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Detaljplan för fastigheterna 

Centern 2 och 3  
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning med nya bostäder samt att pröva 

omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

Avgränsning 

Området som omfattas av ansökan ligger utmed Larmvägen i bostadsområdet Fredriksdal. 

Planuppdraget avser fastigheterna Centern 2 och 3. Planområdet är knappt 25 hektar. Marken 

är privatägd. 

 

Planområdets läge.  
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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 tredje kvartalet 2018, och färdigställas under tredje 

kvartalet 2019. 

Planförslag 
I ansökan om planändring ges förslag på fem alternativa lägen för bostadshus. Fastighetsägaren 

önskar uppföra bostadshusen i sex till tio våningar. Av dessa fem lägen bedömer stadsbyggnads-

förvaltningen att det är lämpligt att pröva ny bebyggelse i två lägen: på befintlig parkering och 

den gröna ytan i södra delen av fastigheten Centern 3. Lämplig placering och höjder på den till-

kommande bebyggelsen utreds vidare i kommande detaljplan. 

 

Snedbild av området. Aktuell förfrågan markerad med pilar. De blå pilarna markerar vilka platser 

som är aktuella för vidare prövning och platser markerade med röda pilar bedöms som olämpliga 

och kommer inte att prövas i detta planarbete. 

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 genomfö-

ras. 
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Planområdet ligger i ett område som i översiktsplan ÖP2010 är utpekat som komplement i be-

fintlig stadsbebyggelse. Lämpliga kompletteringar kan ge stora mervärden men det är också 

viktigt att kopplingar mellan större och mindre parker ska stärkas för att utveckla ett samman-

hängande nätverk av gröna miljöer.  

Stadsplan 2017 framhåller också vikten av att inte förtäta på bostadsgårdar, små grönytor och 

andra friytor och utveckla befintlig grönska.  

De delarna som avses prövas i planen bedöms vara förenliga med ÖP2010 och Stadsplan 2017. 

Förslag på bebyggelse i områdesparken och på lekplatsen strider mot båda planerna och avses 

inte prövas i kommande detaljplan. 

Förslaget innebär förtätning i befintligt bostadsområde så det bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. Föreslaget ändamål medför ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnor-

mer för vatten och luft. 

Bedömning av övriga konsekvenser 

I planprogrammet för Fredriksdal beskrivs att det behövs ett helhetsgrepp för dagvattenhante-

ringen i området. Centern 2 och 3 ligger inom ett område som utpekats ha särskilt behov av 

fördröjning och ytor som tål att stå under vatten tillfälligt, så kallad planerad översvämning i 

Stadsplan 2017. För att närmare utreda behovet av fördröjning inom planområdet behöver en 

dagvattenutredning tas fram i kommande planarbete. 

Kapaciteten för skola och förskola är begränsad i området. Beroende på hur många bostäder 

som byggs påverkas behovet av nya platser på förskola och skola. 

Förslag på ny bebyggelse på befintlig parkering gör att parkeringsytor försvinner samtidigt som 

behovet ökar. Man behöver utreda parkeringsfrågan för ett större område och försöka hitta en 

gemensam lösning. 

För att ytan i södra delen av Centern 3 ska kunna prövas lämplig krävs att grönstråket och före-

slagen gång- och cykelväg säkerställs.  

Föreslaget läge för bostadshus vid Larmvägen kan vara utsatt för bullerstörningar. Enligt sta-

dens bullerkartering från 2016 ligger nivåerna på 55-59 dB(A) närmast Larmvägen. Beroende 

på var en ny byggnad placeras ställer det krav på utformningen för att skapa en god boende-

miljö nära vägen. 

 Bullerkartering år 2016, ekvivalentnivåer 
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Planområdet är försörjt med all nödvändig teknisk infrastruktur. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren den 30 mars 2017. Ansökan avser 

en förtätning med tre till fem punkthus med en höjd mellan sex och tio våningar.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har tittat på de olika föreslagna platserna och bedömer att det inte 

är lämpligt att bygga på tre av dem. Bebyggelsen i områdesparken är inte förenlig med intent-

ionerna i Stadsplan 2017, Grönstrukturprogrammet eller planprogrammet. Det är heller inte 

lämpligt att bygga på lekplatsen i norr. Lekplatsen behövs som rekreationsyta för boende i om-

rådet och det är inte förenligt med intentionerna i planprogrammet. 

 

Förslag till disposition enligt ansökan. 

Planområdet 

Fastigheterna Centern 2 och 3 ligger i stadsdelen Fredriksdal som är ett bostadsområde med 

flerfamiljshus. Fastigheterna är bebyggda med sex bostadshus i tre våningar. Aktuella ytor i 

förfrågningen består av gröna ytor, en lekplats och parkeringsytor.  

Norr om aktuellt område finns två hus i åtta våningar. Direkt söder om området ligger Kubik-

skolan, en fristående F-9 skola. 

Området ligger cirka 600 meter söder om Drottninghögs centrum, med lokal service. 
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Ortofoto av området. Föreslaget planområde är markerat med rött. 

I planprogrammet är kv Centern utpekat som ett kulturhistoriskt exempelområde. Syftet har 

varit att behålla en del av Fredriksdal antikvariskt välbevarat i samband med att området i öv-

rigt förändras i större utsträckning. De gröna, sammanbindande grönstråken har ett högt kul-

turhistoriskt värde för strukturen. 

Riksintressen  

Det finns inga riksintressen inom eller i anslutning till planområdet.  

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

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

aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, är planområdet utpekat för komplement i befintlig 

stadsbebyggelse – utveckla till befintlig blandad stad och som utveckling och komplettering i 

storskaliga flerbostadsområden. Om den typen av områden anges bland annat att varje plats har 

sina unika förutsättningar som ska beaktas i planeringen. Vidare anges även att lämpliga kom-

pletteringar har möjlighet att ge stora mervärden genom att det kan finansiera upprustning av 

ett delområde, definiera platsbildningar, ge ökat kundunderlag och tillföra variation i områden 

med ensartad bebyggelse. Området pekas även ut som utveckling av gröna och blå samband. 

Syftet med dessa är bland annat att skapa samband och kopplingar mellan större och mindre 

parker som ska stärkas för att utveckla ett sammanhängande nätverk av gröna miljöer. 

Stadsplan 2017 

Planområdet omfattas även av Stadsplan 2017 och pekas ut som lämpligt för förtätning i befint-

lig bebyggelse. Stadsplan 2017 tillstyrktes av Stadsbyggnadsnämnden den 16 oktober. I un-

derlags PM:et anges för karaktären lamellhusbebyggelse att ny bebyggelse ska utvecklas längs 

stråk och vid lokala mötesplatser, genom omvandling av parkeringsplatser, påbyggnad på be-

fintliga hus eller genom att sluta kvarter. Där anges även att förtätning ska undvikas på bostads-

gårdar, små grönytor och andra friytor och istället ska befintlig grönska utvecklas både vad 
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gäller funktion och innehåll. Delar av planområdet pekas även ut som en områdespark för Fred-

riksdal. En av stadsplanens utgångspunkter är att inte förtäta på dessa. 

Program till detaljplan 

Planprogram för del av Fredriksdal (fastigheten Batteriet 1 m fl) godkändes av stadsbyggnads-

nämnden den 17 mars 2016. Placeringen av ny byggnad på parkeringen ligger i linje med intent-

ionerna i planprogrammet. Två hus längst i väster ligger inom ett område som i programmet 

anges som ”park” och huset i söder ligger på plats där åtgärder måste vidtas för att komplettera 

grönstråken. Den norra placeringen på nuvarande lekplatsen finns inte redovisad som lämplig 

för förtätning i programmet. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för kv Pistolen m fl (1283K-7359), vilken redovisar kvarters-

mark för bostäder och därmed samhörigt ändamål. Enligt planen får bebyggelse uppföras i upp 

till tre våningar med ett slutet byggnadssätt. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått 

ut. 

Fastighetsplaner 

För planområdet gäller fastighetsplan för kv Centern (1283K-7481).  

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, är 

västra delen av planområdet utpekat som ett för staden viktigt grönstråk och får inte påverkas. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam  Agneta Olsson 

planchef   koordinator 


