delen av sträckan som passerar programområdet, och 
60 kilometer på sträckan öster om Drottninghögs centrum. Fler kopplingspunkter, både för 
biltrafik och för gående och cyklister, kommer att etableras. 

Nedläggningar av lokalgator måste föregås av en trafikteknisk utredning. 
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2.13 Karta som visar vägar och gator som föreslås utgå eller omgestaltas samt nya bilvägskoppling-
ar. (Illustration: Tobias Röös). 

Utformning av gator 

En omgestaltning av ett antal vägar och gator föreslås.  

• Vasatorpsvägen Ett förprojekteringsarbete för ombyggnaden av Vasatorpsvägen till en 
stadsgata med superbusslinjer sker parallellt med programarbetet. Vasatorpsvägen 
kommer fortfarande att vara viktig som infartsled till staden och som kollektivtrafik-
stråk. Karaktären föreslås dock förändras från infartsväg kantad av vegetationsridåer till 
en gata med trottoarer, med byggnadsvolymer nära gatan och flera korsningspunkter. 
Gatan ska vara den sammanhållande pulsådern för Fredriksdal och Drottninghög. 
Byggnader som vetter ut mot Vasatorpsvägen behöver få en stadsmässig fasad mot ga-
tan. Utformning och materialval ska förstärka stadskaraktären. Där det inte går att 
uppföra nya byggnader på grund av andra bakomvarande byggnader, och i väntan på 
ny bebyggelse, ska gatan få en stadsmässigt grön karaktär, med uppstammade träd och 
utan undervegetation för att skapa ett öppet stadsrum. Korttidsparkering i anslutning 
till lokaler på bottenvåningarna ska möjliggöras på båda sidor om Vasatorpsvägen. 
Kantstensparkering kan också bidra till att ge Vasatorpsvägen karaktären av en stads-
gata. 
 
Förutom en ny korsning vid Larmvägen och en vid Drottninghögs centrum föreslår 
programmet att två korsningar för medlöpande trafik kan anläggas mot Vasatorpsvä-
gen. Dessa ska fungera som kompletterande anslutningar för bebyggelse som föreslås 
på mark som frigörs när Larmvägen och Fyrverkaregatan utgår i dessa sträckningar. En 
förutsättning för att kunna anlägga korsningarna är att de går att utforma på ett trafik-
säkert sätt och att de endast får en kompletterande funktion.  
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• Larmvägen Detaljplanen för del av Brigaden 1 m.fl. föreslog en omgestaltning av den 
del av Larmvägen som anslöt till den aktuella bebyggelsen, och förberedde för en an-
slutning till Vasatorpsvägen. Det finns behov av att också resten av Larmvägen omge-
staltas. För att öka trafiksäkerheten föreslås körbanan smalnas av genom klackar som 
sticker tre meter ut i gatan vid befintliga utfarter samt vid Frontgatans busshållplats i 
norrgående riktning. Mellan klackarna föreslås en flexibel zon som kan rymma vege-
tation eller kantstensparkering. Den nya körbanan föreslås få en bredd på 7 meter. 
Omgestaltningen av Larmvägen föreslås bekostas genom gatukostnadsavgift i exploa-
teringsavtal tillhörande kommande detaljplaner.  
 

 
2.14 Förslag till principsektion genom Larmvägen i höjd med busshållplatsen Frontgatan. 
De streckade linjerna utgör fastighetsgränser. (Illustration: Tobias Röös). 
 
 

2.15 Förslag till principsektion genom Larmvägen cirka 50 meter norr om Tränsgatan. De 
streckade linjerna utgör fastighetsgränser. (Illustration: Tobias Röös). 

• Angöringsgatan till Flanken Det nybyggda punkthuset Flanken angörs genom en an-
göringsgata på kvartersmark från korsningen Larmvägen/Vaktgatan/ 
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Vasatorpsvägen. Programmet föreslår att angöringsgatan, korsningen och den lilla 
gröna kilen med gång och cykelbana, som finns öster om angöringsgatan, omgestaltas. 
Vägdragningen bör gå närmare fastigheten Spanaren för att underlätta för hämtning 
och lämning vid den föreslagna förskolan inom fastigheten, och för att möjliggöra för 
radhusbebyggelse i anslutning till Flanken. Gatan ska utformas som ett gaturum med 
urban prägel. Sträckan från Vasatorpsvägen till gång- och cykelstråket i öst-västlig 
riktning ska utformas för biltrafik i låga hastigheter kombinerat med gång- och cykel-
trafik. Besöksparkering till radhusen och fastigheten Spanaren samt parkering för 
hämtning och lämning kan utföras som kantstensparkering. Gatan bör också utformas 
med hänsyn till att parken Fredriksdal I idag är en av Helsingborgs tysta parker, med 
avseende på trafikbuller, med en bullernivå på mellan 40-45 dB(A).  
 
Gaturummet föreslås fortsätta söderut som gång- och cykelväg för att ansluta till Lä-
gervägen i söder. Även den södra sträckningen ska utformas som ett urbant gaturum. 

 
2.16 Exempel på urbant gaturum för blandad trafik som övergår i gång- och cykelbana från stads-
delen Vauban i Freiburg, Tyskland. (Foto: Katarina Carlsson) 

Parkering 

Helsingborgs stad har en ambition om att minska bilbehovet i hela staden, och en ny parke-
ringsnorm är under framtagande. 

En parkeringsutredning togs fram under arbetet med detaljplanen för del av Brigaden 1 m.fl. 
Utredningen omfattade Rikshems fastighetsbestånd, men stadsbyggnadsförvaltningen bedömer 
att samma resonemang går att tillämpa på hela programområdet.  

Enligt utredningen som togs fram för detaljplanen för del av Brigaden 1 m.fl. är idag endast 
0,52 parkeringsplatser per lägenhet utnyttjade inom Rikshems fastighetsbestånd. Detta beror 
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troligen på ett lågt bilinnehav samt förekomsten av avgiftsfria parkeringar hos andra fastighets-
ägare och på allmän platsmark i närområdet. Troligen kommer bilinnehavet även i fortsätt-
ningen att vara lågt, men det finns fog för att anta att det kommer att öka i förbindelse med 
nybyggena, den löpande upprustning som pågår i området samt att de avgiftsfria parkerings-
platserna utanför området på sikt kommer att avgiftsbeläggas. I en avvägning av befintliga och 
tillkommande bostäder har en bedömning gjorts att detaljplanerna för området som utgångs-
punkt ska ge möjlighet för 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Idén med att ange en förhållan-
devis hög siffra är att det ger exploatören incitament att arbeta med åtgärder som bilpool och 
attraktiva cykellösningar, vilka begränsar bilbehovet och behovet av parkeringsplatser. 

Kontraktet med bilpoolen ska löpa på lång tid, förslagsvis tio år. Erfarenheter från bland annat 
Malmö stad visar att bilpool i kombination med andra åtgärder, såsom trygga, säkra och attrak-
tiva cykelparkeringar samt månadskort i kollektivtrafiken under ett år kan reducera parke-
ringsbehovet avsevärt. Bilpoolslösningarna ska utvärderas löpande.  

Skulle det visa sig att det finns ett överskott på parkeringsplatser efter att de första detaljpla-
nerna har börjat genomföras och parkeringsplatser i närområdet som idag är avgiftsfri har av-
giftsbelagts bör det vara möjligt att ompröva antalet parkeringsplatser per lägenhet. 

Då mycket av de nya byggrätterna föreslås på mark som idag utgörs av parkeringsytor är det en 
förutsättning att arbeta med gemensamma parkeringslösningar. Fastighetsägare uppmanas att 
samarbeta med varandra om gemensamma parkeringslösningar, som i vissa fall även skulle 
kunna samnyttjas med verksamheter inom eller i anslutning till programområdet. Parkeringar 
ska inte lokaliseras på de befintliga bostadsgårdarna eller allmänna grönområdena. 

Ett slutgiltigt krav på antal parkeringsplatser bestäms i bygglovet. 

 

2.17 Exempel på halvt nedgrävd parkeringslösning från detaljplanen för del av Brigaden 1 m.fl. 
Nedgrävt plan till vänster och övertäckt plan till höger. (Illustration: Eurocon arkitekter). 
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Bullerskyddsåtgärder 

Möjligheterna att skapa en ljudmässigt god boendemiljö bedöms som goda. Bullerutredningar 
måste dock tas fram för de enskilda detaljplanerna.  

3.8 Teknisk försörjning 
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintlig teknisk försörjning. På vissa platser finns 
behov av att dra om ledningsnät på grund av tillkommande bebyggelse. Detta bör göras samlat 
för att undvika uppgrävning av gator flera gånger. Det bör också förberedas för nya ledningar 
genom att tomma rör läggs ner i marken när en gata grävs upp. Delar av fjärrvärmenätet 
kommer att läggas om till Larmvägen.  

Ledningar 

Det går en gasledning längs Vasatorpsvägen. I och med korsningen Minörgatan/Vasatorps-
vägen gör gasledningen en sväng söderut för att sedan återigen vända norrut och gå längs Vasa-
torpsvägen igen. Gasledningen har ett skyddsavstånd på 2 meter åt vardera hållet som inte får 
bebyggas. I korsningen Minörgatan/Vasatorpsvägen måste ledningen flyttas för att det ska gå 
att bygga där. Ledningen behöver eventuellt flyttas för att möjliggöra bebyggelse längs Vasa-
torpsvägen.  

 
2.18 Gasledningen där den svänger ner i korsningen mellan Minörgatan och Vasatorpsvägen. I 
övrigt går ledningen längs Vasatorpsvägen såsom antyds på bilden. Ledningen omges av en bygg-
nadsfri zon på 2 meter åt vardera hållet. 

 
Det går en fjärrvärmeledning under marken på fastigheten Brigaden 1, som enligt Öresunds-
kraft, ska förläggas till Larmvägen. Detta kommer att ske i samband med att de nya bostadshu-
sen Brigaden 1 byggs. 

Det går vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar i en del av de gator som föreslås kunna tas 
bort, bland annat i Larmvägen och Fyrverkaregatan. Dessa måste antingen säkras genom servi-
tut eller ledningsrätt när marken övergår till kvartersmark, och eventuellt dras om för att möj-
liggöra bebyggelse. 

Dagvattenhantering 

I samband med framtagandet av detaljplanen för del av Brigaden 1 m.fl. utarbetades en dag-
vattenutredning (WSP, 3 mars 2014) för hela Rikshems fastighetsbestånd. De övergripande 
resultaten och åtgärdsförslagen som presenteras i dagvattenutredningen är tillämpbara på 
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stadsdelen som helhet, men detaljerade dagvattenutredningar måste utarbetas i samband med 
detaljplaner för fastigheter som inte omfattas av den aktuella dagvattenutredningen. NSVA 
arbetar på en första skiss för öppen dagvattenhantering på Fredriksdal. Programmet kommer 
att kompletteras med skissen innan godkännandet i stadsbyggnadsnämnden. 

Dagvattenutredningen för Rikshems fastighetsbestånd visar på riskområden för översvämning-
ar inom området som omfattas. Som skyddsåtgärd för att motverka översvämning i planområ-
det och kringliggande områden ställs krav på fördröjning av dagvatten inom planområdet. 

Kraven på dagvattenhantering utgår från befintlig situation inom området. Detta innebär att 
dagvatten får släppas från området till allmänna dagvattenledningar med ett flöde som motsva-
rar 50 procent av ett regn med en varaktighet på 10 minuter och en återkomsttid på 10 år. 
Den minsta volym som behöver fördröjas beräknas utifrån ett regn med dimensionerande var-
aktighet och en återkomsttid på 10 år. Regnets intensitet räknas upp med en klimatfaktor om 
1,3 utifrån Svenskt Vattens publikation P104. 

Dimensionering av fördröjningsvolymer för regn med återkomsttider på 10 och 100 år presen-
teras i dagvattenutredningen. Med utgångspunkt från hundraårssituationen kan kontrollerade 
översvämningsytor och alternativa avrinningsvägar säkerställas och därmed minimeras över-
svämningsrisken. En öppen dagvattenhantering förordas. (Läs mer om utformning av öppen 
dagvattenhantering under rubriken kapitel 3.4 Grönstruktur; Dagvatten). 

3.9 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
Åtgärder och nybyggen som programmet föreslår kan innebära fastighetsrättsliga frågor, som 
kommer att behandlas i kommande detaljplaner. 

Ändrad lovplikt 

I arbetet med kommande detaljplan för kolonilottsområdena bör det undersökas om det går att 
införa vissa åtgärder som är bygglovsbefriade.   
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4 Konsekvenser 

4.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att genomförandet av de detaljplaner som programmet 
ligger till grund för inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- 
och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

4.2 Påverkan på riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. Om kommande detaljplaner föreslår byggnader 
som är över 45 meter kommer dessa att remitteras till Försvarmakten eftersom riksintresset 
Försvarsmaktens sensorsystem (radar m.m.) och radiosystem samt Försvarets telenät, FTN kan 
påverkas av höga objekt.  

4.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Gäl-
lande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser halterna i 
utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid 
(CO), bensen och ozon (O3).  

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, som antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 
2010 och aktualitetsförklarades den 26 februari 2014 föreligger ingen risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet. Genomförandet av kommande 
detaljplaner bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten på de utsatta platserna i 
staden.    

Markföroreningar 

Det finns inga rapporter om kända markföroreningar inom bostadsområdena. Innan marken 
bebyggdes för bostadsändamål på 1960-talet nyttjades den för jordbruksändamål, så det be-
döms inte som troligt att det skulle finnas några markföroreningar. Framkommer ny informat-
ion om markföroreningar ska kommande detaljplaner föreslå åtgärder. Misstänkta föroreningar 
ska omgående anmälas till miljöförvaltningen. 

Fruktträden inom Brytstugans koloniområde ska, enligt uppgift i koloniföreningens jubileums-
skrift 60 år med Brytstugan – 1944-2004, ha besprutats mellan år 1946 och 1980. Det är 
oklart vilka ämnen som ska ha använts. Gångarna mellan kolonilotterna ska ha anlagts med 
aska från järnvägen, gummifabriken och sockerbruket. En översiktlig provtagning av markerna 
bör göras för att klargöra dess status.  

Markradon 

Hela programområdet utgörs av mark har normal eller låg risk för markradon. 
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Vattenkvalitet 

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en 
bestämd miljökvalitet. Aktuellt planområde är beläget på grundvattenförekomsten Helsing-
borgssandstenen (objekt-ID 2524) och avvattnas till kustvattnet Helsingborgsområdet (objekt-
ID 539) i Öresund.  

Kustvattnet bedöms inte kunna nå uppsatt kemisk eller ekologisk status till år 2015. Vad gäller 
grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen föreligger risk att kemisk och kvantitativ 
status inte uppnås till 2015.  

Områden som föreslås för nybygge inom programområdet utgörs framförallt av redan hård-
gjorda ytor. Om förslaget med öppen dagvattenhantering genomförs kan genomförandet av 
kommande detaljplaner tänkas ha en viss positiv inverkan på tillståndet för nämnda vattenfö-
rekomster. 

Översvämningsrisk 

Delar av östra Fredriksdal omfattas av ett så kallat båtnadsområde. Ett båtnadsområde innebär 
det område som har dragit nytta av att ett markområde har torrlagts genom ett dikningsföre-
tag. Idag är båtnadsområdena viktiga tecken på var det tidigare låg våtmarker i landskapet, 
eftersom risken för översvämningar fortfarande kan vara förhöjd i dessa. 

Inom det aktuella båtnadsområdet finns ett antal lågpunkter. Dessa sammanfaller i liten grad 
med befintlig eller tillkommande bostadsbebyggelse. Det är bara fastigheterna Värnet 2 och 3 
som berörs av en utpekad lågpunkt, och hänsyn till detta ska tas i kommande detaljplaner. 
Stora delar av koloniområdena omfattas dock av båtnadsområdet och lågpunkter. 

Buller från vägar och järnvägar 

Enligt Helsingborgs översiktliga bullerkartering är en del av de utpekade nybyggnadsområdena 
bullerutsatta. I planprogrammet görs dock bedömningen att det går att skapa en ljudmässigt 
god boendemiljö även i dessa lägen. (Ett utsnitt ur den översiktliga bullerkarteringen återfinns 
under kapitel 4 Planeringsförutsättningar; Programområdet). 

Bullerförhållandena behöver studeras i varje enskild detaljplan, utifrån en prognostiserad tra-
fikutveckling som även tar mer bebyggelse, ändrade trafikmönster på grund av ombyggnad av 
Vasatorpsvägen och eventuell framtida spårvägsdragning med i beräkningen.  

4.4 Natur- och kulturmiljö 

Parker 

Parkerna inom programområdet har ett medelhögt biologiskt värde och högt rekreativt värde. 
De bilfria miljöerna bekräftas i planprogrammet som viktiga kvaliteter i bostadsområdet. Pro-
grammet innehåller förslag som kommer att förbättra upplevelsen av och tillgängligheten till 
parkerna.  

Ingen ny bostadsbebyggelse eller parkering kommer att tillåtas på befintlig parkmark. All 
parkmark inom området föreslås få samma användning i fortsättningen, med undantag för 
några få platser. En begränsad yta på cirka 6000 kvadratmeter i parken Fredriksdal I får tas i 
anspråk för förskolegård. Parkmarken består till största delen av bruksgräsmatta och en mindre 
del högvuxen gräsyta samt 16 frivuxna parkträd. Förskolegårdar som anläggs på befintlig 
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parkmark, och i anslutning till parkmark, ska kunna samnyttjas av boende som lekplats eller 
park. Efter att delarna av parkmarken har ianspråktagits för förskolegård återstår cirka 26000 
kvadratmeter av parken Fredriksdal I. Parken kan även fortsatt fungera som en närpark, men 
bedöms inte kunna rymma mer utrymmeskrävande funktioner som större gräsyta för spon-
tanidrott och bollspel med mera. 

En remsa parkmark mellan fastigheten Spanaren och den del av Flanken 1 där punkthuset 
Flanken står föreslås övergå till gata för bil- cykel- och gångtrafik samt omgestaltas tillsammans 
med angöringsvägen till punkthuset Flanken. Parkremsan utgör idag cirka 3600 kvadratmeter, 
och består till största delen av bruksgräsmatta, två mindre områden buskage och 9 frivuxna 
parkträd. Parkremsan har inte ingått i uträkningarna för den totala parkmarken i Fredriksdal I. 

Totalt återstår cirka 163000 kvadratmeter parkmark inom programområdet i jämförelse med 
cirka 169000 kvadratmeter i nuläget. 

Med ett ökat invånarantal med 3000 personer till 7500 personer skulle parkerna motsvara 
cirka 22 kvadratmeter per boende i flerbostadshus inom Fredriksdal. 

Hushållning med naturresurser 

Genom att förtäta i områden som redan är exploaterade och som redan har en utbyggd infra-
struktur sparas våra gemensamma resurser, liksom den värdefulla jordbruksmarken utanför 
staden. Infrastrukturen som kan vara mycket kostsam kan utnyttjas på ett mera optimalt sätt. 

Kulturmiljö 

Det finns idag ingen bevarandeplan för området. I programmet ingår en kulturmiljöanalys, 
som ger ny och viktig kunskap om kulturmiljövärdena i bostadsområdet. 

Programmet eftersträvar att bevara den övergripande strukturen i området, med bostäder och 
parker som är planerade som en helhet och med trafiksystem och parkeringsplatser i utkanten 
av bostadsområdena. Tillkommande bebyggelse som ansluter till befintlig bebyggelse föreslås 
bygga vidare på den befintliga bebyggelsestrukturen, medan bebyggelsen mot Vasatorpsvägen 
får en mer urban karaktär.  

Programmet föreslår att vissa byggnader kan byggas på med extra våningar, vilket kan komma 
att påverka kulturmiljövärdena i området negativt.  

Stads- och landskapsbild 

Stadsbilden inom området kommer att förändras, framförallt längs Vasatorpsvägen och på 
grund av att högre byggnadshöjder föreslås. Förslagen bedöms endast i liten utsträckning på-
verka stadssilhuetten i sin helhet.  

Balansering 

Programmet innebär att mark som idag utgörs av plantering längsmed Vasatorpsvägen övergår 
från allmän platsmark till kvartersmark för bostäder, och därmed kan hårdgöras. Marken be-
döms inte ha något rekreativt värde, men består av uppvuxna träd som kan ha ett biologiskt 
värde. Vidare innebär programmet att delar av parkmarken, som framförallt har ett rekreativt 
värde, kan tas i anspråk för förskolegård. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 maj 2007 ska balanseringsprincipen tillämpas vid 
exploatering av natur- eller parkmark i Helsingborg. Grundprincipen för balanseringsprincipen 
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är att undvika och minimera intrång i naturmiljöer. Detta har särskilt betydelse vid översikts-
planering och lokaliseringsprövning, som planprogrammet innebär. När lokaliseringen är av-
gjord återstår att kompensera för intrånget i närområdet eller på annan plats. 

I fallet med Vasatorpsvägen bedöms värdet med en exploatering på de gröna planteringarna, 
för att rama in Vasatorpsvägen till en stadsgata, överväga framför det biologiska värdet av de 
gröna planteringarna. Dock måste balanseringsprincipen tillämpas i kommande detaljplaner för 
att kompensera för intrånget i de gröna miljöerna. Även för de ytor som tas i anspråk för för-
skolegård behöver balanseringsprincipen tillämpas.  

4.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Befolkningen förväntas öka i Fredriksdal och på Drottninghög, vilket ställer högre krav på ser-
vice, men också innebär förbättrade förutsättningar att bedriva serviceverksamheter i området. 
Planerna på en ombyggnad av Drottninghögs centrum kommer att ge fredriksdalsborna bättre 
tillgänglighet till centrumet. 

Idag är kapaciteten i skolor och förskolor ansträngd i Fredriksdal såväl som på Drottninghög 
och Dalhem. Därför måste skolor och förskolor byggas ut parallellt med bostadsbyggnadet. 
Programmet pekar ut lägen för etableringar av förskolor och expansion av skola, som bedöms 
vara tillräckligt för den förväntade befolkningstillväxten inom programområdet. 

Utifrån stadens statistik beräknas cirka 7 procent av befolkningen på Fredriksdal vara i åldrarna 
1-5 år, och således i behov av förskoleplats. Förhållandena förväntas vara likartade bland de 
som flyttar in i de nya lägenheterna. En ökning av invånarantalet med 3000 personer innebär 
att det behövs två nya stora förskolor. 

Fredriksdalsskolan hyser idag en privat huvudman, Kubikskolan, som ser stora fördelar med ett 
mindre elevantal än vad skollokalerna har kapacitet till. Istället hyrs delar av lokalerna ut till 
förskolor, svenska för invandrare-kurser och andra verksamheter. Bakgrunden till att hålla 
elevantalet nere är enligt huvudmannen att det uppstår en positiv social lärandemiljö på en 
mindre skola, vilken riskerar att gå förlorad i en större skola. Ett ökat elevantal i Drottning-
högsskolan och Fredriksdalsskolan kan inverka negativt på lärandemiljön i skolorna. 

Planprogrammet föreslår ett tillskott lägre bebyggelse, exempelvis radhus. Det finns även för-
utsättningar för att skapa en större social blandning på Fredriksdal genom att nya kvarter får 
blandade upplåtelseformer, vilket ses som positivt. 

Konsekvenser för barn 

Efter förändringarna enligt planprogrammet kommer Fredriksdal fortfarande att vara en barn-
vänlig miljö. Merparten av dagens parker behålls och nya lekplatser föreslås. Parker och gång- 
och cykelbanor kommer inte att korsas av några bilvägar. Två nya förskolor föreslås anläggas 
parallellt med förätningsprojekten.  

En upprustning av parkerna och en ny koppling genom Brytstugans koloniområde bedöms öka 
den upplevda tryggheten för gymnasieelever som går på Filbornaskolan och för barn som vill ta 
sig till bland annat simhall och idrottshall. 
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Byggnadshöjderna kommer att öka i och med påbyggnad på flera av husen. Erfarenhet visar att 
barn som bor högre upp i flerbostadshus tenderar till att vara ute och leka mindre än barn som 
bor längre ner i husen, vilket kan inverka negativt på barns hälsa och välbefinnande. 

När delar av parken Fredriksdal I tas i anspråk för förskolegård bedöms parken inte längre 
kunna inrymma några större ytor för bollspel och spontanaktiviteter. Parken Fredriksdal II 
bedöms fortfarande kunna inrymma sådana ytor. 

Tillgång till parker och naturområden 

Inom programområdet finns en park, Fredriksdal I, som följer definitionen av närpark (minst 
ett hektar) och en park, Fredriksdal II, som följder definitionen av områdespark (minst fem 
hektar) enligt stadens grönstrukturprogram, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014. När-
parker ger boende en trygg plats att mötas på där man kan träffas och umgås, leka, spela kubb 
eller rasta hunden och behöver finnas inom 300 meters gångavstånd för att nyttjas i vardagen. 
I områdesparker finns utrymme för mer ytkrävande aktiviteter som bollspel. 

Fredriksdalsskogen ligger cirka 2 kilometers gångväg västerut från mittpunkten av Fredriksdals 
bostadsområde (Frontgatans busshållplats). Åt öster ligger Filborna skogspark cirka 1,3 kilome-
ters gångväg från samma utgångspunkt. Dessa områden klassas som större naturområde enligt 
stadens grönstrukturprogram.  

Slutsatsen är att tillgången på parker och natur är god i området. En ny gång- och cykelväg 
genom koloniområdet Brytstugan kommer ytterligare att förbättra tillgängligheten till natur. 

Solförhållanden 

När befintliga byggnader byggs på med flera våningar kommer större delar av de befintliga 
gårdsmiljöerna att skuggas och solförhållandena att försämras. 

Skuggstudier ska tas fram i samband med kommande detaljplaner, och ska i viss mån vara 
styrande för byggnadshöjder och placering av byggnader. 

Tillgänglighet 

Genom att föreslå nya kopplingar genom områden som idag upplevs som barriärer kommer 
tillgängligheten att ökas. Den föreslagna förbindelsen genom Brytstugans koloniområde kom-
mer att tillgängliggöra målpunkterna Filbornaskolan, Filborna arena och Filborna skogspark för 
de boende i Fredriksdal och Drottninghög. 

Den föreslagna entrén till parken Fredriksdal I och de föreslagna förbindelserna förbi och ge-
nom Fredriksdals muséer och trädgårdar kommer att tillgängliggöra parken i högre grad från 
väster. 

Allmänna platser inom planområdet ska utformas så att området är tillgängligt för alla. Detta 
är särskilt viktigt i utformningen av multifunktionella ytor, exempelvis lekplatser och liknande 
som också ska användas för dagvattenhantering. Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, 
där tillgänglighet är ett tydligt krav.  
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4.6 Kommande detaljplaners genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Definitiva fastighetsrättsliga konsekvenser går inte att fastslå på planprogramsnivå, utan får 
hänskjutas till de kommande detaljplanerna.  

Avtal 

För exploateringar som omfattar allmän platsmark behöver exploateringsavtal upprättas för 
kommande detaljplaners genomförande. 

Ekonomi 

Flytt av eventuella ledningar ska belasta exploateringen om inte annat avtalas med ledningsä-
garen. 

Programmets genomförande kräver kommunala investeringar i bland annat ombyggnader av 
gator, nya lekplatser och åtgärder i parkerna. 

Vid upprustning av allmän platsmark, som leder till ökade skötselåtgärder, behöver den kom-
munala budgeten för skötsel av kommunal mark revideras. 

Ansvar och kostnadsfördelning för anläggande, drift och underhåll av dagvattenanläggningar 
behöver utredas. 

Tekniska utredningar 

Följande frågor behöver utredas i de kommande detaljplanerna: 

• Geotekniska förhållanden, 

• Parkering, 

• Buller, 

• Dagvatten, 

• Eventuella markföroreningar inom området för Brytstugans koloniområde, samt 

• Detaljplaner som medger byggnadshöjder på 20 meter eller mera över marken ska 
skickas till Luftfartsverket på remiss. Anser Luftfartsverket att det är nödvändigt att 
upprätta en flyghinderanalys ska en sådan upprättas och samrådas med Ängelholms, 
Ljungbyheds och Kastrups flygplatser. 

För vissa fastigheter finns redan utredningar gjorda. Det kan också tillkomma ytterligare oför-
utsedda utredningsbehov  

Konsekvenser för koloniområdena 

I nuläget har följande möjliga konsekvenser som måste utredas identifierats när en passage 
genom Brytstugan genomförs vid det norra läget, mellan grind 3 och 5: 

• En passage medför eventuellt nya stängsel. Fördelning av kostnader för nya stängsel 
måste utredas. 
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• Föreningen har en sopcontainer vid grind 3. Lösning för att sophämtningen ska fun-
gera måste tas fram. 

• En befintlig parkeringsplats inom området ligger vid det tänkta parkstråket och kom-
mer inte att kunna nyttjas på samma sätt som idag. Parkeringsbehovet behöver utredas 
och eventuella ersättningsplatser anläggas inklusive infart. 

• Viss lastning och lossning vid kolonilotterna sker med bil via gångarna, och behöver 
fortfarande vara möjlig. 

• Det ligger en toalett i anslutning till det tänkta parkstråket. Toaletten måste fortsatt 
vara tillgänglig. Eventuellt måste toaletten byggas om eller flyttas. Kostnader förenade 
med flytten behöver utredas och fördelas. 

Övriga upplysningar 

Brandposter 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. För delar av de föreslagna ut-
byggnadsområdena kan kompletteringar av brandvattenposter behövas.  

Miljöplan 
Miljöplaner ska upprättas vid genomförandet kommande detaljplaner med förebyggande mil-
jöskyddsåtgärder för entreprenadarbetena. Av miljöplanen ska det framgå hur bullerstörningar 
för närboende minskas, hur man kontrollerar att riktvärdena för byggbuller följs, hur boende 
informeras om bullrande moment och dess omfattning samt hur eventuella klagomål hanteras 
under byggtiden. Det ska även framgå i miljöplanen vilka förebyggande miljöskyddsåtgärder, 
rutiner och arbetsutrustning för att förhindra och ta hand om spill som minskar risken för på-
verkan på grundvattnets status. Särskilt viktigt är detta i den nordvästra delen av programom-
rådet, mot korsningen Vasatorpsvägen-Lägervägen är jordtäcket tunt och infiltrationsrisken 
stor.  

Fornlämningar 
Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera.
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5 Planeringsförutsättningar 

5.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund och organisation 

Rikshem har sökt om planändring för den södra delen av fastigheten Brigaden 1. De har samti-
digt aviserat sin avsikt om att fortsätta ansöka om ändringar av detaljplanerna för sina fastig-
heter inom kvarteren Barrikaden, Batteriet och Värnet, som utgör en stor del av Fredriksdal. 
Mark- och exploateringsenheten (MEX) har sökt om planändring för fastigheterna Filborna 
30:7 och 30:8 samt del av Filborna 30:1 som utgörs av koloniområdena Brytstugan och Som-
marbyn Tornet. Helsingborgshem har ingen aktuell planansökan för tillfället, men är en aktiv 
aktör i stadsdelen och i programarbetet. Under arbetet med planprogrammet har flera fastig-
hetsägare, de lokala hyresgästföreningarna, Kubikskolan, ideella organisationer och föreningar 
varit involverade.  

Beslut i ärendet 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2014 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan med normalt förfarande där planprocessen ska inledas med 
planprogram. 

5.2 Programområdet 
Programområdet utgör större delen av bostadsområdet Fredriksdal med tillhörande parker och 
koloniområden. Området avgränsas av Vasatorpsvägen i norr, Lägervägen i väster, koloniom-
rådena Tornets och Brytstugans gränser i söder och öster. 

 
5.1 Programområde markerat med röd streckad linje. (Illustration: Tobias Röös).  
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Programområdet omfattar helt eller delvis följande fastigheter, i bokstavsordning: 

• Barrikaden 1 och 2 

• Batteriet 1, 3, 6 och 8-11 

• Brigaden 1, 2 och 4 

• Centern 1-3 

• del av Filborna 28:1 

• del av Filborna 30:1 

• Filborna 30:7 

• Filborna 30:8 

• Flanken 1-6 

• Flygeln 1 

• Fredriksdals barnstuga 1 

• Fronten 1-3 

• Pistolen 1 

• Spanaren 1 

• Värnet 2 och 3 

 
Planområdet omfattar cirka 81 hektar. 

Merparten av bostäderna inom Fredriksdal uppfördes mellan 1962- och 1973. Det bor cirka 
4700 personer inom hela Fredriksdal. Av dessa bor cirka 4500 personer i flerbostadshus. De 
flesta lägenheterna upplåts med hyresrätt, även om det finns lägenheter som upplåts med bo-
stadsrätt. Det finns idag cirka 50 studentlägenheter och cirka 35 seniorboendelägenheter inom 
området. Förutom flerbostadshusen finns två enbostadshus i området. Dessa utgörs av före 
detta förskolebyggnader. 

 

5.2 Karta som visar upplåtelseform. (Illustration: Tobias Röös). 
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Markägoförhållanden 

De flesta bostadsfastigheterna ägs av Rikshem och Helsingborgshem. Parkerna, mark som upp-
låts för koloniområden och gatumarken ägs av Helsingborgs stad. Det finns också flera privata 
hyresvärdar och bostadsrättföreningar som äger fastigheter inom programområdet. 

 

5.3 Karta som visar ägarskap. (Illustration: Tobias Röös).  

Markanvändning 

Området används idag huvudsakligen för tre ändamål: Bostäder, park/plantering och koloni-
område. En del används även för skoländamål. 

Historik och kulturmiljö 

Namnet Fredriksdal kommer av landeriet Fredriksdal, som Fredrik Wilhelm Cöster den äldre 
lät uppföra efter att han på 1760-talet hade köpt upp marker som sedan medeltiden hade varit 
gemensam fäladsmark för Helsingborg och byn Filborna. Förutom koloniområdena var Fred-
riksdal mer eller mindre obebyggt tills Fredriksdals vattentorn och bostadsbebyggelsen plane-
rades och byggdes ut mellan åren 1962 och 1973.  

Fredriksdal är ett typiskt exempel på miljonprogrammets storskaliga bostadsområden. I stads-
delen kommer 1960-talets stadsplaneideal i uttryck genom områdets funktionsindelning, tra-
fikseparering, bebyggelsens gruppering och det stora parkområdet.  

Det som särskiljer Fredriksdal från Helsingborgs andra miljonprogramsområden är att fler 
byggherrar och arkitekter byggde och ritade stadsdelens olika kvarter vilket skapat enhetlighet 
inom kvarteren och variation mellan kvarteren. Fredriksdal uppvisar en för perioden ovanlig 
variation inom stadsdelen vilket hör till ett av Fredriksdals särdrag.  

Fredriksdal utgör sammantaget ett välbevarat och representativt exempel på miljonprogram-
mets storskaliga bostadsområden och 1960-talets arkitektur- och planeringsideal. 
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Bebyggelse 

Bebyggelsen inom de olika kvarteren karaktäriseras av likadana rektangulära volymer och vå-
ningsantal. Bebyggelsens tidstypiska upprepningsarkitektur, sammanhållen inom de olika kvar-
teren, är väsentligt för byggnadernas arkitektoniska värde. 

Områdets sammantagna helhetsgestaltning med hus i park och bebyggelsens gruppering med 
rätvinkligt eller parallellt ställda hus som skapar stora gårdar är av stor vikt för områdets arki-
tektoniska gestaltning. 

Husen är uppförda som lamellhus, skivhus eller loftgångshus. Till sin form och volym är de 
långa och rektangulära vilket var typiskt för 1960- och 70-talets byggnadsskick.  

Antalet våningar i kvarteren håller en jämn nivå och utgörs av antingen enbart lägre trevå-
ningshus eller kombinerade med högre hus i fem till sju våningar i norr. Samtliga hus är upp-
förda med förhöjda bottenvåningar.  

 
5.4 Rätvinkligt ställda hus som skapar stora barnvänliga gårdar från Brigaden 1. (Foto: Tobias 
Röös). 
 

Husen är uppförda med prefabricerade eller platsgjutna stommar med undantag för byggna-
derna inom kvarteret Centern, där tegel har använts till husens stomme. Gavlarna på husen 
inom kvarteret Centern utfördes med en bruten form med mönstermurade hörn. De möns-
termurade hörnen och sadeltaksformen minner om det tidigare decenniets arkitekturideal.   

Fasadmaterialen utgörs av rött eller gult tegel, i flera fall helsingborgstegel. Endast i byggna-
derna inom Batteriet 10 har betongelement använts. Tegelfasaderna är kombinerade med 
andra fasadmaterial som plåt, skivmaterial eller trä som ger fasaderna rytm. Färgskalan i områ-
det är i området relativt nedtonad, särskilt i västra Fredriksdal. I östra Fredriksdal förekommer 
balkongfronter i brunt, grönt och rött. 
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Samtliga byggnader är försedda med balkonger, både traditionellt utanpåliggande balkonger 
och indragna balkonger förekommer. Balkongstommar utgörs i huvudsak av synlig gjuten be-
tong. Fronterna är tillverkade av olika material där plåt, aluminium eller eternit är vanligt, men 
även trä förekommer. De ursprungliga balkongfronterna ersatts med nya material i flera fall. 

En enkel och rytmisk fönstersättning präglar huvuddelen av bebyggelsen i Fredriksdal. Fönst-
ren är ospröjsade. De ursprungliga fönstren har varit utförda av trä vilket ännu förekommer. 
Det större antalet har dock klätts in eller ersatts med aluminiumbågar vilket påverkar byggna-
dernas karaktär. 

 
5.5 Parallellt ställda huskroppar i gult tegel från kvarteret Centern. (Foto: Tobias Röös). 
 

Entréerna till byggnaderna är i huvudsak placerade mot gården för att åstadkomma direkt 
utgång till den gemensamma gården för barnen. Entréerna ligger oftast indragna i fasaderna 
och är ofta försedda med skärmtak. I de större husen finns ofta entréer från två sidor, med 
genomgående trapphus så att dessa kan nås från båda hållen. Enstaka ursprungliga portar finns 
kvar vilka i många fall utgörs av fernissade träportar med glasade partier. Ursprungliga portar 
har dock ersatts av stålportar i stor utsträckning. 

Parkeringsplatser med garagelängor, varav en del är ursprungliga men de flesta har uppförts i 
ett senare skede, har anlagts avgränsade från bostadsbebyggelsen genom häckar och trädrader. 

Parker 

Bostadsområdet Fredriksdal är planerat efter rådande ideal på 1960-talet, när park och bebyg-
gelse planerades som en helhet. Parkerna består av stora ytor som skulle fungera som mötes-
platser i grannskapet. Resultatet blev en bilfri och barnvänlig miljö med mycket vardagsnära 
grönska som kan nyttjas bland annat för motion och rekreation. 

Grönstrukturen är förhållandevis väl sammanhållen med parker och naturområden som nås 
genom gröna och bilfria stråk. Den sammanlagda parkytan inom Fredriksdal är cirka 16,9 hek-
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tar stort, eller motsvarande 31 normalstora fotbollsplaner (60 gånger 90 meter). Ytorna förde-
lar sig med cirka 32 000 kvadratmeter i den västra delen av Fredriksdal och 137 000 kvadrat-
meter i den östra. Det motsvarar cirka 37,5 kvadratmeter per person boende i flerbostadshus 
inom Fredriksdal. 

5.6 Stora öppna gräsytor och naturlika planteringar som en fond i parken Fredriksdal II. (Foto: 
Tobias Röös). 

Parkerna erbjuder stora öppna gräsytor och rumsskapande naturlika planteringar. Tillgången 
på en närpark är god, och en ”grön oas” nås av de flesta inom 300 meter. Överlag är också 
tillgången till en lekplats eller ”naturlek” god på grund av närlekplatser på kvartersmark, men 
det saknas en stor områdeslekplats i östra delen av Fredriksdal. De naturlika planteringarna 
skärmar av störningar från trafik, vilket minskar upplevelsen av buller och bidrar till luftkvali-
teten. De naturlika planteringarna är också viktiga för livsmiljöer för djur och insekter. 

Parker och stråk är likartade, och saknar dignitet eller särskiljande element, vilket gör det svårt 
att orientera sig. Parkerna i Fredriksdal saknar namn. De har sedan 1960-talet gått under de 
administrativa benämningarna Fredriksdal I och Fredriksdal II väster respektive öster om 
Larmvägen.  

Kontrasten mellan öppna och slutna landskapsrum är stark – träd och buskar fungerar ofta som 
en fond istället för något man kan röra sig igenom. De naturlika planteringarna har stor pot-
ential att bli till rum som ger skogskänsla, men behöver gallras för att lyfta fram enskilda träd 
och åstadkomma en större art- och åldersvariation.  
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Markförhållandena är likartade och det är ont om blomprakt i parkerna. Det finns få funge-
rande mötesplatser i parkerna, och många lekplatser är i stort behov av upprustning. Några av 
parkerna ligger avskilda från bostadsområdena och kan upplevas som otrygga. 

 

 
5.7 Naturlik plantering med viss skogskänsla från parken Fredriksdal II. (Illustration Tobias 
Röös). 

Koloniområden 

Det finns två koloniområden inom programområdet, Brytstugan och Sommarbyn Tornet. De 
anlades 1944 respektive 1951. Koloniföreningarna var etablerade sedan tidigare, men tvinga-
des flytta från sina respektive jordar när staden skulle expandera. Inom Brytstugan finns 211 
lotter, och inom Sommarbyn Tornet finns 155 lotter. Koloniområdena ligger på mark som 
ursprungligen donerades till staden av Gisela Trapp 1918, ”till förmån för farmarlotter med 
självhushåll”. Brytstugans koloniområde ritades av stadsträdgårdsmästare Victor Anjou. Totalt 
upptar koloniområdena en yta om cirka 17 hektar, eller motsvarande 31 normalstora fotbolls-
planer (60 gånger 90 meter). 

Idén till koloniträdgårdar kom från Tyskland i slutet av 1800-talet för att sprida sig till vidare 
till Danmark och Sverige. I Helsingborg grundades de första koloniföreningarna runt 1904-
1905. Tanken med trädgårdarna var från början att kolonilotten skulle göra det möjligt att odla 
sina egna grönsaker till hushållet. Speciellt i kristider har de haft en betydelse för hushålls-
ekonomin, då man förutom odlade frukt och grönsaker även hade bikupor och födde upp ka-
niner.  
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Redan i begynnelsen blev även trädgårdarna brukade som ett helgnöje, där odlarna kunde 
sköta sin egen lott i gemenskap med andra brukare. Koloniområden anlades i stadens utkanter 
på mark som en koloniförening arrenderade av kommunen. Områdena delades upp i ytor för 
allmänning, kvarter och lotter. Varje lott var i sin tur strikt indelad i nytto- och en prydnads-
del. Byggnaderna på tomten var från början småskaliga. För Brytstugan tilläts stugorna från 
början vara 16 kvadratmeter, och skulle vara placerade på lottens prydnadsdel.  

Koloniträdgårdar har i de flesta fall inte varit tänkta att vara permanenta områden, utan har 
fått ge vika för nybyggnation när staden krävt så. De områden som en gång fanns i stadens 
utkant har idag blivit mer centrala delar i och med att staden växte. Idag överväger koloniom-
rådenas rekreativa betydelse framför betydelsen för matförsörjningen.  

 
5.8 Foto från Brytstugans koloniområde. (Foto: Tobias Röös). 

Brytstugan och Sommarbyn Tornet utgör viktiga mötesplatser för brukarna, och de hyser stora 
kvaliteter som gröna oaser. Men de utgör också stora barriärer och är en mycket sluten förete-
else i staden. De är inhägnade med mellan 2,5 till 3 meter höga Gunnebostängsel. Brytstugans 
stängsel kröns med taggtråd, medan Sommarbyn Tornets stängsel är elektrifierade.   
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5.9 Foto från Brytstugans yttergräns mot söder. Koloniområdena omges av höga stängsel. (Foto: 
Tobias Röös). 

De flesta av kolonistugorna är av nyare snitt, men det finns fortfarande kvar stugor som flytta-
des till området från andra delar av staden. Enligt det förra arrendekontraktet mellan staden 
och koloniföreningarna får stugorna vara maximalt 40 kvadratmeter stora, men gällande de-
taljplan medger maximalt 25 kvadratmeter. Tidigare var det upp till föreningarna att i princip 
bevilja eller avslå bygglov från kolonilottsinnehavare, och detta skedde utifrån kvadratmeter-
angivelserna i arrendekontraktet. I och med att den nya plan- och bygglagen (2010:900) 
trädde i kraft 2011 blev sådana lösningar ogiltiga, och enskilda kolonilottsinnehavare blev 
tvungna att ansöka om bygglov hos staden. För detaljplanelagda koloniområden gäller att bygg-
lovet ska följa bestämmelserna i detaljplanen. Därför är flera kolonistugor idag planstridiga. Ett 
nytt arrendeavtal, som ska börja gälla 2019, är under framtagande. 

Koloniområdena är anslutna till kommunalt vatten, men inte avlopp. Sommarbyn Tornet har 
fått rekommendationer från miljöförvaltningen att ansluta till kommunalt avlopp, medan Bryt-
stugan har fått rådet att ta hand om sitt spillvatten genom enskilda lösningar. De olika rekom-
mendationerna baseras på enkätsvar om vattenanvändning, som miljöförvaltningen presente-
rade i en rapport 2012.  

I samband med att Fredriksdal exploaterades på 1960-talet planlades koloniområdena. Bland 
annat ökades byggrätterna från 16 kvadratmeter till 25 kvadratmeter och en uppdelning av 
Brytstugans koloniområde föreslogs, med ett cirka 40 meter brett parkstråk ungefär i höjd med 
Filbornaskolans norra gräns. Koloniområdena hade ditintills legat relativt långt från bostadsbe-
byggelse, men i och med att Fredriksdals bostadsområde exploaterades uppstod behov av pas-
sager, kopplingar och stråk. Parkstråket genomfördes dock aldrig. 
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Biltrafik 

Gatunätet är trafikseparerat efter stadsbyggnadsideal som rådde under 1960- och 1970-talen, 
med breda genomfartsleder från vilka matargator leder in till samlade parkeringsplatser. 

Programområdet angörs med bil från vägarna Vasatorpsvägen i norr, Lägervägen i väster och 
Filbornavägen i söder. Inga fastigheter trafikförsörjs direkt från Vasatorpsvägen men Lägervä-
gen försörjer delar av fastigheterna Flanken 1 och Flanken 2-5. Mellan Vasatorpsvägen och 
Lägervägen går Larmvägen i en lång båge. Det förekommer den del genomfartstrafik på Larm-
vägen. Fastigheterna Fronten 1 och 3, Spanaren 1, Centern 2 och 3 och Filbornaskolan trafik-
försörjs direkt från Larmvägen. Från Larmvägen utgår även ett antal skaftgator som trafikför-
sörjer fastigheterna Brigaden 1, Centern 1 och Fronten 2. Fastigheterna öster om parken Fred-
riksdal II, Batteriet 1-11, Barrikaden 2-3, Värnet 2-3 och Fredriksdals barnstuga 1, trafikför-
sörjs från Fyrverkargatan och Minörgatan, som ansluter till Vasatorpsvägen. Fyrverkargatan 
ansluter också till Sockengatan i öster. Koloniområdena trafikförsörjs från Brytstugevägen, som 
ansluter till Filbornavägen i söder. 

På Vasatorpsvägen är hastigheten begränsad till 70 kilometer i timmen. På övriga gator är has-
tigheten begränsad till 50 kilometer i timmen, förutom sträckan förbi Fredriksdalsskolan, där 
hastigheten är begränsad till 30 kilometer i timmen. Alla vägar har ganska stora sektioner med 
breda trottoarer på vardera sidan körfältet. 

Trafikmängderna på respektive väg är i dagsläget: 

• Lägervägen – 12000 fordon per dygn, fyra procent tung trafik. 

• Vasatorpsvägen – 7300 fordon per dygn, fem till sex procent tung trafik.   

• Larmvägen – 1900 fordon per dygn, sju procent tung trafik. 

• Minörgatan i korsningen med Vasatorpsvägen – 3200 fordon per dygn, fem procent 
tung trafik. 

• Minörgatan – 900 fordon per dygn, fem procent tung trafik. 

• Fyrverkaregatan – 900 fordon per dygn, fem procent tung trafik. 

Gång- och cykeltrafik 

Bostadsområdena är i sig unikt bilfria internt. Möjligheterna är goda för oskyddade trafikanter 
att röra sig inom området och till skola och parker. Området är också väl kopplat till stadens 
övergripande cykelnät, och kan nås med cykel och till fots via tunnlar i norr mot Drottning-
hög, i nordväst mot Norra infarten och på två ställen i söder mot Rosengården.  

Tunnlarna upplevs dock som otrygga och det saknas ett finmaskigt nät av kopplingar ut från 
stadsdelen, vilket gör att Fredriksdal upplevs som avskuret från grannområdet Drottninghög 
och övriga omkringliggande bostadsområden. Övervakade övergångställen finns i anslutning till 
korsningarna vid Larmvägens korsning med Vasatorpsvägen och Lägervägen och vid Drott-
ninghögs centrum. Folk brukar dock gena över Vasatorpsvägen på inofficiella eller borttagna 
övergångsställen.  
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Kopplingarna från bostadsområdena till Filbornaskolan och Filbornabadet, samt vidare ut mot 
Filborna skogspark är otydliga. Koloniområdena utgör en barriär rent fysiskt och mentalt på 
grund av upplevd otrygghet i koloniområdets ytterområden. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikförsörjningen till Fredriksdal är god, och kommer att förbättras ytterligare med 
de förestående planerna på superbussdragning i Vasatorpsvägen. 

Idag nås Helsingborgs Central inom 15 minuter från hållplatsen Minörgatan, belägen i mitten 
av Fredriksdal. Bussar utgår i båda riktningar var tionde minut i rusningstrafik. 

Parkering 

I samband med framtagandet av detaljplanen för del av Brigaden 1 m.fl. utfördes en parke-
ringsutredning. Den visade att inom Rikshems fastighetsbestånd är beläggningsgraden cirka 
0,52 parkeringsplatser per lägenhet.  

Bilinnehavet är 250 bilar per 1000 innevånare i Fredriksdal, som kan jämföras med 354 bilar 
per 1000 innevånare i Helsingborgs stad som helhet. Parkeringssituationen bedöms i princip 
vara likadan för resten av bostadsbeståndet på Fredriksdal. I samband med kommande detalj-
planer behöver parkeringen ses över i de tillfällen ingen parkeringsutredning finns. 

 

5.10 Exempel på parkeringsplats inom fastigheten Brigaden 1. (Foto: Tobias Röös). 

Buller 

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) i bostäder där ljudnivån från 
trafiken överskrider 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen 
placeras mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 
dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör 
ljudnivån vid fasad inte överskrida 60 dB(A) vid fasad.  
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5.11 Utsnitt ut Helsingborgs översiktliga bullerkartering som visar dygnsmedelvärden. 
 

 
5.12 Utsnitt ut Helsingborgs översiktliga bullerkartering som visar maxvärden. 
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Delar av programområdet är utsatta för relativt höga medel- och maxvärden. Möjligheterna att 
skapa ljuddämpade sidor i de bullerutsatta lägena bedöms dock vara goda. Trafikbullret måste 
studeras i detalj i samband med framtagande av de enskilda detaljplanerna. 

I delar av parkerna ligger ljudnivåerna på mellan 40 till 44 dB(A) i ekvivalent ljudnivå, vilket 
brukar klassas som ett tyst område.  

Teknisk försörjning 

Den tekniska försörjningen är utbyggd i området.  

Arkeologi 

En känd fornlämning, den så kallade Drottninghögen, fanns belägen inom programområdet. 
Den ligger mellan Fredriksdals vattentorn och Sommarbyn Tornets östra gräns. Fornlämingen 
är undersökt och borttagen. I övrigt finns inga kända fornlämningar inom programområdet.  

Geotekniska förhållanden 

Geotekniska förhållanden ska undersökas i samband med kommande detaljplaner. 

I det nordöstra hörnet av programområdet är det tunt jordtäcke, med stor risk för infiltration 
av markföroreningar. 

 
5.13 Karta som visar på jordarter. Gult innebär växlande infiltrationsområde med medelhög risk 
för spridning av markföroreningar. Blått innebär tunt jordtäcke där det är stor infiltrationsrisk. 
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5.3 Service 

Offentlig och ideell service 

Mycket av servicen i närområdet, offentlig som kommersiell, ligger utanför programområdet. 
Vårdcentral och bibliotek ligger på Drottninghögs centrum. Vårdboendet Fredriksdalshem-
met, som låg i västra delen av Fredriksdal, stängdes nyligen. 

Den ideella fritidsgården Grottan, som bland annat erbjuder läxhjälp och fritidsaktiviteter, 
ligger på Minörgatan i östra delen av Fredriksdal. 

Filborna arena, som drivs av Helsingborgs simsällskap, ligger strax öster om Brytstugan. Fil-
borna arena erbjuder bland annat träning, gym och simning för barn och vuxna. Tillgänglig-
heten för besökare till fots eller cykel från Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem är inte bra 
på grund av fysiska barriärer och upplevd otrygghet. 

Skola och förskola 

Skola och förskola finns inom programområdet. All skolverksamhet är lokaliserad till Fredriks-
dalsskolan. På Fredriksdalsskolan går 425 elever i årskurserna f-9. Ungefär hälften av eleverna 
bor i närområdet, medan hälften kommer från andra delar av staden. Vad gäller förskolor finns 
platser för 275 barn i åldrarna 1-5 inom Fredriksdal. Vad gäller förskolor fungerar Fredriksdal, 
Drottninghög och Dalhem som kommunicerande kärl, och totala antalet förskoleplatser är 
cirka 750 stycken i de tre delområdena. En privat öppnade på Vaktgatan i västra Fredriksdal 
vid i januari 2016. I april 2016 kommer en ny förskola för 50-60 barn att öppna inom Fred-
riksdalsskolans fastighet, Flygeln 1. 

Andelen barn/elever av det totala antalet boende i Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem är 
cirka 7 procent i åldrarna 1-5 år och cirka 15 procent i åldrarna 6-15 år. 

Strax öster om programområdet ligger Sally Bauerskolans högstadium och Sally Bauerskolans 
f-6-skola, som drivs som fristående skolor samt det kommunala Filbornaskolan. Tillgänglighet-
en för elever som kommer till fots eller med cykel från Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem 
är inte bra på grund av fysiska barriärer och upplevd otrygghet.  

De närmsta kommunala grundskolorna är Drottninghögsskolan, norr om programområdet, och 
Nanny Palmkvists skola söder om programområdet.  

Handel och kommersiell service 

Drottninghögs centrum fungerar som stadsdelscentrum för Fredriksdal, där det finns matbutik, 
bageri, restauranger och apotek. En mindre matbutik finns strax öster om programområdet, i 
korsningen mellan Sockengatan och Vasatorpsvägen. Två större matbutiker finns väster om 
Drottninghög, i anslutning till Regementsvägen. Norra Infarten, med stort utbud av sällan-
köpsvaror, finns också i anslutning till programområdet.  

En privat tandläkarklinik finns på Vaktgatan i västra Fredriksdal. 

5.4 Riksintressen och förordningar 
Området berörs inte av några riksintressen eller förordningar enligt miljöbalken. Hela landets 
yta omfattas av riksintresset Försvarsmaktens sensorsystem (radar m.m.) och radiosystem samt 
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Försvarets telenät, FTN. Riksintressenas värdebeskrivning är sekretessbelagda, och kan inte 
redovisas. Höga objekt, definierat som över 45 meter inom sammanhållen bebyggelse, kan ge 
negativ påverkan på riksintressena.  

5.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

Helsingborgs översiktsplan (ÖP 2010) antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarades den 26 februari 2014. Översiktsplanen pekar ut det bebyggda området 
som område för utveckling och komplettering i storskaliga bostadsområden samt komplette-
ring i befintlig stadsmiljö – utveckla till blandad stad. Parkerna och kolonistugeområdena är 
utpekade för utveckling och skydd av natur- och vattenområden samt parker. 

I den västra delen av det bebyggda området föreslås att gröna samband och länkar utvecklas. 
Söder om Filbornaskolan finns också ett förslag att gröna samband och länkar utvecklas mellan 
Filborna skogspark och kolonistugeområdena.  

5.13 Utdrag ur ÖP 2010. Jämför ovanstående för stycke för förklaring. Föreslaget programområde 
markerat med svart streckad linje. 

Den västligaste delen av det bebyggda området, som ligger i korsningen mellan Vasatorpsvägen 
och Lägervägen är utpekat som ett område för besöks- och personalintensiv centrumverksam-
het. Även en del av fastigheten Barrikaden 1 och 2, i höjd med korsningen mellan Vasatorps-
vägen och Minörgatan, är utpekat som ett område för besöks- och personalintensiv centrum-
verksamhet. Vasatorpsvägen och Larmvägen är utpekade som primära kollektivtrafiksträck-
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ningar, och i nord-sydvästlig sträckning genom parken finns ett förslag om ett utvecklat cykels-
tråk. 

Grönstrukturprogram 

Helsingborgs grönstrukturprogram antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2014. Enligt 
grönstrukturprogrammet utgörs programområdet av ett område med kulturvärden; Flerbo-
stadsområden från 1960- och 1970-talen där park och bebyggelse planerats som helhet. 

Enligt grönstrukturprogrammet klassas ett grönområde som är större än 1 hektar som en när-
park. Ett grönområde som är större än 5 hektar klassas som en områdespark. Utifrån dessa 
parametrar är parken Fredriksdal I en närpark och Fredriksdal II är en områdespark. Grön-
strukturprogrammet innehåller också rekommendationer om att boende ska kunna nå en när- 
eller områdespark inom 300 meters gångavstånd och/eller ett naturområde inom 1000 meters 
gångavstånd. Alla boende inom Fredriksdal når närpark eller områdespark inom rekommende-
rat avstånd. Många når dessutom även naturområde inom rekommenderat avstånd. 

5.14 Utsnitt ur grönstrukturprogrammet som visar hur Fredriksdal och programområdet är en 
viktig länk i Vasatorpsstråket. Programområdet är markerat med svart streckad linje. 

Detaljplaner 

Det föreslagna planområdet omfattas helt eller delvis av följande detaljplaner i kronologisk 
ordning, nyast först: 
 

• Detaljplan för del av Brigaden 1 m.fl. (17342), laga kraft den 19 december 2014. 
• Detaljplan för Flanken 1 m.fl. (17109), laga kraft den 9 januari 2013, 
• Detaljplan för fastigheten Flygeln 1 (17001), laga kraft den 11 januari 2012, 
• Detaljplan för fastigheten Batteriet 10 (16342), laga kraft den 10 juli 2007, 
• Detaljplan för Spetsen 1 m.fl. (16057), laga kraft den 12 januari 2006, 
• Detaljplan för fastigheten Batteriet 11 m.fl. (15103), laga kraft den 10 juli 2000, 
• Detaljplan för del av fastigheterna Flanken 1 och 2 (14685), laga kraft den 24 mars 

1998, 
• Detaljplan för Fredriksdals barnstuga 1 (14336), laga kraft den 12 juni 1996, 
• Detaljplan för del av fastigheten Fronten (14255), laga kraft den 13 december 1995, 
• Förslag till ändrad stadsplan för del av Fredriksdal (11708), laga kraft den 6 maj 1983, 
• Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Ängelholmsvägen (10232), laga kraft 10 

augusti 1973, 
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• Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Batteriet m.m. (8888), laga kraft den 28 
juni 1968, 

• Förslag till stadsplan för del av Fredriksdal (7918), laga kraft den 15 november 1965, 
• Förslag till stadsplan för Drottninghög med angränsande områden (7821), laga kraft 

den 17 juni 1965, 
• Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Spanaren (7816), laga kraft den 10 

juni 1965, 
• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteren Pistolen m.fl. (7359), 

laga kraft den 10 oktober 1963. 
 
Generellt anger detaljplanerna ändamålen bostäder, park och plantering, lokalgata och koloni-
område. Våningsantalen är begränsade till mellan 3 och 7 våningar, även om detaljplanen för 
Spetsen 1 m.fl. (16057) och Flanken 1 m.fl. (17109) tillåter våningsantal på 13 respektive 11 
våningar. Vissa inslag av centrumverksamhet, skola med mera medges också i området. De-
taljplanen för del av Brigaden 1 tillåter en nockhöjd på upp till 22 meter, motsvarande 6 vå-
ningar. 
 
Med undantag för detaljplanerna för Brigaden 1 m.fl. (17342), Flanken 1 m.fl. (17109) och 
Flygeln 1 (17001) har samtliga detaljplaners genomförandetid gått ut. 
 

 
5.15 Utsnitt ur stadens karttjänst som visar sammanställning av gällande detaljplaner. 

Parkeringsnorm 

Nuvarande parkeringsnorm för övriga staden i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäk-
tige 2007, framgår nedan. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Det fak-
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tiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med bygg-
lovet.  

 

PM Klimatanpassning 

Enligt PM Klimatanpassning, antagen av kommunfullmäktige 25 april 2012, finns en stor låg-
punkt inom Fredriksdal. Skolorna och äldreboendet inom fastigheten Fredriksdals barnstuga 1 
pekas ut som samhälsviktiga funktioner och anläggningar. Hela Fredriksdal omfattas av en 
översyn av VA-systemet. 

Energistrategi 2035 

Helsingborgs stads energistrategi 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 jan 2009. Syftet 
med energistrategin är att skapa en samlad bild av energiförsörjning och energianvändning 
inom kommunen som geografiskt område. Enligt visionen i energistrategin ska den energi som 
används i Helsingborg komma från uthålliga förnybara energikällor, staden ska vara energi-
neutral i den meningen att tillförsel av förnybar energi från anläggningar inom staden motsva-
rar den mängd energi som staden använder, energianvändningen ska vara effektiv och resurs-
snål samt samverkan i energifrågorna inom kommunen ska vara god.  

Dagvattenpolicy 

Helsingborgs stadsdagvattenpolicy antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2015. Syftet 
med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvat-
ten i Helsingborgs stad. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering där nya 
krav uppfylls, flöden regleras och föroreningsmängder begränsas. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp-Redestam Tobias Röös 
planchef planarkitekt 

Parkeringsnorm för cyklar 
 p-behov + behov för besökare p-norm cyklar 

Boende 2,5/lgh + 0,5/lgh 2,5/lgh 
Verksamheter  0,2/anställd inklusive besökare  0,2/anställd 

Parkeringsnorm för bilar 
 p-behov + behov för besökare p-norm bilar 

Boende 
- 2 rok 0,6/lgh + 0,15/lgh 0,75/lgh 
- 3-4 rok 1,1/lgh + 0,15/lgh 1,25/lgh 
- 5- rok 1,3/lgh + 0,15/lgh 1,45/lgh 
- Småhus 2/lgh 2/lgh 

Kontor  9,0/1000 m2 BTA + 0,1/1000 m2 BTA  9,1/1000 m2 BTA 
Handel 2,5/1000 m2 BTA + 25/1000 m2 BTA 27,5/1000 m2 BTA 


