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DDDDeeeetaljplan för taljplan för taljplan för taljplan för fastighetenfastighetenfastighetenfastigheten    

Filborna 30:1 m.fl, 
Helsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stad    

Underlag för planuppdrag 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra bostäder samt centrumverksam-

het och parkeringshus inom planområdet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ny infart 
för biltrafik från Drottninghögsvägen. 

Avgränsning 
Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Drottninghög. Området tangerar Blåkullagatan 
i norr och gränsar till Drottninghögsvägen i öster, Vasatorpsvägen i söder och mot befintlig 

parkering i väster. Planområdet omfattar ca 12000 m². 

Planområdets läge. 

Knutpunkten 

Planområde 
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Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- 
och bygglagen (2010:900).  

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2016, och färdigställas under andra 
kvartalet 2017.  

Planförslag 
Planförslaget avser nyproduktion av 150-200 lägenheter i flerbostadshus. Förslaget syftar till 

att förtäta Drottninghög med fler bostäder och bidra till en mer stadsmässig karaktär utmed 
Vasatorpsvägen. Planområdet är obebyggt och består av öppna gräsytor och parkeringsytor. 
Planområdets läge utmed den trafikerade och bullerutsatta korsningen Drottninghögsvä-
gen/Vasatorpsvägen gör området oattraktivt som rekreations/parkmiljö. Gångstråk och upp-

trampade stigar går från Blåkullagatan i norr till korsningen av Drottninghögsvä-
gen/Vasatorpsvägen i söder, där en Nettobutik är en välbesökt målpunkt. I områdets norra del 
går en bussgata som förbinder Blåkullagatan med Drottninghögsvägen. 

Förslaget innebär att området tas i anspråk för två till tre bostadskvarter inklusive lokalgator. 
En utgångspunkt för förslaget är att möjliggöra för BoKlok-bebyggelse i 2-4 våningar inom 
områdets norra del. Konceptet BoKlok ställer krav på rationella kvarter med möjlighet till 
bilparkering för varje bostad samt att balkonger och gemensamma uteytor får ett bra 

mikroklimat. 

 

Planområdet med preliminär planavgränsning och schematisk disposition av möjliga bebyggelse-

kvarter. 

Kvarter för BoKlok-bebyggelse 

2-6 våningar. 50-60 lgh. 
 

Kvarter för bostads- och centrumbebyggelse 

samt parkeringshus 

2-6 våningar. 100-150 lgh. 
 

Ny gc-koppling 

Över Vasatorpsvägen 
 

Ny infart för biltrafik 
 

Yta för gång- och cykelväg 

samt plantering. 
 

Nettobutik 
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En bärande idé i förslaget är att BoKlok-bebyggelse kan uppföras i den norra delen som har 

mest gynnsamma bullervärden. I det södra kvarteret är bebyggelsen tänkt att utgöra buller-
skärm mot Vasatorpsvägen och Drottninghögsvägen. Vid behov kan ytterligare bulleråtgärder 
(plank, vegetation eller motsvarande) möjliggöras mot de båda gatorna. 

Det södra kvarteret föreslås innehålla 100-150 bostäder och de norra kvarteren ca 40-60 bo-
städer. Bebyggelse mot Vasatorpsvägen är även tänkt att möjliggöra för centrumverksamhet i 
husens bottenvåningar.  

I anslutning till korsningen Vasatorpsvägen/Drottninghögsvägen planeras för ny hållplats för 
Helsingborgsexpressen. 

 I samband med ombyggnad av Vasatorpsvägen planeras för ny gång- och cykelöverfart i plan i 
Fyrverkaregatans förlängning. 

Befintlig bussgata föreslås få en ny användning som lokalgata med möjlig in/utfart mot Drott-

ninghögsvägen. Inom området föreslås lokalgator med kantstensparkering och trädplantering. 

Parkering förutsätts kunna lösas inom kvartersmark och på lokalgator med möjlighet till nytt-
jande av befintliga parkeringsytor inom Drottninghög. Planen är tänkt att möjliggöra för upp-

förande av parkeringshus inom det södra kvarteret. 

 

 

Nya infarter, ny busshållplats och ny gång- och cykelförbindelse i den sydöstra delen av Drottning-

hög. 

 

 

 

Ny infart från Drottninghögsvägen 
 

Ny infart från Vasatorpsvägen 
 

Nytt läge för busshållplats för 

Helsingborgsexpressen. 
Gc-koppling 
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Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genom-
föras. Bedömningen att genomförandet inte ger någon förväntad förändring av miljöpåverkan 

grundar sig på att förslaget avser utbyggnad av bostäder på befintlig parkeringsyta samt grönyta 
som idag inte utnyttjas som park/rekreation. Förslaget är i linje med intentionerna i ÖP 2010 
där området pekas ut för centrumverksamhet, blandad stad och komplement i befintlig stads-
bebyggelse. Förslaget är i linje med projektet DrottningH som syftar till att på olika vis lyfta 

områdets status samt förändra människors medvetande och syn på Drottninghög. Bland annat 
innebär det att skapa förutsättningar för en större variation av bostadstyper med blandad be-
byggelse.Förslaget är i linje med planprogram för Drottninghög från 2012 (Dnr: 1629/2009) 
som bland annat pekar ut förtätning som en av de bärande strategierna för områdets utveckl-

ing.  

Bedömning av övriga konsekvenser 
Marken som tas i anspråk består idag av outnyttjade grönytor och parkeringsytor. 

Befintliga gångstigar som korsar området diagonalt mellan Blåkullabebyggelsen och Nettobutik 

med mera vid korsningen av Vasatorpsvägen-Drottninghögsvägen kommer att få en ny sträck-
ning. Tillgänglighet för allmänheten att röra sig genom och längs med planområdet är en viktig 
utgångspunkt för planförslaget. 

En relativt sluten och bullerskyddande kvartersbebyggelse i max 6 våningar innebär att ljus- 
och skuggförhållanden samt vindförhållande behöver studeras noga i planarbetet. 

Riktlinjer för trafikbuller från Regementsvägen och Vasatorpsvägen överskrids idag för områ-

det då uppmätta bullernivåer ligger på minst 60 dBA ekvivalentnivå och 75 dBA maxnivå (röd 
färg på kartorna nedan). Genom bebyggelsens placering och relativt slutna byggnadskvarter är 
förutsättningar goda för att möjliggöra en bra ljudmiljö för boende i området. 

 

Kartor med dagens bullernivåer inom planområdet. Ekvivalentnivåer på den vänstra bilden och 

maxnivåer på den högra. (Källa: Stadsbyggnadsförvaltningens bullerkarta). Placering av bebyggelse 

blir viktig för att möjliggöra bra ljudmiljö på bostadsgårdarna.  
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Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP2010, föreligger ingen risk för överskridande av miljö-

kvalitetsnormer för luft i området. Projektet bedöms inte innebära att halterna överskrids vid 
utsatta platser i staden. 

Ett begränsat antal parkeringsplatser kommer att försvinna inom området. Parkeringsbehovet 

kommer preliminärt att kunna uppfyllas på kort sikt genom befintliga parkeringsytor inom 
Drottninghög. På längre sikt kommer parkering att behöva lösas genom både markparkering 
och eventuellt parkeringshus och hanteras i enlighet med Parkeringsstrategi DrottningH 
(2014-10-13). 

Avrinningsförhållanden för dagvatten kommer att påverkas genom mer hårdgjorda ytor samt 
högre och mer sluten bebyggelse. Fördröjningsbehovet inom planområdet innan dagvattnet når 
det allmänna dagvattennätet behöver utredas noga  

Bebyggelse inom planområdet kommer preliminärt kunna anslutas till ledningar i Blåkullaga-
tan och Vasatorpsvägen för vatten, spillvatten, el och fiber. Kapaciteten är preliminärt tillräck-
lig för den föreslagna utbyggnadsvolymen. En fjärrvärmeledning korsar områdets sydöstra 

hörn. Bebyggelsens placering behöver anpassas till ledningen alternativt får ledningen läggas 
om, vilket kommer utredas i planarbetet. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Mark- och exploateringsenheten som är ägare till 
fastigheterna Filborna 30:1 och Filborna 31:2. Motivet till ansökan är att möjliggöra för uppfö-

rande av flerbostadshus med ca 150-200 lägenheter samt möjlighet till parkytor, centrumverk-
samhet och parkering inom området. Fastigheten Eskadern 1 som ägs av Helsingborgshem 
utgör en stor del av planområdet i väster. Ambitionen är att förtäta Drottninghög med fler 
bostäder i enlighet med planprogrammet för området och mål som pekats ut i projektet 
DrottningH. 

Planområdet 
Planområdet utgörs av fastigheterna Filborna 30:1, Filborna 31:2 och Eskadern 1. Området 
består av relativt outnyttjad parkmark samt parkeringsytor. Gångvägar korsar området mellan 
Blåkulla och korsningen Vasatorpsvägen och Drottninghögsvägen. Mindre ytor med buskage 
och trädvegetation finns inom området. 
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Orienteringskarta Drottninghög. Planområdet markerat i rött. 

 

Fastighetsindelning med planområdet markerat i rött. 

 

Drottninghögs  

centrum 

Nettobutik 

Skola, f-6 

Fredriksdal 

Kyrka 

Vasatorps 

trädgårdar 

Dalhem 

 

Gubbaparken 

 

Vårdcentral 

Filborna  
30:1 

Filborna  
31:2 

Eskadern 1 

Blåkulla 
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Planområdet gränsar till befintliga bostäder och parkeringsytor på Blåkulla i norr och väster. 
En gång- och cykeltunnel förbinder Drottninghög med Dalhem och Gubbaparken öster om 
Drottninghögsvägen. Sydöst om området pågår utbyggnaden av Vasatorps trädgårdar och sö-

der om Vasatorpsvägen ligger Fredriksdal. 

Vasatorpsvägen, som gränsar mot planområdet i söder, kommer att byggas om och få en mer 
stadsmässig och småskalig karaktär med separata körfält för buss (Helsingborgsexpressen) samt 

separat gång- och cykelväg. Tillgänglighet till denna del av Drottninghög kommer att stärkas 
genom vägens ombyggnad. 

Vårdcentral, bibliotek, kyrka och kommersiell service finns i Drottninghögs centrum, cirka 

300 meter från planområdet. Direkt söder om området finns en Nettobutik och 1000 meter 
från området, vid Grönkulla finns dagligvaurhandel. Skola och förskola finns inom Drottning-
hög. Filbornabadet ligger ca 800 meter söder området. 

Drottninghög är idag väl försett med parkytor och andra ytor för lek och närrekreation. Drott-
ninghögs utomhusbad på Rödkulla ligger i nära anslutning till området. 

Ledningar finns i Blåkullagatan och Vasatorpsvägen för vatten, spillvatten, el, fjärrvärme och 

fiber. Kapaciteten bedöms som tillräcklig för den föreslagna utbyggnadsvolymen. 

Inget bevarandeprogram finns för området. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Riksintressen 
Området omfattas ej av riksintresse. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

Förändringen följer intentionerna i Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommun-
fullmäktige den 18 maj 2010 och aktualitetsförklarad den 26 februari 2014. I ÖP2010 redovi-
sas planområdet som utveckling och komplettering i storskaliga flerbostadshusområden. Plan-
förslaget stämmer överens med översiktsplanens intentioner.  

Projekt DrottningH 

Det förvaltningsövergripande utvecklingsprojektet DrottningH ska bland annat skapa förut-
sättningar för en hållbar stadsutveckling, lyfta fram och förädla områdets värden och möjlig-
göra sammankoppling med övriga staden. Den aktuella detaljplanen följer intentionen i pro-
jektet DrottningH. 

Planprogram 

Förändringen följer intentionen i Planprogram för Drottninghög som godkändes i stadsbygg-
nadsnämnden i december 2012. Bland annat pekas strategierna öppna, koppla och förtäta ut 

som viktiga utgångpunkter för utvecklingen av Drottninghög. 

Detaljplaner 

Gällande detaljplan för den västra delen av planområdet är 1283K-7821, stadsplan för Drott-
ninghög från 1964, där området pekas ut som kvartersmark för garage. Den östra delen omfat-
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tas av 1283,-9297, stadsplan för Dalhemsområdet från 1969 där området pekas ut för trafik-
ändamål samt park och plantering. Den norra delen omfattas av 1283K-10227, stadsplan för 
Blåkullagatan där området pekas ut som gata. Den nordöstra delen av området, mot Drott-

ninghögsvägen, omfattas av 1283K-14181, detaljplan för del av Eskadern 1 där området pekas 
ut som bussgata samt anlagd park. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp-Redestam  Anders Nilsson 
planchef   planarkitekt 


