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Detaljplan för del av fastigheten 

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar med bostadsbebyggelse, tillhörande 

service och grönytor, samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

Avgränsning 

Planområdet ligger vid den västra sidan av Ödåkra, 7,5 km nordöst om Helsingborgs centrum. 

Området avgränsas i Norr av Allerumsvägen, i öster av Västkustbanan (Ödåkra station) och 

gamla spritfabriken, i söder av Duvestubbeskogen (naturreservat), samt i väster av en allé vid 

”Starke Tufves stuga”. Planområdet omfattar cirka 68000 m2. 

Planområdets läge  
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Planområdet läge i Ödåkra 

Förslag till process 

Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- 

och bygglagen (2010:900).  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under första kvartalet 2017, och färdigställas under första 

kvartalet 2018. 

Planförslag 
Förslaget innebär att planområdet huvudsakliggen bebyggs med i bostäder som varierar i höjd 

mellan en till fem våningar. Exploateringen föreslås vara läge i den västra delen och ökas i den 

östra delen närmast stationen. Området bedöms kunna rymma cirka 150-200 bostäder. 

Närmast Duvestubbeskogen och Ödåkrabäcken samt allén i väster föreslås ett respektavstånd 

hållas till bebyggelsen för att säkra naturvärden. Området föreslås rymma grönytor, lekplats och 

dyl. Vid allén ska tillgängligheten till naturreservatet säkras. I den nordöstra delen av planom-

rådet finns en lågpunkt (närmast Ödåkrabäcken) som föreslås användas för fördröjning av dag-

vatten. 

Längs med Allerumsvägen behöver ny gång- och cykelförbindelse säkras. 

I ansökan om planändring önskas även att området väster om allén planeras för bebyggelse. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig negativt till detta med hänsyn till mötet och samman-



 

3 (6) 

Planuppdrag 

Dnr:157/2016 
Upprättad 5 augusti 2016 

hanget mellan Duvestubbeskogen, allén, Duvestubbe gård samt landskapet som kännetecknas 

av småskaligt jordbruk med omväxlande lövskogsdungar och betesmark. 

 

Förslag till schematisk disposition. 

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. En mil-

jöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. 

Platsen 

Planområdet ligger i Ödåkra. Området utgör idag till största delen åkermark som är omgivet av 

befintlig bebyggelse och naturreservatet Duvestubbe.  

Området ligger i anslutning till Västkustbanan och ca 300 meter från det nya stationsläget i 

Ödåkra varför läget bedöms som mycket bra ur kollektivtrafiksynpunkt. 

Påverkan 

Planområdet är idag obebyggt men planlagt för bostäder samt industri. En tätare bostadsbebyg-

gelse än vad gällande detaljplan medger bedöms som möjlig och eftersträvansvärd ur ett håll-

barhetsperspektiv och med särskild hänvisning till det stationsnära läget.  

Jordbruksmark (klass 8) tas i anspråk, men i stadens översiktsplan är dock ställningstagandet 

att det stationsnära läget skall prioriteras för ny bebyggelse. 

Den nya bebyggelsen innebär inte några störande verksamheter, möjlighet till industri bort 

genom planförslaget. 

Infrastruktur i form av gator och ledningar är utbyggd på en övergripande nivå men kommer 

behöva byggas ut samt eventuellt förstärkas. För att förhindra översvämningar krävs det ett 

dagvattenmagasin.  
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Ödåkrabäcken som leder till Skavebäcken går idag i kulvert i den östra delen av planområdet. 

Skavebäcken svämmar över vid höga flöden, varför det är önskvärt att öppna upp kulverten. 

Västkustbanan passerar på ett avstånd av knappt 100 meter från området. Risk finns för buller-

störningar vilket måste beaktas. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för järnväg då området ligger utanför planerad 

utbyggnad av dubbelspår för Västkustbanan. 

Enligt översiktsplanen föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas vär-

den i närheten av planområdet. Planförslaget bedöms inte förorsaka någon försämring av luft-

kvalitet. 

Planen 

Planförslaget innebär ett tillskott av bostäder i en ort med god kollektivtrafik och utbyggd ser-

vice. 

Området skall utformas så att en god exploateringsekonomi uppnås samtidigt som hänsyn tas 

till befintliga landskaps- och naturvärden. 

I samband med planarbetet föreslås eventuellt skydd för Starke Tufves stuga utredas. 

Bedömning av övriga konsekvenser 

Planförslaget innebär kostnader som framförallt är knutna till genomförandet. Bland ammat 

behöver ny infrastruktur av gator, VA m.m. byggas ut. 

Troligen innebär förslaget också att behovet av skola, främst förskola, ökar i Ödåkra. 

Kostnadernas fördelning regleras genom ett övergripande ramavtal samt ett exploateringsavtal 

inför antagandet av detaljplanen. 

Viktiga utredningar som måste tas fram i planarbetet är  

 en bullerutredning avseende biltrafik på Allerumsvägen samt tåg på Västkustbanan 

 en VA-utredning avseende vatten, avlopp och dagvatten. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från markägarna den 2 februari 2016. Sökanden önskar 

i enlighet med Helsingborgs översiktsplan 2010 planlägga området för i huvudsak bostäder.  

Med hänvisning till det stationsnära läget förordas i ansökan flerbostadshus i fyra till fem vå-

ningar i områdets östra del. Väster om den befintliga allén föreslås en lägre bebyggelse med 

villor, radhus och fritidshus. 

Planområdet 

Planområdet består av öppen åkermark som ligger på gränsen mellan Ödåkra tätort och ett 

småskaligt åkerlandskap där skogsdungar och trädrader ger landskapet struktur. Söder om 

området ligger Duvestubbeskogen (naturreservat), en högstammig bokskog med inslag fuktiga 
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partier. I skogen finns flera anlagda stigar. I den västra delen finns en allé som kopplar skogen 

till Duvestubbe gård. Här ligger också Starke Tufves stuga, Helsingborgs äldsta museum. 

Norr om planområdet sträcker sig Allerumsvägen som förbinder Ödåkra med Allerum. Norr om 

vägen ligger Tuvehages vårdboende. 

Öster om planområdet passerar Västkustbanan som är föremål för en Järnvägsplan för att möj-

liggöra dubbelspårsutbyggnad. I samband med detta föreslås en planskild korsning samt att 

stationen flyttas något norrut. Den östra delen av planområdet ligger cirka 300 meter från det 

nya stationsläget. Mellan planområdet och Västkustbann ligger den så kallade Spritfabriken, en 

äldre fabriksanläggning vars verksamhet lades ner i mitten av 1970-talet. Området används för 

lagring och dylikt, men bedöms till stora delar stå outnyttjat idag. För Spritfabriken finns ett 

planuppdrag för att möjliggöra museum, besökscentrum och dylikt. Även bostäder, vårdboende 

och föreslås prövas. 

 

Planområdet sett från väster 

Riksintressen och förordningar 

I anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är intressant ur 

ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Cirka 100 meter öster om planområdet går Västkustbanan som är av riksintresse för järnvägen. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 

aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område för utveckling av 
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stationssamhälle. Delen berörs av område för utveckling av landskapskaraktärer. Förslaget be-

döms ligga i linje med intentionerna i översiktsplanen. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för västra delen av Ödåkra samhälle (9667) från 1963, vilken 

redovisar lägre bostadsbebyggelse i den västra delen samt industri i den östra. Genomförandet-

iden för gällande detaljplan har gått ut. 

Övriga planeringsunderlag 

I Natur- och kulturmiljöprogrammet (remissversion 2015, ej antagen), beskrivs området; ”Od-

lingslandskapet mellan Småryd, Duvestubbe och Väla, 400 hektar, är representativt för ett småska-

ligt jordbruk med omväxlande lövskogs- dungar, betesmarker och odlad jord. Odlingslandskapet 

klassas som ett större landskapsområde obetydligt påverkat av exploatering enligt MB 3:2. Natur-

värdet för hela området är mycket högt, klass 2, med hänvisning till botaniska, zoologiska och 

hydrologiska värden och är också av värde för landskapsbilden och för rekreation och friluftsliv. 

Flera naturreservat av högsta värde ingår och två av dem beskrivs nedan. Området mellan Småryd 

och Väla ingår i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. (Naturreservatet Väla skog beskrivs under 

delområde Kropp).” 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Björn Bensdorp-Redestam 

planchef 




