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Detaljplan för fastigheten 

Filborna 28:3 m fl 
Fredriksdal, Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag 
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse och skoländamål inom 

planområdet samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. I syftet ingår 

också att möjliggöra för vård, parkändamål och stadsodling.   

Avgränsning 

Planområdet ligger inom stadsdelen Fredriksdal, knappt två kilometer från Helsingborgs cent-

rum. I söder angränsar planområdet till Filbornavägen och i öster till Lägervägen. Norr om 

planområdet ligger Fredriksdals friluftsmuseum och i väster ligger Olympiaområdet. I sydväst 

angränsar planområdet till en bensinstation. I planområdet ingår fastigheterna Filborna 28:3, 

Filborna 28:4, Filborna 28:5 och Filborna 28:2 samt del av Filborna 28:1. Fastigheterna Filborna 

28:4 och 28:5 är privatägda och resten av fastigheterna ägs av Helsingborg stad. Planområdet 

omfattar ca 89 000 m2.  

 

Planområdets läge 
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Förslag till process 

Detaljplanen föreslås upprättas med utökat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 

Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2017, och färdigställas under fjärde 

kvartalet 2018. 

Planförslag 
Planen innebär att ett område som ligger centralt i staden och innehåller idag odlingslotter och 

ett antal byggnader, som tidigare tillhörde ett mejeri, ska förtätas med bostadsbebyggelse och 

en stor skola. Även vårdändamål, förskola, grönstruktur, ytor för dagvattenhantering och stads-

odling prövas i planen. Stadsodling avses vara tillgänglig för såväl boende i området som andra 

Helsingborgare. 

En f-9 skola föreslås placeras inne i planområdet, närmast Fredriksdals friluftsmuseum, inom 

denna del av planområdet som tidigare tillhörde mejeriet. Avsikten är att skolan ska kunna ta 

emot mellan 550-600 elever. Skolan nås från Filbornavägen, via Mejerigatan. I samma ände där 

entré till skolan och angöring föreslås placeras, i planområdets nordvästra hörn, planeras för en 

stärkt entré till Fredriksdalsområdet. Där möts två viktiga grönstråk, ett nordsydligt stråk som 

fortsätter norrut mot den befintliga entrén till Fredriksdals friluftsmuseum och ett planerat 

östvästligt stråk som kopplas vidare till Fredriksdals bostadsområde i öster.  

Nuvarande odlingslotter föreslås bebyggas med varierande bostadsbebyggelse, en kombination 

av radhus och flerbostadshus. Bostadsbebyggelse ska i huvudsak anpassas höjdmässigt till 

gröna strukturer och den värdefulla kulturhistoriska parkmiljön i anslutningen då bebyggelse 

föreslås variera mellan två och fem-sex plan. Enstaka högre hus kan prövas i planen. Parkering-

arna som bebyggelse kommer att generera ska lösas i huvudsak med underjordisk parkering. 

Med tanke på områdets centrala läge, goda gång- och cykelkopplingar och kollektivtrafik som de 

planerade strukturerna kan tydligt kopplas på samt genom att tillämpa bilpolslösningar finns 

det möjlighet att minska antalet parkeringsplatser i det planerade område.  

Grönstrukturer som ska koppla planområdet till omgivande områden ska rymma ytor för rekre-

ation, lekplatser, stadsodling och dagvattenfördröjning.  

Hållbarhet ur flera aspekter; ekonomisk, ekologisk och social ska vara en viktig ledstjärna i den 

framtida utvecklingen av aktuellt område. Bebyggelse ska kännetecknas av långsiktigt hållbara 

lösningar såväl avseende materialval som tekniskt med exempelvis solpaneler, gröna tak m m.  
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Förslag till disposition. 

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. 

Planen ligger i ett område som i ÖP 2010 pekas ut som lämpligt för utveckling av natur- och 

vattenområden samt parker och ingår i ett större område där Fredriksdal även ingår. Förslaget 

saknar stöd i översiktsplanen.  Förlaget ligger dock i linje med intentionerna i Stadsplan 2017, 

utställningsförslag.  

Området omges idag av bostadsbebyggelse och grönområden. Förslaget bedöms inte ge upphov 

till betydande miljöpåverkan i lagens mening. 

Bedömning av övriga konsekvenser 

Filbornavägen trafikeras av ca 13000 fordon per dygn och Lägervägen av 10800 fordon per 

dygn. Filbornavägen trafikeras även av stadsbussar. Trafiken på dessa omkringliggande vägar 

har bullerpåverkan inom delar av området som ligger närmast vägarna liksom på befintlig be-

byggelse. 
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Bullerkartering år 2011, ekvivalentnivåer 

En del av planområdet ligger i lågpunkt och bedöms inte lämplig för bebyggelse. En viss risk för 

översvämning finns längs Filbornavägen i söder. Dagvatten från området avleds via Husensjö 

vilket måste tas hänsyn till i kommande planeringen. 

Fredriksdal friluftmuseet är en viktig kulturhistorisk parkmiljö vilket måste tas i beaktande vid 

placering av ny bebyggelse och dess utformning. 

Planområdet ligger delvis inom uppmärksamhetsområde för intilliggande bensinstation med 

hänsyn till buller, lukt och ljus. 

I och med att inom planområdet tidigare låg ett mejeri där sannolikt har någon form av 

drivsmedelsanläggning har funnits finns det risk för markföroreningar. Inom området finns en 

vattenborra som behöver utredas.  

I direkt anslutning till aktuellt område ligger en bensinstation med biltvätt. Risk för förorening-

ar i mark och vatten från verksamheten finns. Risk för ytterligare föroreningar finns även vid 

korsningen mellan Filbornavägen och Lägervägen där har troligen funnits en växthus anlägg-

ning. 

Följande utredningar behöver tas fram i kommande planarbetet: 

 Bullerutredning. Delar av planområdet närmast Filbornavägen och Lägervägen är ut-

satta för trafikbuller. 

 Dagvattenutredning, fördröjning av dagvattnet i samband med ombyggnaden. 
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 Miljöteknisk markundersökning för att undersöka eventuell förekomst av föroreningar 

i mark och vatten. 

 Skuggstudie av tillkommande bebyggelse på fastigheten. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 

stad den 20 februari 2017.  

Inom arbetet med Stadsplan 2017 tog politisk styrgrupp för stadsplan inriktningsbeslut för 

fortsatt arbete den 7 december 2016. Enligt beslutet ska projektet inför utställningen fortsätta 

utreda möjligheter för skola, förskola, bostäder, vård och grönstruktur på Mejeriet. Planlägg-

ningen för området kan inte invänta stadsplanen utan behöver påbörjas snarast med anledning 

av skolbehovet.  

Planområdet 

Planområdet ligger inom Helsingborgs centrala delar, knappt två kilometer från stadens cent-

rum. Området är omgivet av grönska, i norr av Fredriksdal friluftsmuseet som är en viktig kul-

turhistorisk parkmiljö och i väster av Olympia parken.  Längs med Filbornavägen och Lägervä-

gen ligger Mejerigatans odlingslotter. Längre in i området, inom fastigheten Filborna 28:4, finns 

ett antal byggnader som tillhörde från första början ett mejeri och sedan en vattenfabrik. Meje-

riet hade sin verksamhet i byggnaderna under 34 år med sin början år 1960. Därefter har bygg-

naderna under en kortare period används för vattentillverkning. Fastigheten nås via Mejeriga-

tan. En bensinstation med biltvätt ligger i korsningen mellan Filbornavägen och Mejerigatan, i 

direkt anslutning till planområdet. 

Söder om planområdet sträcker sig Filbornavägen och i öster gränsar området till Lägervägen. 

Filbornavägen trafikeras även av stadsbussar med närmaste busshållplats längs med vägen, i 

planområdets södra gräns. Utmed Filbornavägen och Lägervägen finns separerade cykelvägar 

som ingår i stadens huvudcykelnät.  

Teknisk infrastruktur finns redan, i anslutning till eller inom planområdet. Dagvatten från om-

rådet avleds via Husensjö.  

 



 

6 (7) 

Planuppdrag 

Dnr:68/2017 
Upprättad 27 mars 2017 

 

Flygfoto över planområdet 

Riksintressen  

Planområdet berörs inte av några riksintressen. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

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

aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som lämpligt för utveckling 

av natur- och vattenområden samt parker och ingår i ett större område där Fredriksdal även 

ingår. Norr om planområdet samt utmed Filbornavägen och Lägervägen föreslås att cykelstråk 

utvecklas.  

Stadsplan 2017 

I Stadsplan 2017, utställningsförslag, pekas ut aktuellt område som ett område för blandad stad 

– inriktning boende där hög täthet eftersträvas. Del av området längs med Filbornavägen pekas 

ut som ett stråk där det kan vara möjligt att pröva högre bebyggelse. Ändamålen som är lämp-

liga att pröva inom området förutom bostäder är skola, förskola och vård samtidigt som grön-

struktur inom området behöver utvecklas. Det finns goda möjligheter att skapa nya gröna stråk 

och synergieffekter med Fredriksdals friluftsmuseum och Olympia park. 

Detaljplaner 

Största del av aktuellt område är inte planlagd. För en mindre del av området, väster om meje-

riet, gäller detaljplan för Filborna 28:1 och 29:1 m fl, Olympia-Fredriksdal (13562), laga kraft den 

1 oktober 1993. Detaljplanen medger parkområde där mindre byggnad för den allmänna nyttan 

och trevnad, som BN prövar lämplig, får uppföras efter samråd med ledningsdragande verk. 
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Även en markremsa längs med Filbornavägen är planlagd. Gällande stadsplan för del av Olympia-

området mm (9479), laga kraft den 13 juni 1968, medger område för trafikändamål. Genomfö-

randetider för planerna har gått ut. 

Övriga planeringsunderlag 

I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, anges 

två grönstråk för rekreation i anslutning till planområdet. Det ena stråket är befintligt nordsyd-

ligt stråk genom Olympiaområdet som tangerar planområdet i väster. Grönstrukturprogrammet 

föreslår att stråket förstärks söderut. Det andra stråket föreslås anläggas i östvästlig riktning i 

norra delen av aktuellt område, i anslutning till Fredriksdals friluftsmuseum. Detta grönstråk 

behövs för att koppla Fredriksdals bostadsområde med centrum. Det nordsydliga stråket pekas 

ut i programmet även som viktigt stråk för ekologi. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp Redestam  Nina Begovic 

planchef   plansamordnare 


