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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2017. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån  
4 kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.  

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inklusive vårdboende 
och skoländamål inom planområdet samt pröva en sådan bebyggelses omfattning och utform-
ning. Även dagvattenhantering, teknisk infrastruktur, gator och cykelvägar, parkering och tra-
fiksäkra gång- och cykelkopplingar prövas. I syftet ingår även att möjliggöra för stadsodling, 
park- och naturändamål, däribland att bevara värdefulla träd och naturmiljöer. I syftet ingår 
även en entré till Fredriksdals museer och trädgårdar. 

1.2 Sammanfattning 
Huvudidén med planen är att skapa en tät och blandad stadsbebyggelse, inklusive skola och 
förskola, med starka gröna kvaliteter. Ett gestaltningskoncept har varit att vända bostadsbebyg-
gelsen mot en socialt sammanhållande park med små odlingslotter och en torgyta, och att få till 
en ljudmässigt god miljö genom att låta flerbostadshusen bilda en rygg mot de trafikerade 
vägarna. Parken är stommen i området och kopplar ihop med den omgivande grönstrukturen. 

Till samrådet presenteras två utformningsalternativ av detaljplanen, ett med ett parkeringshus 
närmast bensinstationen och ett utan. 

Illustration av planområdet sett från öster. (Illustration: Krook & Tjäder.)  

Förslag 
Detaljplanen möjliggör: 

• Cirka 760 lägenheter i nio bostadskvarter, 
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• En skola för årskurs f-9, som rymmer cirka 550-600 elever, och en förskola för cirka 
130-160 barn, 

• Centrumverksamhet med en bruttoarea på cirka 1200 kvadratmeter, 
• Eventuellt parkeringshus med cirka 420 bilplatser, 
• En park på cirka 6000 kvadratmeter inklusive en lekplats och dagvattenhantering, 
• 1100 kvadratmeter odlingslotter med en maxstorlek på cirka 50 kvadratmeter per lott, 
• Nya lokalgator samt gång- och cykelvägar. 

Konsekvenser 
Detaljplanens medför att cirka 760 nya bostäder, en f-9-skola och en förskola samt ett vårdbo-
ende kan byggas. Områden som idag är inhägnade tillgängliggörs för allmänheten. 

Detaljplanen medför att ett område som idag är grönt kommer att påverkas. Planen kan också 
indirekt påverka karaktären på Olympia park, precis som på Fredriksdals museer och trädgår-
dar, som har höga ekologiska värden. Utformningen har dock strävat efter att minimera den 
negativa påverkan som detaljplanen skulle kunna medföra. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 

Planeringsförutsättningar 
Planområdet ligger på Olympia och avgränsas av Filbornavägen i söder, Lägervägen i öster, 
skogspartier inom Fredriksdals friluftsmuseum i norr och skogspartier inom Olympia park samt 
bensinstationen Din-X i väster. Planområdet omfattar cirka 98 000 kvadratmeter. 

Stora delar av planområdet används idag för odlingslotter. En nästan lika stor del för detta indu-
strimark står idag för fäfot efter att ha använts för mejeriändamål och för buteljering av vatten.  

Filbornavägen och Lägervägen har relativt hög trafikbelastning, och därmed höga trafikbuller-
nivåer. Inom den gamla mejeritomten har markföroreningar påträffats. 

Planområdet gränsar i norr till Fredriksdals museer och trädgårdars känsligaste områden, som 
kräver stor varsamhet. 

 

 

Planstatistik  
Planområdets area: 98 000 kvadratmeter 
Exploateringsgrad: 1,0 (Skolan och förskolan är undantagna ur uträkningen) 
Antal bostäder: 760 stycken (varav cirka 25 radhus och 70 lägenheter i 

ett äldreboende) 
Verksamheter/butiker/etc: 1200 kvadratmeter BTA 
Offentlig service: - Skola f-9, 550-600 elever; 6000 kvadratmeter BTA;  

17 000 kvadratmeter skolfastighet 
- Förskola, 120-160 barn; 1600 kvadratmeter BTA;  
3500 kvadratmeter friyta 

Parkmark: 6000 kvadratmeter (De befintliga delarna av Olympia 
park är inte medräknad) 

Naturmark:  4800 kvadratmeter 
Odlingslotter:  1100 kvadratmeter 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Huvudidén med planen är att möjliggöra en tät och blandad stadsbebyggelse, inklusive en skola 
och en förskola, utan att ge avkall på de gröna kvaliteterna som omger planområdet. En övergri-
pande gestaltningsidé har varit att å ena sidan vända bostadsbebyggelsen mot en socialt sam-
manhållande park med odlingslotter och en torgyta, å andra sidan skapa en ljudmässigt god 
miljö genom att låta flerbostadshusen bilda en rygg mot de trafikerade vägarna. Parken i områ-
det hänger samman med den övergripande grönstrukturen utanför planområdet, och bildar 
stommen i området. 

Detaljplanen presenterar i samrådsskedet två alternativ till parkeringslösning; ett alternativ 
med ett parkeringshus och ett alternativ där parkeringsbehovet löses under mark inom respek-
tive bostadskvarter. Alternativen beskrivs med sina olika för- och nackdelar. Efter samrådet 
kommer ett av alternativen att vidarebearbetas.    

2.2 Bebyggelse 
Detaljplanen möjliggör byggrätter för cirka 760 bostäder, en f-9-skola för cirka 550-600 elever, 
en förskola för cirka 130-160 barn och ett vård- och omsorgsboende med cirka 70 lägenheter.  

Inom planområdet har bostadsbebyggelsen en exploateringsgrad på cirka 1,0. Exploaterings-
graden är beräknad genom att största möjliga bruttoarea (BTA) enligt planförslaget dividerats 
med områdets areal inklusive gator, torg och parker samt till vägmitt av omgivande gator. Sko-
lan och skolgården ingår inte i beräkningen av exploateringsgrad, då skolan omfattas av riktlin-
jer som reglerar dess täthet. 

Illustrationsplan som visar på bebyggelse och grönytor. Ytan inom den röda streckade linjen ligger 
till grund för uträkningen av exploateringstalet.  
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Byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade metoder, låg 
energiförbrukning och sunda material.  

 

Bostäder 
Utmed Filbornavägen och Lägervägen föreslås bostadsbebyggelse med 21 meters totalhöjd. Det 
motsvarar cirka sex våningar med en förhöjd sockel på minst 50 centimeter. Den översta vå-
ningen får bara bebyggas till femtio av byggnadsarean. I anslutning till cirkulationsplatsen i 
mötet mellan Filbornavägen och Lägervägen ges möjlighet att gå upp i höjd till 46 meters total-
höjd eller motsvarande cirka 14 våningar. Vid torget föreslås även en byggnad kunna gå upp i 27 
meters totalhöjd, som motsvarar 9 våningar med en förhöjd bottenvåning för att möjliggöra 
verksamhetslokaler. 

Bostadsbebyggelsen inom området är grupperad i nio kvarter, som skiljs åt av allmänna lokalga-
tor eller gångfartsgator. Kvarteren hämtar sin inspiration från kvartersstaden. Från Filbornavä-
gen ska bebyggelsen ge ett urbant intryck men ändå ligga lite tillbakadragen för att ge plats åt 

Planbestämmelser som reglerar kvartersmark PBL 4 kap 
B Bostäder 5 §  
B2 Radhus 5 §  
BC Bostäder, Centrum 5 §  
S Skola 5 §  
S1D1B1 Förskola, Vård- och omsorgsboende 5 §  
P1 Parkeringshus 5 §  
P1C Parkeringshus, Centrum 5 §  

 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter 11 §  

 
Högsta totalhöjd är angivet värde i meter. Utöver angiven to-
talhöjd får tekniska anläggningar, hisschakt och master finnas, 
placerade indragna minst 1 meter från fasad 

11 §  

 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter 11 §  

f1 Fasad ska utformas med inslag av tegel 16 §  
f2 Balkong ska utformas med ljudabsorbent i taket och tätt räcke 

upp till 2/3 av totalhöjden upp till ljudabsorbent 
16 §  

f3 Entré ska utformas genomgående 16 §  

f4 Bottenvåning ska utformas med en lägsta våningshöjd om 3,5 
meter 

16 §  

f5 Sockel på minst 50 centimeter ska finnas 16 §  

f6 Översta bostadsvåningsplanet får endast bebyggas till sam-
manlagt 50 procent av byggnadsarean 

16 §  

v1 Lägenhet mot Filbornavägen och Lägervägen bör ha minst 
hälften av bostadsrummen mot ljudskyddad sida. Kan inte det 
uppnås får inte lägenheten vara större än 35 kvadratmeter. 
Ensidig lägenhet större än 35 kvadratmeter tillåts om teknisk 
lösning anordnas så att bullerriktvärdena innehålls 

11 §  

e1 0 Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter brutto-
area 

11 §  

e2 0 Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter bygg-
nadsarea 

11 §  

e3 Byggnadens bottenvåning ska användas för förskola 11 §  
e4 Centrumändamål medges endast i bottenvåningen 11 §  
p1 Byggnad ska placeras i kant mot gata 16 §  

 
Marken får inte förses med byggnad 16 §  

 Marken får endast förses med komplementbyggnader 11 §  
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den karaktärsgivande lindraden. Framför bebyggelsen mot Filbornavägen och Lägervägen före-
slås förgårdsmark på cirka en till tre meter. Förgårdsmarken blir ett utrymme för de boende att 
befolka gaturummet och skapa en semiprivat zon och ett urbant uttryck. 

Kvarterens form skapar en god ljudmiljö för resten av området, i ett område som är utsatt för 
relativt höga bullernivåer från vägtrafiken.  

Vy mot öster som visar på tillbakadragen bebyggelse längs Filbornavägen med förgårdsmark och 
den karaktärsgivande lindraden. (Krook & Tjäder.)  

Innanför bostadsbebyggelsen i kvarteren längs Filbornavägen och Lägervägen föreslås en lägre 
bebyggelse på 9 till 15 meters totalhöjd, som motsvarar cirka tre till fem våningar. Bebyggelsen 
består av en mix av flerbostadshus upp till fem våningar och stadsvillor eller radhus i upp till tre 
våningar.  

I alternativet utan parkeringshus medges totalt cirka 75 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) 
bostäder i flerbostadshus samt cirka 25 radhus och 70 lägenheter i ett vårdboende. I alternati-
vet med parkeringshus medges totalt cirka 70 000 kvadratmeter BTA i flerbostadshus.  

Det gamla mejeriet är byggt i rött tegel, och tegel i flera kulörer dominerar villorna söder om 
Filbornavägen. Byggnaderna ska därför utformas med inslag av tegel. Vidare ska entréer vara 
genomgående. 

Centrumändamål och handel 
Mindre verksamheter som exempelvis närlivs, frisör, café och gym medges i bottenvåningarna 
på byggnaderna i anslutning till torget och gatan ner mot Åstorpsgatans busshållplats. Totalt 
medges cirka 1200 kvadratmeter centrumändamål. I alternativet med parkeringshus medges 
ytterligare cirka 400 kvadratmeter verksamhetsyta. 
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Skola 
Detaljplanen möjliggör en skola för cirka 550-600 elever i årskurserna f-9. Större delen av skol-
gården är placerad inom den gamla mejeritomten, fastigheten Filborna 28:4. Skolbyggnaden 
föreslås kunna uppföras i tre våningar.  

Skolgården, inklusive plats för skolbyggnaden, är på cirka 17 000 kvadratmeter. Enligt Helsing-
borgs stads riktlinjer för skolors inne- och utemiljöer bör inomhusytan vara tio kvadratmeter 
per elev. Dessa tio kvadratmeter innefattar även de gemensamma utrymmena, såsom bibliotek, 
toaletter, lärarrum, eventuellt storkök och matsal. För utomhusyta gäller att varje barn ska ha 
mellan 25 och 40 kvadratmeter lekyta.  

En skolbyggnad för 600 elever upptar 6000 kvadratmeter i bruttoarea (BTA), det vill säga totalt 
antal kvadratmeter. Detaljplanen föreslår att en skolbyggnad kan uppföras till 12 meters bygg-
nadshöjd och med en byggnadsarea på 2000 kvadratmeter. Byggnadsarea motsvarar en bygg-
nads fotavtryck på marken. Då återstår 15 000 kvadratmeter av skolgården, vilket motsvarar 25 
kvadratmeter per elev. Utöver skolbyggnaden tillåter detaljplanen också totalt 450 kvadratme-
ter komplementbyggnader utspritt på tre områden på skolgården.  

Detaljplanen föreslår att skolans entré vänds mot söder och den centrala parken. Genom parken 
föreslås ett cykelstråk, och det är önskvärt att skolan får en attraktiv entré från cykelstråket. För 
att skolan ska bli tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga föreslås att för ändamålet 
nödvändiga parkeringsplatser anläggs inne på skolgården, max 25 meter från huvudentrén. 
Anslutning till dessa parkeringsplatser ska ske från gatan i skolområdets östra gräns. Leveran-
ser till skolan och avfallshantering föreslås ske från öster. Korttidsparkering för hämtning och 
lämning med bil föreslås på gatumark. Skolbyggnaden bör placeras mot söder och vända ute-
arealerna mot väster och den befintliga vegetationen. 

Skolbyggnaderna bör plocka upp formspråket från det gamla mejeriet, med rött tegel och platt 
tak och horisontella fönsterband. 

Förskola och vårdboende 
I direkt anslutning till skolan föreslås en förskola i kombination med ett vård- och omsorgsbo-
ende. Det finns dokumenterat goda erfarenheter av att samlokalisera dessa verksamheter. För-
skolan och vårdboendet, men också skolan, förväntas kunna samutnyttja vissa funktioner, 
såsom varuintag, avfallshantering, kök och parkering. Även matsal skulle kunna samutnyttjas.   

Det är viktigt att förskolan byggs eftersom det inte finns plats i omkringliggande förskolor. Där-
för reglerar detaljplanen att bottenvåningen ska användas för förskoleändamål. Mindre utrym-
men som behövs för byggnaden som helhet får också inrättas i bottenvåningen. 

Förskolan ska i första hand försörja de nya invånarna med förskoleplatser. En förenklad demo-
grafisk studie har gjorts som visar på behovet av förskoleplatser. Statistiskt sett toppar andelen 
1-5-åringar fem år efter att ett bostadsområde har färdigställts. När andelen 1-5-åringar toppar i 
området förväntas det finnas behov av cirka 150-160 förskoleplatser, medan det normala anta-
let förväntas vara cirka 120-130 stycken.  

För förskolan gäller samma utrymmeskrav inne och ute som för skolan. Den föreslagna förskole-
fastigheten är på cirka 5100 kvadratmeter. Byggs den kombinerade förskolan/vårdboendet 
återstår cirka 3500 kvadratmeter förskolegård. Byggs endast förskolan skulle den kunna byggas 
i två våningar. I så fall återstår 4300 kvadratmeter förskolegård. I alternativet med kombinerad 
förskola och vårdboende ges utrymme för 140 barn. I alternativet med endast förskola som 
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byggs i två våningar ges plats åt drygt 160 barn. Utöver huvudbyggnad finns möjlighet att bygga 
totalt 150 kvadratmeter komplementbyggnader.  

Parkeringshus 
I samrådsförslaget presenteras två varianter av detaljplanen. En av varianterna innehåller ett 
parkeringshus som lösning på parkeringsbehovet i området, i den andra förutsätts att parke-
ringen löses under respektive bostadskvarter. För- och nackdelarna med båda parkeringslös-
ningarna beskrivs detaljerat under rubriken 2.4 Trafik, Parkering.  

En plats för parkeringshuset föreslås bredvid bensinstationen. Parkeringshuset föreslås kunna 
byggas med en högsta totalhöjd om 15 meter, som motsvarar fem våningar. I delar av bottenvå-
ningen medges centrumverksamhet. 

Det är viktigt att utforma parkeringshuset med fokus på att skapa en trygg och attraktiv miljö. 
Det kan exempelvis handla om att arbeta med flera in- och utgångar så att man inte behöver gå 
långa sträckor inne i parkeringshuset, om ljusa rum med bra akustik, om personliga nyckelsy-
stem så att obehöriga inte kan ta sig in, med mera. Utvändigt kan det handla om att arbeta med 
exempelvis gröna fasader eller fasader med solceller. Automatiserade parkeringshus är också 
ett intressant koncept. Där lämnas bilen i en sluss och robotar tar hand om att föra bilen till sin 
parkeringsplats. Det är ett platsbesparande koncept, enligt Stockholm Parkering kräver ett 
automatiserat parkeringshus cirka 40 procent mindre byggvolym än traditionella parkerings-
hus. Det är även tryggt på så sätt att det är ett effektivt inbrottsskydd och bilägaren aldrig behö-
ver gå in i parkeringshuset. 

Fasaddetalj från parkeringshuset Flustret i Vallastaden, Linköping, där fasaden utgörs av solceller. 
(Foto: Charlotte Svensson) 

2.3 Grönstruktur och allmän platsmark 
Grönstrukturen inom planområdet består av parken centralt i bostadsområdet tillsammans med 
föreslagna odlingslotter samt av naturområden och delar av skolgården som ligger i anslutning 
till Fredriksdals museer och trädgårdar samt Olympia park. Odlingslotterna ligger på kvarters-
mark. Övrig allmän platsmark utgörs av gatumark och en mindre torgyta. I detaljplanen finns ett 
förslag om en ny entré till Fredriksdals museer och trädgårdar, liknande den entré som finns 
mot öster. Entrén är viktig, inte minst för att skolor och förskolor ska ha en gen och trygg väg in 
till Fredriksdals museer och trädgårdar, men det finns också ett önskemål om en entré i mera 
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direkt anslutning till kollektivtrafik. Det föreslagna läget är i förlängningen av lokalgatan som 
går förbi skolans östra gräns och mynnar ut vid Åstorpsgatans busshållplats. Den föreslagna 
entrén och lokalgatan sammanfaller med den gamla statarväg som gick mellan Fredriksdals 
gård och den statarlänga som tidigare låg vid Filbornavägen. 

Bild av allmän platsmark, park, natur och gator, som detaljplanen möjliggör.  

 

Parker  
Centralt i bostadsområdet föreslås en park på drygt 6000 kvadratmeter. Det är viktigt med par-
ken som ett socialt sammanhållande element i stadsdelen. I parken finns planer på en lekplats 
med minst fem olika lekaktiviteter för alla åldrar. Parken ramas in av odlingslotter, som blir en 
naturlig avgränsning mellan lekplatsen och gatorna. 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen och platsbildningar PBL 4 kap 
PARK Park 5 §  
NATUR Naturområde 5 §  
NATUR1 Skog 5 §  
TORG Torg 5 §  
L1 Odlingslotter 5 §  
lek Lekplats 5 §  
n1 Marken får inte hårdgöras 10 § 
n2 Marken får inte användas för bilparkering 13 § 
k1 Vegetationens karaktär av skånsk ädellövskog ska bibehållas 16 § 
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Vy mot öster av park, kantad av odlingslotter och radhus. Skolan skymtar bakom lönnraden till 
vänster. I fonden syns det höga huset vid cirkulationsplatsen i mötet mellan Filbornavägen och 
Lägervägen. (Illustration: Krook & Tjäder) 

Den östligaste delen av parken ska utformas mera torglikt och i väster övergår parken i ett sma-
lare parkstråk, kantat av odlingslotter, innan parkstråket övergår i den större Olympia park. Den 
mellersta delen av parken är den bredaste delen. Förutom lek behöver parken här även rymma 
en yta för lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattenhanteringen ska utformas som en 
mångfunktionell yta som kan användas för andra funktioner när den inte översvämmas av vat-
ten. Ett strukturerande element i parken är den rad av lönnar som idag står inne på mejeritom-
ten. Mellan lönnraden och skolgården föreslås en gång- och cykelväg. Avståndet mellan lönnar-
nas stam och den föreslagna gång- och cykelvägen uppgår till cirka 6 meter för att lönnarnas 
rotsystem ska skyddas från schaktarbeten. Det är även viktigt att ta hänsyn till lönnarna vid 
andra parkarbeten där det kan behövas schaktning eller hårdgörning. 

Strax norr om fastigheten Filborna 28:3 och drivmedelsstationen Din-X föreslås en liten park-
remsa som uppstår när dragningen av Mejerigatan ändras. Parkremsan uppgår i den större 
Olympia park. Planområdet omfattar, och bekräftar, delar av Olympia park som park. Parken 
behöver delvis formas om för att kunna inrymma dagvattenhantering. 

Marken norr om Filbornavägen regleras som park för att säkerställa fortlevnaden av lindraden 
som kantar vägen. 

I anslutning till Fredriksdals museer och trädgårdars föreslagna entré föreslås en parkyta. Än-
damålet park möjliggör att det går att skapa en attraktiv förgård till själva entrén. 

Naturområden 
I planområdets nordvästra hörn ligger den gamla bunkern som tidigare utgjorde civilförsvarets 
ledningscentral i händelse av krig och kris. Bunkern har idag förlorat sin funktion som lednings-
central och står övergiven. Utvändigt är bunkern en liten skogsbeklädd kulle, cirka 5 meter hög. 
Detaljplanen föreslår att området regleras som naturmark, preciserat till skog. Det är viktigt för 
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Fredriksdals museer och trädgårdar att området även i fortsättningen kommer att vara trädbe-
vuxet.  

Längs hela planområdets gräns mot Fredriksdals museer och trädgårdar föreslås en cirka sju 
meter bred remsa som regleras som natur. Meningen med naturmarken är att skapa en buffert-
zon mellan Fredriksdal och exploateringen. För att inte locka eventuella salamandrar in bland 
bostadsbebyggelsen föreslår detaljplanen en låg mur längs den östra delen av naturstråket, där 
exploateringen kommer som närmast.  

I Stadsplan 2017 föreslås även ett gång- och cykelstråk med denna sträckning för att få till en 
gent, tydligt och sammanhängande stråk mot Olympia och vidare ner till Dunkers kulturhus via 
Sankt Peders gata och Nedre Långvinkelsgatan. Förstärkningar av stråket behövs även utföras 
genom Olympia park och förbi idrottsanläggningarna för att stråket ska bli tydligt. Detaljplanen 
möjliggör den del av stråket som passerar genom planområdet, genom att området öppnas upp 
och tillgängliggörs.  

Känsliga naturtyper på Fredriksdals museer och trädgårdars marker kan komma att påverkas 
negativt på grund av ingrepp såsom trädfällning och schaktning i samband med anläggandet av 
gång- och cykelstråket i detta läge. När träd fälls blir andra närstående träd mera utsatta för 
vind. Vidare kan schaktning påverka rotsystemen negativt och för mycket gallring kan leda till 
att skuggan på Fredriksdals marker minskar, vilket i sin tur kan leda till att björnbär och andra 
oönskade aggressiva arter etablerar sig där.  

Det är viktigt att vara varsam i samband med val av standard på gång- och cykelstråket, utform-
ningen av stråket, anläggningsarbeten och framtida underhåll. Ur denna aspekt vore det exem-
pelvis önskvärt med en smalare sektion och möjlighet för stråket att slingra sig förbi träd hellre 
än att träd fälls. Ett lägre schaktdjup än normalt vore också önskvärt. Om belysning behövs är 
det lämpligt att välja en belysningstyp som inte kräver grävarbeten. En mindre del av bunker-
kullen närmast Fredriksdals museer och trädgårdar kommer troligtvis behöva schaktas bort för 
att göra plats för det planerade gång- och cykelstråket. 

Skolgård 
Delar av den kommande skolgården kommer att utgöras av en skogsdunge. Skogsdungen fort-
sätter ut i Olympia park och är essentiell för fortlevnaden av Fredriksdals museer och trädgår-
dar. Fredriksdals känsligaste område ligger strax norr om skolgården, och om skogsdungen 
skulle försvinna kommer skogen inne på Fredriksdals museer och trädgårdar bli utsatt för vind 
och riskera att falla i nästa stora storm. Dessutom kan för mycket gallring minska skuggningen 
på Fredriksdals marker, vilket kan medföra att det etablerar sig björnbär, buskar och annan 
oönskad vegetation på Fredriksdals marker. 

Bestämmelser föreslås därför reglera att marken inte får hårdgöras, att karaktären av skånsk 
blandlövskog med viss undervegetation ska bevaras och att det behövs marklov för fällning av 
träd över 15 centimeter i stamomfång vid en mätpunkt 1,2 meter över marken. Det är också 
viktigt att arbeta med en skötselplan som innebär en successiv föryngring av trädbeståndet. 
Riskträd och viss undervegetation får röjas. Det vore önskvärt om skolgården inte skulle behöva 
staket i gränsen mot norr. Vid eventuell inhängning är det viktigt att vara varsam vid grävarbe-
ten, så att inte rotsystem skadas. 

Odlingslotter 
Odlingslotterna föreslås ligga på kvartersmark, då det inte är tillåtet att arrendera ut allmän 
platsmark. Förslaget är att hälften av odlingslotterna erbjuds till boende i området, och hälften 
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till övriga helsingborgare, för att ge möjlighet till att odla grönsaker och blommor. Detaljplanen 
föreslår att cirka 1100 kvadratmeter mark regleras som odlingslotter. Med en storlek av max 
40-50 kvadratmeter per odlingslott motsvarar ytan cirka 25 odlingslotter. 

Detaljplanen föreslår bestämmelser som innebär att var och en av odlingslotterna får inhägnas 
med stängsel eller staket med en maxhöjd på 1,2 meter. Det kommer att vara tillåtet att bygga 
ett växthus på max 6 kvadratmeter och en redskapsbod på max 2 kvadratmeter, men inga stu-
gor. Höjden på båda konstruktioner begränsas till 2,1 meter i nockhöjd. En bestämmelse om 
minskad lovplikt föreslås för växthusen och redskapsbodarna. Det kommer att tas fram riktlin-
jer som knyts till arrendeavtalet för lotterna, där bestämmelserna kommer att förtydligas.  

Gårdar 
Bostadsgården fyller en viktig social funktion i ett bostadsområde. Det är där grannar möts och 
mycket av vardagen utspelas. Det är viktigt att utforma gårdarna efter principer som underbyg-
ger den sociala samvaron.  

I alternativet med ett parkeringshus kommer det att finnas goda möjligheter för grönska inom 
bostadsgårdarna, medan möjligheterna kommer att vara mindre och förknippade med kost-
samma lösningar i alternativet med parkering under bostadsgårdarna. 

Torg 
Det finns planer på att utforma den östra änden av den centrala parken torglikt, även om den 
regleras som park. Den torglika ytan fortsätter som ett trafiksäkerhetshöjande element i gatan 
och blir till ett indrag på 5 meter i kvarteret på andra sidan gatan, vilket regleras som torg. För 
byggrätterna i anslutning till torgytan föreslås en reglering om förhöjda bottenvåningar för att 
möjliggöra för verksamheter. Torget bör genom sin markbeläggning ha en tydlig gestaltnings-
mässig koppling till Åstorpsgatans busshållplats.  

Lokalgatan som går i öst-västligt riktning där den närmar sig torgytan och korsar lokalgatan 
mellan Åstorpsgatans busshållplats och den planerade nya entrén till Fredriksdals muséer och 
trädgårdar. (Illustration: Krook & Tjäder)  
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2.4 Trafik 

 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet ansluts till befintlig gång- och cykelbana längs Filbornavägen i fyra punkter och till 
gång- och cykelbana längs Lägervägen i två punkter samt till cykelbanor i Olympia park. Plane-
rade gångfartgator och cykelbanor från Filbornavägen leder in till skolans huvudentré. Det finns 
inga förslag om förändring av de befintliga gång- och cykelbanorna. 

Inom planområdet kommer gatorna att utformas så att cyklar kan framföras i blandtrafik till-
sammans med bilar. Gatorna mellan bostadskvarteren föreslås som gångfartsgator där bilar och 
cyklar får röra sig på gåendes villkor. Separerade gång- och cykelvägar föreslås enligt illustrat-
ionen nedan. 

Bild som visar hur planområdet föreslås koppla sig på det befintliga gång och cykelnätet, samt 
planerade gång- och cykelvägar inom området.  

GC1) Lila/rosa i illustrationen ovan. Gång- och cykelbana som kopplar ihop Olympia park och 
parkområdet runt Fredriksdals vattentorn. I ett översiktligt perspektiv kopplas stadsdelarna 
Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal ihop med den centrala staden och Dunkers kulturhus via 
Olympia, Sankt Peders gata och Nedre Långvinkelsgatan.  

Detaljplanen föreslår att gång- och cykelbanan utförs med asfaltsbeläggning fram till den plane-
rade nya entrén till Fredriksdal. För delsträckan som löper mellan skolan och Fredriksdals mu-

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
GATA Gata 5 § 1 
GÅNG1 Gångfartsgata 5 § 1 
CYKEL Cykelväg. Även gångtrafik medges. 5 § 1 
trafik-
säkerhet 

Marken ska utformas med trafiksäkerhetshöjande åtgärd 5 § 1 
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seer och trädgårdar behöver särskild varsamhet iakttas på grund av känsliga naturtyper på 
Fredriksdals museer och trädgårdars marker. Dessa kan komma att påverkas negativt på grund 
av ingrepp såsom trädfällning och schaktning. Det är viktigt att vara medveten om de känsliga 
miljöerna i samband med val av standard och utformning av gång- och cykelstråket, anlägg-
ningsarbeten och framtida underhåll. Det vore exempelvis önskvärt med en smalare sektion och 
möjlighet för stråket att slingra sig förbi träd hellre än att träd fälls. Ett lägre schaktdjup än 
normalt vore också önskvärt. Eventuell belysning bör vara en typ som inte kräver grävarbeten. 

GC2) Mörkblå i illustrationen ovan. Gång- och cykelbana i gatumiljö som löper längs skolfastig-
hetens östra gräns, separerad från biltrafik. Denna gång- och cykelbana kan, tillsammans med 
GC3, erbjuda en högre standard om gång- och cykelstråket längs Fredriksdals museer och träd-
gårdar behöver nedprioriteras på grund av höga naturvärden inom på Fredriksdals marker. 
Gång- och cykelbanan kommer att behöva korsas av biltrafik vid infarten till skolans personal-
parkering. 

GC3) Svart i illustrationen ovan. Gång- och cykelbana i parkmiljö som ansluter till skolans och 
förskolans huvudentréer. Gång- och cykelbanan kopplar i väster till gång- och cykelstigarna i 
Olympia park och cykelbanan som löper längs Filbornavägen. 

GC4) Turkos i illustrationen ovan. Gång- och cykelanslutningar från Filbornavägen, Lägervägen 
och det planerade gång- och cykelstråket GC1, som når in i området via gångfartsgator. 

Karta som visar de nya gång- och cykelbanorna och de nya eller förstärkta kopplingarna i ett över-
siktligt perspektiv.  

Kollektivtrafik 
Busshållplats finns strax öster om korsningen mellan Filbornavägen och Åstorpsgatan. En av 
gång- och cykelkopplingarna till Filbornavägen är justerad till att passa med hållplatsläget. De-
taljplanen innehåller förslag om en trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Filbornavägen för att få 
hållplatslägena att hänga samman på ett tryggare och tydligare sätt. 
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Biltrafik 
Anslutning med biltrafik till planområdet föreslås från Filbornavägen och från Lägervägen. An-
slutningen från Filbornavägen föreslås ske via Mejerigatan, precis som idag. Anslutningen från 
Lägervägen föreslås cirka 70 meter söder om Stenkretsgatan.  

Detaljplanen föreslår att gatorna inom planområdet utformas som lokalgator för max 30 kilome-
ter i timmen, i enlighet med typsektionerna i stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok. 
Detta innebär en typsektion med en körbana på 5,5 meter och en flexibel zon på 3 meter som 
kantas av 2 meter breda trottoarer på vardera sidan. Den flexibla zonen kan användas på olika 
sätt beroende på platsens behov. Exempelvis kan den flexibla zonen innehålla trädplanteringar, 
cykel- och bilparkering, dagvattenhantering och snöupplag. Gatorna utformas för cyklar och 
bilar i blandtrafik. 

Bild som visar exempel på gatusektioner och -planer för lokalgatorna inom planområdet. Bilderna 
till vänster gäller för större delen av planområdet, medan bilderna till höger visar gaturummet 
med separat cykelbana, som föreslås för lokalgatan som går förbi skolan och förskolan i öster.  

Hämtning och lämning med bil till skolan och förskolan föreslås ske längs lokalgatorna inom 
planområdet, med parkering i den flexibla zonen. (Se nedan under rubriken 2.4 Trafik, Parke-
ring.)  

Leveranser och avfallshantering till skolan, förskolan och vårdboendet föreslås ske via lokalga-
tan i skolområdets östra gräns. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl bör lastbilstransporter och 
hämtning och lämning hållas isär. Därför föreslås leveranser och avfallshantering ske i gatans 
norra ände. Infart till den samlade personalparkeringen för skolan, förskolan och vårdboendet 
är också lokaliserad till den norra änden av gatan. 
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Delar av Filbornavägens gaturum regleras om från trafikändamål till parkändamål. Detta görs 
för den norra sidan av vägen, och innefattar ytan som idag rymmer gång- och cykelbanan. Om-
regleringen syftar till att säkra fortlevnaden för den lindrad som kantar Filbornavägen, och an-
sluter till grönstråket längs Filbornavägen österut efter cirkulationsplatsen, och till grönstråket 
längs Lägervägen norr om cirkulationsplatsen.  

Parkering 
En parkeringsutredning har utarbetats för detaljplanen. Enligt utredningen bör stort fokus läg-
gas på att gynna gång- och cykeltrafik. Dels som ett led i att klara Helsingborgs stads mål om 
övergång till hållbara transportslag och dels för att skolverksamhet planeras i området. 

Parkeringsutredningen har utgått från ett scenario med 850 bostäder inom området. Utred-
ningen föreslår att det behövs 1820 cykelparkeringsplatser, som fördelas på 1390 cykelparke-
ringsplatser för bostäderna och vårdboendet, 390 stycken för skolan och förskolan samt 40 
stycken för de föreslagna verksamhetslokalerna. Cykelparkeringsplatserna bör göras attraktiva 
och lokaliseras nära byggnadernas entréer. Detta gäller för bostäder såväl som för skola, service 
och verksamheter. Trygga och attraktiva cykelgarage i markplan kan sänka behovet av bilplats-
behov med en faktor om 10 cykelparkeringsplatser per 1 bilplats. 

Vad gäller bilparkeringsplatser föreslår parkeringsutredningen 570 parkeringsplatser för ett 
scenario med 850 bostäder om inga mobilitetsåtgärder sätts in och om parkeringsytorna sprids 
ut på flera anläggningar. Dessa fördelar sig på 515 bilparkeringsplatser till bostäderna och 
vårdboendet, 30 stycken till skolan och förskolan samt 24 stycken för de föreslagna verksam-
heterna. 

Om bilpool införs minskar parkeringsbehovet med cirka 70 platser till 500 platser. Om parke-
ringsplatserna även lokaliseras till en gemensam anläggning minskar behovet med ytterligare 
55 platser till 445 stycken. Cykelgarage i markplan kan ytterligare sänka parkeringsbehovet. 

Med utgångspunkt i parkeringsutredningen presenterar detaljplanen två alternativa parkerings-
lösningar i samrådet. Efter samrådet kommer ett av alternativen att vidarebearbetas.  
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Karta som visar parkeringsalternativen i detaljplanen. Den rosa ytan visar på alternativet med 
parkeringshus. Gula ytor visar alternativet med underjordisk parkering under bostadskvarteren.  
Orange ytor utgör markparkering som behövs både i alternativet med parkeringshus och i alterna-
tivet med parkeringshus. Markparkeringarna inom kvartersmark är förbehållna parkeringsplatser 
för personer med nedsatt rörelseförmåga och bilpoolsbilar. Markparkeringarna på gatumark är 
förbehållen besöksparkering och hämtning och lämning vid skola och förskola. Vad gäller perso-
nalparkering till skola, förskola och vårdboende kan denna antingen lokaliseras till skolfastighet-
ens nordöstra hörn eller utföras som underjordisk parkering under förskolan/vårdboendet. I alter-
nativet med parkeringshus förväntas personalparkeringen kunna lokaliseras dit. 

I det ena alternativet föreslås ett parkeringshus för cirka 400 bilplatser strax öster om bensin-
stationen, som kan kombineras med ett underjordiskt parkeringsgarage, förslagsvis i något av 
kvarteren vid infarten från Lägervägen. I det andra alternativet förutsätts det att parkeringen 
löses genom underjordisk parkering inom bostadskvarteren. I alternativet med parkeringshus 
förväntas skolans, förskolans och vårdboendets personalparkering kunna förläggas till parke-
ringshuset. I alternativet utan parkeringshus föreslår detaljplanen att parkering antingen löses i 
ett underjordiskt garage under förskole- och vårdboendebyggnaden eller som markparkering i 
anslutning till avfallshanteringen. 

De största fördelarna med ett parkeringshus är att det erbjuder en möjlighet att minska antalet 
parkeringsplatser, och att det också är en mer flexibel lösning om parkeringsbehovet skulle 
förändras drastiskt i framtiden till följd av att färre behöver äga sin egen bil och istället nyttja 
självkörande bilar och delningsekonomi. Drivet till sin spets skulle parkeringshuset kunna om-
vandlas till bostäder – något som är omöjligt med parkeringar under mark. Genom att undvika 
underjordiska parkeringslösningar under bostadskvarteren ges också större möjligheter till 
gröna bostadsgårdar och större möjligheter att ta hand om dagvatten inom bostadskvarteren. 

De största nackdelarna med ett parkeringshus är att det upptar yta som skulle kunna bebyggas 
med bostäder och att det i dagsläget inte finns något kommunalt parkeringsbolag eller annan 
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aktör som kan åta sig att bygga och driva parkeringshuset, och att intresset från byggherrarna 
att ingå i gemensamhetsanläggningar är litet. Parkeringshus kan också upplevas som otrygga. 
Det är därför nödvändigt att arbeta aktivt med ett koncept och en utformning som motverkar 
detta. 

Kundparkering till verksamheterna föreslås kunna ske genom cykelställ och kantstensparkering 
i den flexibla zonen. Korttidsparkering i samband med hämtning och lämning till skolan med bil 
förutsätts lösas på gatumark. Cykelparkeringar till skola, förskola och vårdboende föreslås 
kunna lösas i närheten av respektive entréer. Cykelparkering till bostadskvarteren löses inom 
bostadskvarteren. 

Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörlighet och bilpoolsbilar föreslås kunna anläggas 
på kvartersmark som markparkering. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
En trafikutredning har tagits fram under arbetet med detaljplanen (Ramböll, 15 november 
2017.) Utredningen föreslår ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintliga vägar. Dess-
utom föreslår detaljplanen att gatorna i det nya bostadsområdet gestaltas med trafiksäkerhets-
höjande åtgärder. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås i cirkulationsplatsen i mötet mellan Filbornavägen 
och Jönköpingsgatan. En förstärkt cykelkoppling i nord-sydlig riktning föreslås väster om mini-
rondellen, och en förbättrad koppling för gående behövs över Jönköpingsgatan. 

En hastighetssäkring av passagen mellan Åstorpsgatans busshållplatslägen behövs. Åtgärderna, 
exempelvis en upphöjning, måste studeras närmare med bussens framkomlighet i åtanke. Even-
tuellt kan det vara aktuellt att gestalta om busshållplatserna. Då ska detta göras med åtanken att 
busshållplatsernas mått troligen kommer att behöva förändras inför den kommande Helsing-
borgExpressen, linje 3. Planerna är att den sätts i drift år 2027/2028.  

I Stenkretsgatans förlängning föreslås en gång- och cykelkoppling över Lägervägen. Det är nöd-
vändigt med en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, exempelvis en upphöjning av vägen, i samband 
med gång- och cykelkopplingen. 



 

21 (58) 

Samrådshandling 
Dnr: 68/2017 

Upprättad 26 januari 2018 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

 
Utsnitt ur trafikutredningen som visar på korsningar för gående och cyklister som behöver förbätt-
ras (röda pilar). (Illustration: Ramböll.)  

Inom planområdet föreslås gatorna utformas med hastighetssäkrande åtgärder i kopplingen 
mellan parken och torgytan. Förslagsvis får gatan i hela parkens bredd en annan beläggning, 
exempelvis med gatsten, medan cykelbanans förlängning över lokalgatan även får en upphöj-
ning. I förlängningen av de gångfartsgator som kopplar ihop Filbornavägen med planområdet 
bör det anläggas någon typ av hastighetssänkande element. Eftersom gatan även ska användas 
som en rinnsträcka för dagvatten är det särskilt viktigt att välja ett element som inte hindrar 
dagvattnet. 

Bensinstationen, som ligger utanför planområdet, har idag en infart direkt från Filbornavägen. 
Enligt gällande detaljplan är det bara tankbilar som får använda infarten, men i praktiken an-
vänds den av besökare till bensinstationen. Infarten är cirka 8 meter bred tvärs över cykelba-
nan, och trafiken utgör en säkerhetsrisk för mjuka trafikanter. Infarten borde omgestaltas och 
en bom som kan höjas och sänkas för tankbilar borde sättas upp.     

2.5 Teknisk försörjning 
Planområdet kan anslutas till den omkringliggande tekniska infrastrukturen, vad gäller värme, 
vatten, avlopp, telekommunikation med mera. Ledningsnätet behöver byggas ut inom planom-
rådet.  Det är önskvärt om ledningsdragningarna kunde ske samlat så att flera ledningar kan 
servas från samma schakt. 
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Energiförsörjning och telekommunikation 
Det finns behov av en till två nya elnätstationer inom planområdet. Detaljplanen föreslår en yta i 
anslutning till där det planerade cykelstråket ska korsa Lägervägen, och en yta strax öster om 
den befintliga bensinstationen. 

Vatten och spillvatten 
En spillvattenledning och en friskvattenledning till det gamla mejeriet och till bunkern tvärar 
genom planområdets södra del. Dessa ledningar har ingen funktion längre, och kan tas bort. 
Flera brandposter behövs inom planområdet. 

Dagvattenhantering 
En dagvattenutredning har tagits fram i arbetet med detaljplanen (AquaP, 20 november 2017). 
Enligt NSVA ska det finnas möjlighet att fördröja dagvatten som genereras inom aktuellt område 
med motsvarande 400 kubikmeter per reducerad hektar. Den totala regleringsvolymen för 
planområdet är cirka 1890 kubikmeter. Det innebär en återkomsttid för ett regn på 10 år när 
det är tillåtet att släppa ut 36 liter per sekund från hela detaljplaneområdet. 

Dagvattenutredningen beskriver tre alternativ som alla baseras på att dagvattnet hanteras inom 
två fördröjningsmagasin i form av översvämningsytor utan stående vatten i botten; den ena i 
den centrala parken och den andra i en del av Olympia park som ingår i planområdet.  

I alternativ 1 fördröjs allt dagvatten från gatorna och all kvartersmark på fördröjningsytorna, 
alternativ 2 är likadant förutom att skolan hanterar sitt eget dagvatten, och i alternativ 3 hante-
ras även dagvatten från bostadskvarteren inom kvartersmark. Det sistnämnda alternativet är 
aktuellt om parkeringen förläggs till ett gemensamt parkeringshus, men till samrådet dimens-
ioneras dagvattenanläggningarna efter alternativ 2. Om alternativet med parkeringshus kom-
mer att vidarebearbetas till granskningen kommer även alternativet där en del av dagvattnet 
hanteras inom bostadskvarteren att vidareutvecklas.  

Det östliga magasinet kommer att få ta emot dagvatten från kvarter 3-8, enligt illustrationen 
nedan. För att få dagvattnet från de östliga kvarteren till magasinet behöver marknivån i kvarter 
3 och 4 höjas cirka 1 meter från dagens marknivå. Huvudgatan som går i öst-västlig riktning 
behöver höjas upp cirka 0,5 meter norr om kvarter 3, men i övrigt har marken ett bra fall mot 
magasinet. Det östliga magasinet behöver dimensioneras efter 590 kubikmeters fördröjningsvo-
lym. 

Det västliga magasinet kommer att få dagvatten från kvarter 1, 2 och 9 i illustrationen. För att få 
dagvattnet mot fördröjningsmagasinet krävs att kvarter 2 och huvudgatan norr om kvarter 2 
höjs med cirka 1 meter. Det resulterar i att huvudgatan kommer få ett längsfall västerut mot 
Olympia Park genom hela planområdet. Det västliga magasinet behöver dimensioneras efter 
260 kubikmeters fördröjningsvolym. 

 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 
E1 Transformatorstation 5 § 1 
fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 590  

kubikmeter 
5 § 1 

fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 260  
kubikmeter 

5 § 1 
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Utsnitt ur dagvattenutredningen som visar på ungefärliga storlekar och placeringar av fördröj-
ningsytor enligt det alternativ där skolan föreslås hantera sitt dagvatten inom sin egen fastighet. 
Skolgården bör utformas så att dagvatten kan fördröjas på vissa lekytor. Bilden visar också hur 
vattnet föreslås rinna vid stora regn, och hur gatorna bör gestaltas för att vattnet ska nå skogen i 
Filborna park. Efter samrådet kommer dagvattenhanteringen att vidarebearbetas. (AquaP.) 

Vid stora regn föreslår dagvattenutredningen att vattenflödet leds in i skogen i Olympia park. I 
och med att huvudgatan får ett längsfall västerut är det en naturlig rinnsträcka för vattnet. För 
att underlätta för vattnet föreslår utredningen att vissa sträckor utformas utan kantsten, och att 
kantsten tas bort från några befintliga gatusträckningar. 

Avfallshantering 
Avfallshämtning föreslås ske från gatumark. Gatorna är genomfartsgator så det behövs inga 
vändplaner förutom för avfallshämtningen vid skolan. Till granskningen bör det utredas vad 
som krävs för att möjliggöra för ett avfallskassunsystem inom planområdet. 

1 

2

          

3

          

4

          

5

          

6

          7

          
8

          

9
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Exempel på avfallskassuner från Lund.  

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
Beskrivning av administrativa bestämmelser inom området, som ingress. 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. 

Ändrad lovplikt 
Detaljplanen föreslår minskad lovplikt för växthus och redskapsbodar på odlingslotterna, så 
länge de följer bestämmelserna i detaljplanen. Växthus får vara maximalt 6 kvadratmeter i 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 
a1 Marklov krävs även för fällning av träd med ett stamomfång 

över 50 centimeter vid en mätpunkt 1,2 meter över marken 
4 § 15 

a2 Bygglov får inte ges för skol-, förskole- eller bostadsändamål 
förrän markförorening åtgärdats 

14 § 1 

a3 Bygglov krävs inte för växthus mindre än 6 kvadratmeter och 
redskapsbod mindre än 2 kvadratmeter så länge byggnaderna 
är under 2,2 meter i nockhöjd  

15 § 1 

 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 21 § 
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byggnadsarea, och redskapsbodar får vara maximalt 2 kvadratmeter i byggnadsarea. För både 
växthus och redskapsbod är högsta tillåtna nockhöjden 2,2 meter. Den minskade lovplikten 
motiveras av att konstruktionerna är så små och att de inte är några främmande element på en 
odlingslott. 

Det krävs marklov för fällning av träd med ett stamomfång på 15 centimeter eller mer vid en 
mätpunkt 1,2 meter över marken inom delar av skolgården. Den ändrade lovplikten motiveras 
av att vegetationens fortlevnad är av yttersta vikt för de höga naturvärdena inne på Fredriksdals 
museer och trädgårdars marker.  

Villkor för lov 
Inom delar av planområdet får inte bygglov ges förrän marken har sanerats från markförore-
ningar. Mark som ska användas för bostads- och skoländamål ska saneras till riktvärden för 
känslig markanvändning. I samband med saneringen kan bygglov ges för bebyggelsen för att 
undvika onödiga schaktarbeten.
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåver-
kan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras.  

Konsekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Genomförandet av detaljplanen kommer att påverka ett relativt stort område som idag är grönt 
och som hyser vissa ekologiska värden negativt. Genomförandet skulle också indirekt kunna 
påverka Olympia park negativt, tillika Fredriksdals museer och trädgårdar, som förutom att 
vara en turistdestination även har höga ekologiska värden. 

Detaljplanen har utformats i syfte att minimera den negativa påverkan som detaljplanen riske-
rar att medföra för Fredriksdals museer och trädgårdar och Olympia park. Flera bestämmelser 
har införts som syftar till att ytterligare begränsa den negativa påverkan. I vissa fall beror på-
verkansgraden på hur detaljplanen genomförs och miljöerna gestaltas. 

Socialt sett kan detaljplanen komma att innebära positiva effekter då ett område som idag är 
inhägnat och utgör en barriär öppnas för allmänheten och ger plats för möten och lärande. 

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

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kulturmiljö 
Detaljplanens genomförande förväntas inte medföra påtaglig skada på riksintresset. Genom 
höjden på en av byggnaderna inom planområdet påverkas stadssilhuetten, som är en del av 
riksintresset Helsingborg (M15). I Kulturförvaltningens konkretisering av riksintresset från 
2015 framhävs Kärnans framträdande placering på Landborgen och hur höga hus förhåller sig 
till dess dominans i en siktlinje från Kronborgs slott i Helsingør. Enligt fotomontage kommer 
den högsta byggnaden att synas och vara nästan i samma höjd som Kärnan, men den hamnar 
precis utanför den zon inom vilken det är viktigt att kunna se Kärnans framträdande dominans. 
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Fotomontage av den högsta byggnaden inom planområdet i lila, med omkringliggande höga bygg-
nader utmärkta. Fotomontaget är gjort utifrån bilden som finns med i Helsingborg – konkretise-
ring av riksintresse för kulturmiljövården (2015) som visar Kärnans framträdande placering på 
Landborgen. De streckade linjerna visar på en siktlinje från Kronborg i Helsingør. 

Riksintresse för totalförsvaret 
Detaljplanens genomförande förväntas inte medföra påtaglig skada på riksintresset. Planområ-
det ligger inom tätbebyggt område och överskrider bara gränsen för samrådsobjekt inom sam-
manhållen bebyggelse med en meter. 

Riksintresse för luftfarten 
Detaljplanens genomförande förväntas inte medföra påtaglig skada på riksintresset eftersom 
planområdet ligger inom redan tätbebyggt område i centrala Helsingborg. 

3.3 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 är antagen av kommun-
fullmäktige den 18 maj 2010 och aktualiserad den 26 februari 2014, föreligger ingen risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet. Med utgångs-
punkt i de förväntade trafikflöden som planförslaget medför, bedöms luftkvaliteten inte försäm-
ras avsevärt. Filbornavägen och Lägervägen kommer fortsatt att ha relativt öppna gaturum, och 
det föreligger ingen risk för normöverskridande försämring av luftkvaliteten med den trafikök-
ning som förväntas.  

Markföroreningar 
Riktade och översiktliga provtagningar av marken inom fastigheterna Filborna 28:4 och 28:5, 
har genomförts (Kodeda, 20 augusti 2013 och 18 maj 2017). Förekomst av PCB har konstaterats 
i anslutning till fogar i byggnaderna och asfalt inom fastigheterna har funnits innehålla cancero-
gena polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som överstiger gränsvärdena för farligt avfall. 

Marken behöver undersökas ytterligare. Detta kommer att göras i samband med att byggnader-
na rivs och redovisas till granskningen. Då kommer även prover tas i närheten av bensinstation-
en, inom fastigheten Filborna 28:2 där det troligen har stått växthus tidigare, på några platser 
längs Filbornavägen där det har stått boningshus och garage samt på några spridda platser inom 
det befintliga odlingslottsområdet.  
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För de områden som ska användas för bostadsändamål och skoländamål behöver förorenad 
mark saneras till nivån för känslig markanvändning. Detta säkerställs genom att bygglovet vill-
koras så att bygglov inte får ges förrän markföroreningarna är slutgiltigt avhjälpta. 

Till granskningen kan områdena där villkorsbestämmelsen gäller komma att ändras och precis-
eras. 

Markradon 
Enligt Länsstyrelsen Skånes radonkartläggning består marken av ytligt liggande berg och jord 
med låg eller normal uranhalt. Åtgärder på byggnader bedöms inte som nödvändiga. 

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 be-
stämd miljökvalitet. Aktuellt planområde är beläget på grundvattenförekomsten Helsingborgs-
sandstenen (objekt-ID 2524) och det avvattnas till kustvattnet Helsingborgsområdet (objekt-ID 
539) i Öresund.   

Kustvattnet bedöms inte kunna nå uppsatt kemisk eller ekologisk status till år 2021. Vad gäller 
grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen föreligger risk att kemisk och kvantitativ 
status inte uppnås till 2021.   

Stora delar av planområdet är inte hårdgjort idag, och fungerar som en fördröjningsyta för dag-
vatten. Växtligheten inom planområdet bedöms ha viss reningseffekt på dagvattnet. Föreslagen 
dagvattenlösning avses kunna kompensera för bortfallet av reningseffekt.  

I delar av planområdet innehåller marken föroreningar. Dessa kommer att saneras i och med 
genomförandet av detaljplanen, och planförslaget medger inga verksamheter som skulle kunna 
generera föroreningar. På så sätt minskar mängden föroreningar som riskerar att läcka ut i 
vattnet. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte påtagligt 
riskerar att bidra till att vattenkvaliteten i de berörda vattendragen försämras.  

Trafikflöden 
En trafikutredning har tagits fram för att belysa trafikmängderna som genomförandet av plan-
förslaget förväntas alstra och effekterna på trafikflödena och trafiksystemet i sin helhet. Trafik-
utredningen tar utgångspunkt i Helsingborgs stads trafikmodell, med basår 2014. Trafikalst-
ringen är sedan framräknad till år 2030, varpå den trafikalstring som planförslaget genererar 
har adderats till modellen.  

En utbyggnad enligt planförslaget bedöms år 2030 generera omkring 2800 fordon per vardags-
dygn. Trafikutredningen har även undersökt vilka effekter på det omkringliggande trafiksyste-
met ökningen kan medföra. Utredningen har ställt upp tre scenarier där planområdet ansluts till 
antingen Filbornavägen vid den befintliga minirondellen i mötet med Jönköpingsgatan eller till 
Lägervägen i höjd med Stenkretsgatan eller 50 meter söder därom samt med anslutningar vid 
båda dessa anslutningspunkter. 

Utredningen konstaterar att en god framkomlighet bibehålls i korsningspunkterna Filbornavä-
gen/Jönköpingsgatan, Filbornavägen/Lägervägen samt den kommande anslutningspunkten till 
Lägervägen. Vidare rekommenderar utredningen scenariot med två anslutningspunkter då det 
ökar tillgängligheten till området och medför ett mindre trafiktillskott på omkringliggande 
vägar. 
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Utsnitt ur trafikutredningen som visar det ökade trafiktillskottet på omkringliggande trafiksystem 
i reella tal. (Illustration: Ramböll.) 

Trafikutredningen har också identifierat korsningspunkter som behöver utvecklas och trafik-
säkras för gående och cyklister. I stort sammanfaller dessa med befintliga korsningspunkter. 
Förbättringar föreslås vid minirondellen i Filbornavägen/Jönköpingsgatan, en ny gång- och 
cykelkorsning i höjd med Stenkretsgatan och en förbättrad korsning mellan Åstorpsgatans 
busshållplatslägen. 

Buller från vägar  
En bullerutredning (ÅF, 10 november 2017) har tagits fram för att se hur bebyggelsen inom 
planområdet påverkas av buller från trafiken.  

Bullerberäkningarna har utförts i programmet Soundplan enligt anvisningar från Naturvårds-
verkets rapport 4653 Vägtrafikbuller – Nordisk beräkningsmodell. Som beräkningsunderlag har 
bullerutredningen tagit siffrorna från trafikutredningen.  

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av bo-
stadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 60 dBA ekvivalent nivå vid 
fasad, placeras mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 65 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör 
ljudnivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå.  
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Ljudnivåer inomhus regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), och följs upp i samband med 
tekniskt samråd i bygglovhanteringen. Planen säkerställer att bebyggelsen kan utformas så att 
kraven i BBR uppfylls. 

Enligt bullerutredningen utsätts större delen av fasaderna mot Filbornavägen och Lägervägen 
för ekvivalentnivåer på mellan 61 och 65 dBA. Fasader som vetter mot innergårdarna utsätts 
inte för nivåer över 50 dBA, så det är goda möjligheter att vända lägenheter mot en ljudskyddad 
sida. Den interna trafiken är inte beräknad till samrådet, men bedöms inte medföra att en skyd-
dad sida inte kan innehållas. För vissa hörnlägen där det är svårt att få till genomgående lägen-
heter skulle tekniska lösningar kunna tillämpas, exempelvis delvis inglasade balkonger med 
ljudabsorbenter. 

Trafikbullret vid den planerade skolgården innehåller miljöförvaltningens riktlinjer från 2008 
om max 55 dBA vid fasad och att riktvärdet även innehålls på minst hälften av skolgården. Även 
riktlinjerna i Boverkets vägledning Gör plats för barn och unga! från 2015 och Naturvårdsver-
kets bullerriktvärden för skolgårdar från 2017 innehålls. Boverkets riktlinjer anger att det är 
önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för 
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet, med en målsättning att resten av ytorna ska ha 
högst 55 dBA.  Naturvårdsverkets riktlinjer anger 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå 
för de delar av en ny skolgård som ska användas för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För 
övrig yta anges 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå som får överskridas 5 gånger per 
dygn under den tid som skolgården nyttas. Trafik från lokalgatorna, som ännu inte har beräk-
nats kan ha viss inverkan, och bör beaktas i en uppföljande trafikbullerutredning. 

Till granskningen kommer en bearbetad trafikbullerutredning att genomföras, som ska beräkna 
bullret från de interna gatorna och effekterna av tekniska lösningar. 

 

 
Beräknade ekvivalenta trafikbullernivåer för fasader längs Filbornavägen år 2030. (ÅF) 
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Beräknade ekvivalenta trafikbullernivåer för fasader längs Lägervägen år 2030. Det är värt att 
notera att riktvärdena inte beräknas överskridas för hela fasaderna längs Lägervägen. (ÅF) 

Planområdet sett från dess nordöstligaste punkt. Beräknade ekvivalenta trafikbullernivåer inom 
planområdet år 2030 visar på en god ljudmässig miljö. De interna lokalgatorna har inte beräknats 
inför samrådet, men bedöms inte påtagligt försämra den återgivna situationen. (ÅF) 

Bullerutredningen har också utrett om bebyggelsen söder om Filbornavägen och öster om Lä-
gervägen kan förväntas få en påtagligt förvärrad ljudmiljö till följd av ökade trafikmängder på 
respektive vägar och reflektionseffekt av tillkommande bebyggelse inom planområdet. Utifrån 
bullerutbredningskartorna går det att konstatera att vissa byggnader längs Lägervägen och 
Filbornavägen redan utsätts för höga bullernivåer. Genomförandet av detaljplaneförslaget, med 
ökad trafikalstring och reflektionseffekter inräknat, bedöms dock inte påtagligt påverka buller-
nivåerna. 
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Beräknad ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över marken i dagsläget. (ÅF) 

Beräknad ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över marken år 2030 med trafikalstring från tillkom-
mande bebyggelse och reflektionseffekt från bebyggelsen. (ÅF)  
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Verksamhetsstörningar 
Bensinstationen inom fastigheten Filborna 28:34 klassas i Helsingborgs riskdatabas som ”övrig 
verksamhet”. Det innebär att verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
miljöbalken, men kan ändå ha viss omgivningspåverkan. Bensinstationen har bedömts påverka 
sin omgivning genom buller, ljus och lukt. 

Bullerutredningen som refereras ovan har utrett buller från bensinstationen. Förutom bensin-
station innehåller fastigheten även kiosk, bilverkstad och biltvätt. Utredningen har noterat att 
verkstaden och biltvätten har portarna stängda vid verksamhet, vilket gör att störningskällorna 
är naturligt avskärmade, och att de stänger klockan 18.00, vilket gör att de inte stör om natten.  

Vad gäller ljus handlar det om risk för infallande ljuskäglor nattetid från bilar som tankar ben-
sin. Bensinstationen omges idag av en häck, vilket borde minska ljusinfallet. Ljusinfallet bedöms 
kunna hanteras så att det inte innebär olägenhet för kringboende. 

Vad gäller lukt kan bensinlukt uppstå vid spill i samband med tankning och vid påfyllning av 
bensinstationens bränslecisterner. Sedan 2014 finns krav på återföring av bensinångor på ben-
sinstationer i och med Transportstyrelsens föreskrifter (2014:75). Föreskrifterna skärptes 2016 
i och med att Naturvårdsverkets krav på gasåterföring överfördes till Transportstyrelses före-
skrifter (2016:36). Återföring av bensinångor verkar primärt för att minska utsläppen av miljö-
farliga och hälsoskadliga ämnen till luften, men har också en positiv effekt på spridning av lukt. 
Luktemissionerna från bensinstationen bedöms således inte bli till någon olägenhet för kring-
boende. 

I Fredriksdals museer och trädgårdars verksamhet ingår djurhållning och offentlig förevisning 
av djur, med tillstånd från länsstyrelsen. Störningar förenade med djurhållning är lukt, flugbild-
ning, damning och höga ljud. I fråga om hästar finns det även en befarad hälsorisk genom spri-
dande av en allergen mot vilken kan ge allvarliga symptom hos överkänsliga personer, cirka 7-
10 procent av befolkningen enligt Boverkets rapport.  

I och med Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning (2011:6) togs de gene-
rella skyddsavstånden från djurhållning bort. Istället betonas att befintliga förhållanden och den 
djurhållande verksamhetens omfattning och art måste beaktas, liksom den lokala topografin. 
För hästar innehåller vägledningen en översikt av forskningen av spridningsvägar för hästaller-
gen. 

Även om Fredriksdals museer och trädgårdar ligger mitt i en urban miljö har djurhållningen 
bedrivits länge, och det finns en allmän medvetenhet om djurhållningen. Således går det att 
argumentera för att störningar som eventuellt hade varit oacceptabla på en annan plats i staden 
här får ses som acceptabla. Vidare är djurbesättningarna förhållandevis små. Det rör sig om 
cirka tio vardera av gris, får och getter, tre hästar samt cirka tjugo kor. Bete sker inom nästan 
hela Fredriksdals museer och trädgårdars marker, medan stallar och gödselstackar är lokali-
serade till anläggningens mitt. Den närmsta gödselstacken, som innehåller brunnen gödsel be-
finner sig cirka 155 meter från planområdets norra gräns. Det är i absolut närhet till stallar och 
gödselstackar som olägenheter i samband med djurhållning är som mest framträdande. Mest 
allergiframkallande är färsk gödsel, medan brunnen gödsel innehåller mycket mindre allergen.  

Vad gäller hästhållning anger vägledningen uttryckligen att några få hästar oftast ger en obetyd-
lig störning medan en ridskola eller en travbana kan ge upphov till betydligt större olägenheter. 
Enligt Boverkets rapport verkar det som om kontakt med människor som vistas nära hästar är 
en större spridningsvektor av hästallergen än närhet till hästar. Slutligen blåser det förhärs-
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kande västliga vindar i Helsingborg, det vill säga bort från planområdet, och Fredriksdals mu-
seer och trädgårdars marker kantas av vegetation i de delar som vetter mot planområdet. Djur-
hållningen bedöms således inte innebära någon påtaglig risk för människors hälsa, och möjlig-
heterna för bostadsområdet och djurhållningen att existera sida vid sida bedöms som goda. 

 
Karta som visar på störningar och risker i planområdets närhet. Fylld röd cirkel med gul streckad 
kant visar på 25 meters skyddsavstånd från bensinstationens påfyllningsställe. Grön skraffering 
innebär betesmark. Lila skraffering är betesmark för hästar. Blå markering är djurstallar och gult 
är gödselstackar. Den lilla gödselstacken i söder är för brunnen gödsel, det vill säga komposterad 
gödsel. Kartan är gjord efter underlag från Fredriksdals museer och trädgårdar.  

Risker 
Ett byggnadsfritt område på 25 meter från drivmedelsstationens fastighetsgräns har införts i 
detaljplanen. Drivmedelsstationen väster om planområdet har sin tankpåfyllning i gränsen mot 
planområdet. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps handbok Hantering av 
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brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer (mars, 2015) är 25 meter tillräckligt avstånd 
mellan påfyllningsanslutning till cistern och byggnad där människor vanligen vistas utan att 
ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas. 

I alternativet med parkeringshus föreslås detta kunna byggas närmare bensinstationens påfyll-
ningsställe än 25 meter.   

Elektromagnetiska fält 
Upp till två nya elnätsstationer behövs för den nya bebyggelsen. Elnätsstationer ska placeras 
minst 8 meter från plats där människor stadigvarande vistas. De föreslagna placeringarna upp-
fyller detta kravet. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Odlingslottsområdet har höga naturvärden och stor biologisk mångfald. Naturvärdena beror på 
att området är småskaligt odlat med en variationsrik flora. Påverkan på dessa värden kommer 
att vara stor och negativ.  

Mindre vattensalamander har siktats inom planområdet. En inventering av större vattensala-
mander har därför genomförts (Ekologgruppen, 27 september 2017). Den visar på att både 
vatten- och landmiljöerna inom Fredriksdals museer och trädgårdars marker är mycket lämp-
liga för de observerade groddjursarterna. Rapportförfattarna drar slutsatsen att huvudföre-
komsten av groddjur och lekdammarna ligger inne på Fredriksdals museer och trädgårdars 
marker, men att enstaka exemplar kan vandra iväg utanför parken på grund av korta avstånd. 

Rapporten konstaterar att skogsdungen inom mejeritomten är en värdefull miljö för sala-
mandrarna, och att den bör bevaras. Rapporten föreslår förutom att bevara skogsdungen även 
en buffertzon mellan Fredriksdals museer och trädgårdar och den kommande exploateringen. 
Buffertzonen bör utformas på ett sätt som salamandrarna tycker om. Detaljplanen föreslår att 
skogsdungen bevaras, och föreslår även ett naturstråk som är cirka hälften av den illustrerade 
buffertzonen i rapporten. Detaljplanen föreslår att buffertzonen kompletteras med en låg mur 
för att hålla salamandrarna bort från bostadsområdet. 

Under 2017 har fladdermöss och vedlevande insekter inventerats i Helsingborgs stad. Invente-
ringsrapporten innehåller också skötselförslag för vart och ett av de inventerade områdena. En 
av de undersökta lokalerna är Fredriksdsalsskogen inom Olympia park, intill vilken planområ-
det gränsar. Rent biotopsmässigt sträcker sig skogen in på planområdet inom den gamla mejeri-
tomten, men den delen av skogen har inte ingått i inventeringen. Fredriksdalsskogen har i rap-
porten klassats som en rik fladdermusmiljö enligt en nationell klassificeringsmetod där en en-
staka plats med 6 eller fler fladdermusarter räknas som en rik fladdermusmiljö. Inga rödlistade 
fladdermusarter har noterats, dock hittades insekten gråbandad trädgnagare, vilken är uppta-
gen på den nationella rödlistan.  

Skötselförslaget för Fredriksdalsskogen innehåller råd om att låta skogen sköta sig själv till stor 
del, men att riskträd kan tas bort med tanke på att det är en skog där många människor vistas. 
För den gråbandade trädgnagaren är det viktigt med bokgrenar på marken. Även om den del av 
skogen som växer på den gamla mejeritomten inte ingår i det inventerade området så samman-
faller planförslagets bestämmelser som avser skydda skogen med de förslag som ges i rappor-
ten. 
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Hushållning med naturresurser 
Indirekt innebär genomförandet av detaljplanen ett hushållande med jordbruksmark och natur-
resurser, eftersom stadens befintliga infrastruktur kan utnyttjas effektivare. 

Parker 
En liten del av Olympia park kommer att användas för skoländamål. Samtidigt tillgängliggörs 
delar som idag är inhägnade och övergår till ett parkstråk och ett naturstråk som kommer att 
hänga samman med Olympia park. 

En annan del av Olympia park kommer att behöva omgestaltas för fördröjning av dagvatten. 
Parken kommer dock fortfarande att ha kvar sina parkkvaliteter, och fördröjningsytan skulle 
kunna att utformas som en mångfunktionell yta och tillföra parken ytterligare kvaliteter. 

Kulturmiljö 
I och med genomförandet av detaljplanen kommer det gamla mejeriet, som har vissa kulturhi-
storiska värden, att rivas. Marker som har en lång kontinuitet av odlingsverksamhet kommer att 
bebyggas. 

Landskapsbild och stadsbild 
Stads- och landskapsbilden kommer att påverkas. Ett grönt område i staden, även om det är 
inhägnat, kommer att hårdgöras och bebyggas. Även om mycket växtlighet skyddas i detaljpla-
nen kommer karaktären att påverkas. Medan grönska försvinner kommer dock området att bli 
mycket mera tillgängligt. Strukturen blir finmaskigare, och barriäreffekten som Fredriksdals 
museer och trädgårdar, odlingslotterna och mejeriområdet har gentemot omgivningen idag 
kommer att minska. 

Olympia park innehåller en av få platser i staden där det är möjligt att uppleva en känsla av att 
vara i en skogsmiljö. Det är viktigt att man även i framtiden kan få möjlighet att uppleva detta. 
Att växtlighet skyddas på skolgården och den trädbevuxna bunkern bidrar till att minska påver-
kan från bebyggelsen. De nya gatorna i området dras alla relativt långt från Olympia park, och 
hastigheten kommer att vara låg. Trafikbullret från de nya gatorna kommer att drunkna i trafik-
bullret från Filbornavägen och Lägervägen.  

Fredriksdals museer och trädgårdar strävar efter att bevara och visa upp ett historiskt syd-
svenskt odlingslandskap och historisk stadsmiljö. Samma resonemang som för Olympia park går 
att tillämpa på Fredriksdals museer och trädgårdar. Det har varit viktigt att anpassa byggnads-
höjderna närmast Fredriksdals marker till trädridån i söder. Den högre byggnaden i planområ-
dets sydöstra hörn kommer att synas från delar Fredriksdals museer och trädgårdar. Nattetid 
kan Fredriksdals museer och trädgårdar eventuellt komma att uppleva ljusföroreningar. Om ett 
gång- och cykelstråk anläggs för nära Fredriksdals museer och trädgårdar, och det sker alltför 
okänsligt kan landskapsbilden påverkas påtagligt.  

Från Filbornavägen och Lägervägen kommer områdets karaktär att förändras i och med detalj-
planens genomförande. Idag framstår området av en lindrad i förgrunden och ytterligare 
grönska i fonden från Filbornavägen. Grönskan i fonden kommer att ersättas med bebyggelse 
mot Filbornavägen, och gaturummet få ett mera urbant uttryck. Även Lägervägens gaturum 
kommer att få ett mer urbant uttryck i likhet med Filbornavägen. 

Balansering 
Detaljplanen innebär att ett relativt stort grönområde kan exploateras. Enligt beslut i kommun-
fullmäktige den 23 maj 2007 ska balanseringsprincipen tillämpas vid exploatering av mark med 
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ekologiska eller rekreativa värden. Grunden för balanseringsprincipen är att undvika och mini-
mera intrång i naturmiljöer. Detta har särskilt betydelse vid översiktsplanering och lokali-
seringsprövning. När lokaliseringen är avgjord återstår att jämna ut intrånget i närområdet eller 
på annan plats. 

Större delen av den aktuella marken är idag inte detaljplanelagd, och är utpekad för förtätning i 
Stadsplan 2017. Marken bedöms ha ett högt ekologiskt värde, men bara ett begränsat rekreativt 
värde ur allmän synpunkt. För odlingslottsarrendatorerna bedöms marken ha ett högt rekrea-
tivt värde, men ur allmän synpunkt bedöms det rekreativa värdet som litet eftersom området är 
otillgängligt. Påverkan på de ekologiska värdena bedöms som stora och negativa, medan påver-
kan på de rekreativa aspekterna bedöms som positiva eftersom området kommer att komma 
fler till del. 

Grönytan som påverkas uppgår till cirka 42 000 kvadratmeter. Som kompensation för bortfallet 
av biologisk mångfald i området föreslås pengar till åtgärder som kan främja den biologiska 
mångfalden i parken inom planområdet och i Vasatorpsstråket. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Idag bor ingen inom planområdet. I och med detaljplanens genomförande kommer cirka 1800 
till 2000 personer att kunna flytta in i området. Det innebär en stor förändring för närområdet, 
och ökat behov av, och underlag för, service. Detaljplanen föreslår plats för skola, förskola och 
mindre serviceinrättningar i bottenvåningarna vid torget i området.  

Konsekvenser för barn 
Förhållandena för barn bedöms som goda i detaljplanen. Det kommer att vara nära till skola och 
förskola, som i sin tur har nära till parker och till Fredriksdals museer och trädgårdar, speciellt 
med den planerade nya södra entrén. 

Det centrala läget på parken och lekplatsen i området gör den lätt åtkomlig för alla. Parken och 
bostadsbebyggelsen är dock åtskilda av gator. Dessa föreslås dock få en begränsad hastighet till 
30 kilometer i timmen och förses med säkerhetshöjande element vid korsningarna. På grund av 
att parken och lekplatsen är åtskilda från bostadskvarteren genom gator är det viktigt att varje 
bostadsgård får tillgång till en mindre lekyta på kvartersmark. 

Tillgång till parker 
Inom planområdet föreslås en ny park på cirka 6000 kvadratmeter. Denna, tillsammans med 
anslutande delar i Olympia park, gör att planområdet har nära till parkmiljöer som följer definit-
ionen av närpark (minst ett hektar) enligt stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommun-
fullmäktige i mars 2014. Närparker 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 gångav-
stånd för att nyttjas i vardagen. Närmaste större områdespark (enligt definitionen minst fem 
hektar) är parken i anslutning till Fredriksdals vattentorn, där det finns utrymme för mer ytkrä-
vande aktiviteter som bollspel. Olympia park klassas i grönstrukturprogrammet som ett större 
naturområde. 

Skuggförhållanden  
Förändringar i sol- och skuggförhållanden har studerats för den nya bebyggelsen. Här redovisas 
vårdagjämning den 21 mars och sommarsolstånd den 21 juni vid fyra tillfällen på dygnet, klock-
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an 09.00, 12.00, 15.00 och 17.00 respektive 18.00. För höstdagjämning gäller detsamma som för 
vårdagjämning. 

    

      

     

    
Utdrag ur skuggstudie som visar den tillkommande bebyggelsens skuggverkan på befintlig bebyg-
gelse vid höst- och vårdagsjämning samt vid sommarsolstånd.  
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Vid vår- och höstdagjämning förväntas den tillkommande bebyggelsen kasta slagskugga över 
fastigheterna öster om Lägervägen under sen eftermiddag. 

Vid sommarsolstånd förväntas bebyggelsen kasta slagskugga över fastigheterna öster om Lä-
gervägen och söder om Filbornavägen framåt kvällen. Påverkan på befintliga hus bedöms som 
acceptabel i en urban miljö. 

Tillgång till sol och ljus för de nya bostäderna hanteras vidare i bygglovsskedet. 

Tillgänglighet 
Allmänna platser inom planområdet kommer att utformas så att området är tillgängligt för alla. 
Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav. Tillgänglig 
angöring till skolan föreslås anläggas från gatan öster om skolområdet, och en parkering för 
personer med nedsatt rörelseförmåga i närheten av skolans huvudentré. 

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
För detaljplanens genomförande krävs en rad fastighetsbildningar och fastighetsregleringar. 

• Kvartersmark för bostäder, skola, och eventuellt parkeringshus samt allmän platsmark, 
gata och park, behöver bildas av fastigheten Filborna 28:4 och delar av Filborna 28:3 
och Husensjö 4:1, 

• Område för trafikändamål inom Husensjö 3:1, Husensjö 4:1, Filborna 28:2 och Filborna 
28:3 behöver övergå till allmän platsmark, gata och park, samt till kvartersmark för bo-
städer och eventuellt parkeringshus, 

• Område för allmän platsmark, park, inom fastigheten Filborna 28:1 behöver övergå till 
kvartersmark för skola, 

• En smal remsa kvartersmark för centrumändamål inom fastigheten Filborna 28:36 be-
höver övergå till allmän platsmark, gata. 

• Cirka 6 kvadratmeter kvartersmark för bostads- och affärsändamål inom fastigheten 
Instrumentet 1 behöver övergå till allmän platsmark, gata. Ytan är redan idag ianspråk-
tagen för trottoar. 

• För övriga fastigheter inom planområdet innebär detaljplanens genomförande inga för-
ändringar. 

Angivna ytor är preliminära och fastställs först vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 
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Karta över fastigheter som påverkas av detaljplanen. Planområde inom röd streckad linje.  

Avtal 
Planavtal för finansiering av planarbetet är upprättat. Exploateringsavtal ska tecknas mellan 
staden och exploatören innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige. Markanvisnings-
avtal ska tecknas mellan staden och exploatören respektive andra byggherrar. Det kan komma 
att bli aktuellt med ledningsrättsavtal inom planområdet. 

Ekonomi 
Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. För staden kan det betyda både 
exploateringsintäkter och utgifter vid utbyggnad av allmän plats och långsiktiga kostnader för 
drift och underhåll. Detaljplanen genererar intäkter för staden, via mark- och exploateringsen-
heten, genom tillkommande byggrätter för bostäder. Genomförandet av detaljplanen medför 
också ekonomiska konsekvenser för privata aktörer och fastighetsägare inom planområdet.  

I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterli-
gare oförutsedda utgifter kan tillkomma.  
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* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten, FF – fastighetsförvaltningen, SFF – 
skol- och fritidsförvaltningen, NSVA – Norra Skånes Vatten och Avlopp. 

Tekniska utredningar 
Följande utredningar behöver genomföras innan detaljplanen skickas ut på granskning: 

• Översiktlig markmiljöteknisk utredning och översiktlig geoteknisk utredning. 

• Uppdaterad trafikbullerutredning som tar med buller från interna lokalgator och effek-
ter av eventuella tekniska lösningar för att klara bullernivåerna vid fasad i beräkningen. 

Följande utredningar behöver genomföras inför exploatering: 

• Detaljerad geoteknisk utredning för varje enskilt byggprojekt. 

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet Ansvar* 
Utbyggnad av gator MEX 
Utbyggnad av park MEX/SBF 
Utbyggnad av förskola FF/Exploatör 
Utbyggnad av skola FF/Exploatör 
Sanering av eventuella markföroreningar inom mark i stadens ägo MEX 
Utbyggnad av gång- och cykelbanor SBF 
Fastighetsbildning MEX 
Balansering av gröna värden MEX 
Utbyggnad av vatten och avlopp NSVA 
Utbyggnad av fjärrvärme Öresundskraft 
Utbyggnad av elnät Öresundskraft 
Utbyggnad av telekommunikationer  
Utbyggnad av dagvattenanläggning NSVA 
Flytt av odlingslottsstugor (om dessa är max 10 kvadratmeter 
stora och flyttbara) 

MEX 

 

Genomförandekostnader för staden – utanför planområdet Ansvar* 
Trafikhöjande åtgärder SBF 
Balansering av gröna värden MEX 
 

Driftskostnader för staden Ansvar* 
Drift och underhåll av skolgård och förskolegård. (Gårdarna är 
öppna för allmänt bruk efter skolans öppettider) 

SFF 

Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark SBF 
Ökade driftskostnader för park på grund av samnyttjande av för-
skola 

SBF 

 

Kostnader för privata fastigheter och aktörer Ansvar 
Fastighetsbildning Ägaren till fastig-

heten Filborna 
28:4/Andra bygg-
herrar 

Sanering av markföroreningar inom fastigheten Filborna 28:4 och 
28:5 

Ägaren till fastig-
heterna 

Rivning av byggnader inom fastigheten Filborna 28:4 och väg 
inom fastigheten Filborna 28:5 

Ägaren till fastig-
heterna 
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• Lösning för fördröjning av dagvatten; ska upprättas i samråd med NSVA och redovisas i 
bygglovsskede. 

• Lösning för brandvattenförsörjning; ska tas fram i samråd med räddningstjänsten och 
redovisas i samband med bygglovsskede. 

Övriga upplysningar 
En miljöplan ska upprättas med förebyggande miljöskyddsåtgärder för entreprenadarbetena. 
Troligen kommer skolan att stå färdig först, och resten av bebyggelsen etappvis. Det innebär att 
skolan kommer att vara tagen i drift medan byggarbeten fortgår i närområdet.  

Av miljöplanen ska det framgå hur bullerstörningar för skolan och närboende minimeras, hur 
byggtrafiken kan samsas med annan trafik inom området, hur man kontrollerar att riktvärdena 
för byggbuller följs, hur skolan, föräldrar och eventuella boende inom området informeras om 
bullrande moment och dess omfattning och hur eventuella klagomål hanteras, under byggtiden. 
Det ska även framgå ur miljöplanerna att bygget av skolan och anläggandet av gång- och cykel-
stråket längs Fredriksdals museer och trädgårdars sydgräns kan genomföras varsamt så att inte 
de höga naturvärdena påverkas. Vidare ska det framgå ur miljöplanerna hur skolan och för be-
byggelsen mot Filbornavägen hur lönnraden respektive lindraden ska säkras under byggtiden. 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 
En politisk styrgrupp inom arbetet med Stadsplan 2017 tog ett inriktningsbeslut om att börja 
utreda området den 7 december 2016.  

Ansökan inkom från mark- och exploateringsenheten den 20 februari 2017.  

Beslut i ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 april 2017 om att ge uppdrag åt stadsbyggnadsför-
valtningen att påbörja planarbetet.  

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger på Olympia och avgränsas av Filbornavägen i söder, Lägervägen i öster, 
skogspartier inom Fredriksdals friluftsmuseum i norr och skogspartier inom Olympia park samt 
bensinstationen Din-X i väster. Området omfattar fastigheterna Filborna 28:2, 28:3, 28:4, 28:5 
samt delar av fastigheterna Filborna 28:1, Filborna 28:36, Filborna 30:1, Husensjö 3:1, Husensjö 
4:1 och Instrumentet 1. Planområdet omfattar cirka 98 000 kvadratmeter. 

Markägoförhållanden 
Fastigheterna Filborna 28:1-3, 28, 28:36 samt Husensjö 3:1 och 4:1 ägs av Helsingborgs stad. 
Fastigheterna Filborna 28:4, 28:5 och Instrumentet 1 är i privat ägo.  

Markanvändning 
Större delen av Filborna 28:3 används för odlingslotter. Fastigheten Filborna 28:4 användes 
tidigare för mejeriändamål och därefter för buteljering av vatten, men står sedan en längre tid 
för fäfot. Övriga delar av planområdet är trädbevuxna.  
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Karta över planområdet och fastigheter som helt eller delvis omfattas av planområdet. Fastigheter 
som omfattas av gul markering är fastigheter i stadens ägo som omfattas helt eller delvis. Fastig-
heter med blå markering är fastigheter i privat ägo som omfattas helt eller delvis. Fastigheter med 
vit markering omfattas inte.   

Historik 
Planområdet är en del av landeriet Fredriksdals marker, som Fredrik Wilhelm Cöster d.y. lät 
uppföra under tidigt 1800-tal efter att hans far, Fredrik Wilhelm Cöster d.ä. på 1760-talet hade 
köpt upp marker som sedan medeltiden hade varit gemensam fäladsmark för Helsingborg och 
byn Filborna. Cöster d.y. sålde landeriet till Andreas Petter Ståhle, som utvecklade det till ett 
storjordbruk. Efter ett antal andra ägare kom markerna i konsul Oscar Trapps ägo i slutet av 
1800-talet.   

Oscar Trapp dog 1916 och överlät Fredriksdal på sin fru Gisela Trapp. Paret Trapp var barnlösa 
och Gisela Trapp donerade markerna till staden år 1918. I sitt testamente beskrev Gisela Trapp 
utförligt vad som skulle ske med markområdena. En del kom att bli Fredriksdals museer och 
trädgårdar, men det aktuella området ingick inte i det område som Gisela Trapp avsatte för fri-
luftsmuseet. 

Förutom några mindre gatuhus och en statarlänga längs Filbornavägen samt Civilförsvarets 
ledningsbunker, med kodnamn ”Finken”, var området obebyggt fram till 1958, då ett mejeri 
anlades inom fastigheten Filborna 28:4.  
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Luftfoto från 1939. Byggnaderna inom planområdet utgörs av ett par gatuhus och statarlängor 
längs Filbornavägen, samt vad som antagligen är en handelsträdgård i korsningen mellan Filbor-
navägen och vad som ska komma att bli Lägervägen. Några av gatuhusen återfinns på Häradseko-
nomiska kartan från 1910-1915. Ungefärligt planområde inom röd heldragen linje. 

Civilförsvarets ledningsbunker byggdes mellan åren 1950 och 1951. Det var härifrån som kom-
munledningen, polisen, brandkåren, elverket med flera skulle styra Helsingborgs vitala funkt-
ioner under krigs- eller kristider. Den var självförsörjande på el, vatten och avlopp och var 
skyddad mot gas och kemiska stridsmedel. I bunkerns bottenvåning fanns sovplatser för 120 
personer, sanitära anordningar, pentry och matsal. Numer har inte bunkern någon funktion för 
civilförsvaret då funktionen har lokaliserats till annan ort inom kommunen. 

Mejeriverksamheten i Skåne kom inte igång förrän under 1800-talets senare hälft, men hade på 
1890-talet kommit att bli en av Sveriges viktigaste exportnäringar. År 1890 fanns över 320 me-
jerier i hela Skåne och nationellt stod exporten av smör för 10 procent av Sveriges exportvärde. 
Bara sågade trävaror, järn och stål generareade större exportvärden. Efter nedgången i världse-
konomin och prisfall på jordbruksprodukter under 1920- och 30-talen påbörjades en era av 
industrialisering, centralisering och sammanslagning inom mejerinäringen. Reformeringen 
uppmuntrades av den statliga mjölkregleringen. Det är i denna era som Fredriksdalsmejeriet 
byggs efter en satsning av Nordvästra Skånes Mejeriförening. 

Mejeriet lades ner år 1994 och byggnaderna togs över av företaget H2 som mellan år 1996 och 
2010 producerade flaskvatten från det grundvatten som ligger 105 meter under marken. År 
2010 köpte PEAB mejeritomten efter att H2 hade köpts upp av Swedish Liquor AB, och sedan 
försatts i konkurs.  

 Efter 2010 har byggnaderna stått i stort sett tomma. Under en period bedrevs biluthyrning i 
delar av lokalerna, men i övrigt byggnaderna varit ett tillhåll för hemlösa, missbrukare och van-
daler.  

De första odlingslotterna inom området anlades troligen omkring år 1960. År 1976 flyttade dock 
de flesta arrendatorerna och grundade Lundsbäcks koloniområde. Orsaken var att mejeriet 
hade planer på att expandera, och arrendet sades upp. Därefter har odlingen återupptagits. 
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Mejeribyggnaden under uppförande 1958. Bilden är något beskuren. (Lindberg Foto) 

Mejeribyggnaden, när den är färdigbyggd 1958. Bilden är något beskuren. (Lindberg Foto) 
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Bebyggelse 
Byggnaderna inom området utgörs framförallt av mejeriets huvudbyggnad, kontorsbyggnad och 
panncentral samt av civilförsvarets ledningsbunker och ett stort antal mindre byggnader inom 
odlingslottsområdet. 

Karta över bebyggelse inom, och i anslutning till, planområdet. Röda byggnader tillhör det före 
detta mejeriet, gröna byggnader är bebyggelse inom odlingslottsområdet. Släntmarkeringarna i 
övre högra hörnet av planområdet utgör civilförsvarets ledningscentral ”Finken”. Ofyllda byggna-
der omfattas inte av planområdet.  

Mejeriets huvudbyggnad och panncentral uppfördes 1958-1960, och kontorsdelen 1962. Bygg-
naderna ritades av den tekniska avdelningen på Svenska Mejeriernas Riksförbund (SMR). Det är 
en byggnad i två våningar, plus källare, byggt i rött tegel lagt i munkförband. Invändigt kläddes 
väggarna med dekorativ Ifö-mosaik. I länsstyrelsens inventering Mejeribyggnader i Skåne från 
2006 beskrivs mejeribyggnaden som varande väl bevarad både utvändigt och invändigt. Idag är 
lokalerna totalt tömda på inventarier och mer eller mindre sönderslagna.   
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Bild av mejeriets huvudbyggnad. (Foto Anna Bank, Kulturmagasinet) 

Civilförsvarets ledningsbunker syns nästan inte. För att trygga dess hemliga funktion har den 
varit kamouflerad av vegetation, och ser idag ut som en skogsdunge i parken. På närmare håll 
ser man de massiva betongmurarna och de yttre portarna. 

Bild av bunkerns ena entrédörr.  

Bland odlingslotterna finns ett stort antal mindre byggnader. År 1985 gavs bygglov åt 120 
stycken kolonistugor à 9,93 kvadratmeter styck. 
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Grönområden 
Större delen av planområdet utgörs av odlingslotter, som har en låg, varierad grönska och 
mångfald av växter och flera uppvuxna träd. Enligt en inventering företagen av arrendatorerna 
till odlingslotterna finns det 216 barrträd, 373 lövträd och 166 fruktträd inom odlingslottsom-
rådet. Endast fullvuxna träd har räknats enligt inventerarna.  

Exempel på odlingslott med mycket varierad grönska och liten stuga.  

I det nordvästra hörnet av mejeritomten finns en skogsdunge som hänger samman med skogen i 
Olympia park. Skogsdungen består av höga uppvuxna ädellövträd såsom björk, lönn, bok och 
avenbok, ek och fågelbär samt enstaka tallar. Träden har troligtvis självsått sig från Fredriksdals 
trädbestånd strax norr därom. I marknivå finns undervegetation som dels består av buskar och 
dels av självsådda individer ädellövträd. 

Framför mejeriets huvudbyggnad, strax öster om nedfarten till källaren, växer även en klunga 
björkar. 
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Bild av skogsdungen inom mejeritomten till vänster och av björkarna till höger.  

Längs Filbornavägen finns en uppvuxen lindrad, som utgör en karaktärsbildande grön infart till 
staden.  

Bild av lindraden som kantar Filbornavägen.  

I mejeritomtens södra gräns mot odlingslotterna finns en uppvuxen lönnrad, med en buskig 
undervegetation bestående av yngre lönnträd.  
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Bild av lönnraden inom mejeritomten till höger i bild.  

Trafik 
Planområdet nås till fots och med cykel från gång- och cykelbanor längs Filbornavägen och Lä-
gervägen. Med bil nås planområdet från Mejerigatan, som ansluter till Filbornavägen väster om 
planområdet.  

Större vägar och busshållplatser inom och i anslutning till planområdet. 

Busshållplatser finns i planområdets sydöstra hörn och strax väster om planområdet. Var fem-
tonde minut trafikeras busshållplatsen av buss som når Helsingborgs centralstation på tio minu-
ter.  
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Hastighetsbegränsningen på Filbornavägen och Lägervägen är 50 kilometer i timmen. Filborna-
vägen trafikeras, enligt trafikmätningar gjorda 2016, av cirka 13 000 fordon per årsmedeldygn. 
Fem procent av fordon utgjordes av tung trafik. Lägervägen trafikeras, enligt mätningar samma 
år, av cirka 11 000 fordon per årsmedeldygn. Tre procent utgjordes av tung trafik.  

Påverkan från omgivningen 
Delar av planområdet utsätts för risk i form av brandrisk, och för störningar i form av buller, ljus 
och lukt från bensinstationen väster om planområdet. Bensinstationen har ett uppmärksam-
hetsavstånd på 100 meter från fastighetsgräns.  

Fredriksdals museer och trädgårdar bedriver djurhållning och har visningstillstånd för djur. Det 
rör sig svenska lantraser med cirka tio vardera av gris, får och getter, tre hästar samt cirka tjugo 
kor. Det finns även ett antal hönor. Störningar förenade med djurhållning är lukt, flugbildning, 
damning och höga ljud. I fråga om hästar finns det även hälsorisk; spridande av en allergen vil-
ken kan ge allvarliga symptom hos överkänsliga personer.  

Teknisk försörjning 
En huvudledning för dagvatten och en huvudledning för spillvatten tvärar genom planområdets 
södra del, mellan Filbornavägen och Mejerigatan. Ledningarna har en diameter på 400 respek-
tive 250 millimeter i diameter. Ledningarna har försörjt mejeriet och bunkern, men har idag 
förlorat sin funktion. 

I planområdets gräns mot Filbornavägen löper en huvudledning för friskvatten med ett skydds-
avstånd på åtta meter. 

Arkeologi 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Geotekniska förhållanden 
En del av planområdet som gränsar mor Filbornavägen omfattas av en stor lågpunkt. Lågpunk-
ter är särskilt känsliga för översvämningar. 

4.3 Service 

Offentlig service 
Närmaste vårdcentral finns i Husensjö stadsdelscentrum cirka 1 kilometers gångväg från plan-
området. Där finns även barnavårdscentral och bibliotek. Det finns tre äldreboenden inom 2 
kilometers gångväg från planområdet. 

Skola och förskola 
Det finns 6 förskolor inom 500 meters radie från en tänkt mittpunkt av planområdet, varav 
endast en ligger närmare mittpunkten än 300 meter. Från samma mittpunkt ligger 6 grundsko-
lor inom 1 kilometers fågelväg, varav en ligger närmare mittpunkten än 600 meter. 

Enligt skol- och fritidsförvaltningen är kapaciteten ansträngd i närliggande skolor och förskolor. 

Handel och kommersiell service 
Livsmedelsbutik finns bland annat på Jönköpingsgatan cirka 700 meters gångavstånd från mitt-
punkten i planområden och i Husensjö stadsdelscentrum, cirka 1 kilometers gångväg från plan-
området. 
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4.4 Riksintressen och förordningar 
Riksintressen utgör områden eller funktioner med ett värde som är intressant ur ett nationellt 
perspektiv. Riksintressen bevakas av Länsstyrelsen, men det är kommunens skyldighet att be-
skriva hur riksintressenas värden eller funktioner ska tillvaratas. 

Riksintresse för kulturmiljö 
Planområdet ligger utanför den fysiska avgränsningen för riksintresset för kulturmiljövården 
Helsingborg (M15), men riksintresset kan ändå komma att påverkas av detaljplanens genomfö-
rande beroende på de höjder som medges. 

Motiveringen för riksintresset lyder:  

A. Hamn- och industristad, med för sjöfart och försvar strategisk placering vid den smalaste 
delen av Öresund och med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de många utvecklings-
skedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under högmedel-
tiden framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-talets och 1900-talets 
expansiva hamn- och industristad. (Fästnings- och skansmiljö).  

B. Institutionsmiljö i form av S:ta Maria sjukhusområde - en väl sammanhållen sjukhusanlägg-
ning av unik social och arkitektonisk betydelse. 

Uttryck för riksintresset utgörs av:  

A. Kärnan från 1300-talet, som utgjorde kärntornet i kungaborgen och andra lämningar av 
högstaden på landborgshöjden, kulturlager från tidig medeltid till stormaktstid, den välbeva-
rade Mariakyrkan från 1300-talet. Lågstaden med gatunät som huvudsakligen växte ut under 
medeltidens senare del. Den småskaliga bebyggelsekaraktären med hus som spänner från me-
deltiden och framåt och där bara de offentliga byggnaderna tillåtits bryta skalan. Lämningar och 
spår i gatunät och platsbildningar av 1600-talets befästningsstad. Spår av gamla vägsträckning-
ar och gränslinjer i det som tidigare var stadens jordar runt den gamla stadskärnan och av den 
förindustriella stadens oplanerade utkantsbebyggelse utmed infartsvägarna.  

Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstadskvarter, 
boulevardstråk, platsbildningar, parker och offentliga byggnader. Den sedan 1800-talet succes-
sivt utbyggda hamnen och järnvägen med tillhörande byggnader som visar på funktionen som 
viktig hamn- och även järnvägsstad. Burgna villaområden, arbetarkvarter industrier och andra 
arbetsplatser som berättar om stadens sociala och funktionella skiktning. Uttryck för modern-
ismens byggande som konserthuset, tullhuset vid Sundstorget, H55-utställningen, krematoriet 
samt olika bostadsområden. Den lokala byggnadstraditionen med mycket tegel och ljust putsade 
och rikt ornamenterade fasader.  

B. Sankta Maria - Helsingborgs hospital – komplett sjukhusanläggning i parkmiljö av arkitekten 
C Westman från 1917-1926 med kyrka och väl bevarat byggnadsbestånd i helsingborgstegel. 

Kulturförvaltningen tog under 2015 fram en konkretisering av riksintresset. Bland annat fram-
hävdes den historiska kopplingen mellan Helsingør och Helsingborg. Det som är relevant för det 
aktuella planförslaget är Kärnans framträdande placering på Landborgen och hur höga hus för-
håller sig till dess dominans i siktlinjen mot Helsingborg från Kronborgs slott i Helsingør. 
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Bild från Helsingborg – konkretisering av riksintresse för kulturmiljövården som visar Kärnans 
framträdande placering på Landborgen. De streckade linjerna visar på en siktlinje från Kronborg i 
Helsingør. 

Riksintresse för totalförsvaret 
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret som utpekas enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 
Riksintresset syftar till att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla ett fungerande sam-
hälle även under hotsituationer. Riksintresset för totalförsvarets militära del påverkas av uppfö-
rande av höga byggnadsobjekt, vilka kan utgöra flyghinder eller störa olika typer av kommuni-
kationssystem. Av denna anledning är hela kommunens yta samrådsområde avseende höga 
objekt. Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i plan- och bygglovsärenden som berör ob-
jekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, och högre än 45 meter inom sam-
manhållen bebyggelse. 
 
Riksintresse för luftfart 
Planförslaget berörs av riksintresse för luftfart enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Riksintresset inne-
bär att flygplatsområdet (Ängelholm-Helsingborg flygplats och Malmö flygplats) och de omgi-
vande influensområdena för buller, flyghinder och elektromagnetisk störning ska skyddas. 
Flygplatsernas sammantagna influensområde är den yta utanför riksintresseområdet inom vil-
ken bebyggelse eller anläggning påtagligt kan skada riksintresset. Yttrande från transportstyrel-
sen och flygplatserna ska inhämtas när det gäller höga byggnadsobjekt. 

4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
Helsingborgs kommunövergripande översiktsplan från 2010, ÖP2010, antagen av kommunfull-
mäktige den 18 maj 2010 och aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, har ändrats och gäller 
inte längre för det aktuella området.  

Stadsplan 2017 
Planområdet ligger inom gränsen för Stadsplan 2017, antagen av kommunfullmäktige den 16 
november 2017, vilket är en ändring av översiktsplanen som omfattar större delen av Helsing-
borgs tätort. I Stadsplan 2017 är planområdet utpekat som ett område för blandad stad med 
inriktning på boende. Inom området eftersträvas en hög täthet med lite utrymme för enbo-
stadshus. Filbornavägen utpekas även som ett stråk där det kan vara möjligt att pröva högre 
bebyggelse. Vidare enligt stadsplanen finns behov av skola, vård samt grönstruktur. Det finns 
också goda möjligheter att skapa nya gröna stråk och synergieffekter med Fredriksdals frilufts-
museum och Olympia park. Utmed Filbornavägen befästs även befintliga cykelbanor, och norr 
om planområdet föreslås en ny gång- och cykelbana utvecklas. Den föreslagna gång- och cykel-
banan föreslås som en ny länk i stadens huvudgångnät. 
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Utsnitt ur Stadsplan 2017 som har ersatt den kommunövergripande översiktsplanen för det aktu-
ella området. Rosarutig markering inom aktuellt planområde innebär ändrad markanvändning till 
blandad stad med inriktning mot boende. I planområdets norra gräns anges utveckling av gång- 
och cykelbana. Den brandgula zonen längs Filbornavägen markerar ett utredningsområde för 
höga byggnader. Bokstavs- och symbolmarkeringarna betyder F: Förskola, S: Skola, P med cirkum-
flex: Parkering, Träd: Park och Morot: Odling. Planområdet inom lila streckad linje.  

Detaljplaner 
För större delen av planområdet finns ingen detaljplan.  

• För cirka 6 kvadratmeter sydväst om cirkulationsplatsen i mötet mellan Jönköpingsga-
tan och Filbornavägen gäller Förslag till stadsplan för kvarteret Transformatorn m.fl. 
(2229), laga kraft den 27 juli 1934. För området gäller bostads- och affärsändamål, men 
som inte får bebyggas. Området är ianspråktaget för trottoar. 

• För en cirka 27 meter bred remsa längs Filbornavägen och för cirkulationsplatsen i mö-
tet mellan Jönköpingsgatan och Filbornavägen gäller Förslag till stadsplan för del av 
Olympia-området m.m. och till ändring av stadsplanen för kvarteren Gertrud m.fl. (9497), 
laga kraft den 13 juni 1968. För det aktuella området redovisar förslaget till stadsplan 
trafikändamål.  

• För den östligaste delen av Filbornavägen inom planområdet och den sydligaste delen 
av Lägervägen gäller Förslag till ändrad stadsplan för kv Botilda m fl (10785), laga kraft 
28 september 1977. För de aktuella delarna redovisar förslaget till stadsplan trafikän-
damål. 
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• För den del av planområdet som omfattar Olympia park väster om fastigheten Filborna 
28:4 och väster om Mejerigatan, strax norr om anslutningen till Filbornavägen gäller 
Detaljplan för Filborna 28:1 och 29:1 m.fl. (13562), laga kraft den 1 oktober 1993. De-
taljplanen redovisar parkområde där mindre byggnad för den allmänna nyttan och 
trevnaden, som byggnadsnämnden prövar lämplig, får uppföras efter samråd med led-
ningsdragande verk för större delen av det aktuella planområdet. För delen väster om 
Mejerigatan redovisas centrumändamål.  

• För Filbornavägen mellan cirkulationsplatsen i mötet mellan Jönköpingsgatan och Fil-
bornavägen till Åstorpsgatans busshållplats gäller Detaljplan för kvarteren Ester, Ger-
trud, Svenborg, Tora och Åsa m.fl. (13615), laga kraft den 23 december 1992. För det ak-
tuella området redovisar detaljplanen allmän plats, huvudgata. 

• För läget där planområdet föreslås ansluta mot Lägervägen, och i läget i Stenkretsga-
tans förlängning, där hastighetssäkrande åtgärder och ett cykelstråk föreslås, gäller De-
taljplan för kvarteret Glimten m.m. (13801), laga kraft 18 januari 1996. För det aktuella 
området redovisar detaljplanen parkändamål respektive huvudgata. 

• För en liten del av planområdet norr om bensinstationen gäller Detaljplan för fastighet-
en Filborna 38:34 (15518), laga kraft den 10 december 2002. För det aktuella området 
redovisar detaljplanen park. Mot Filbornavägen finns bestämmelse om in- och utfarts-
förbud i detaljplanen. Tankbilar är undantagna från infartsförbudet.  

Genomförandetiden för samtliga gällande detaljplaner har gått ut. 
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Bild som visar gällande detaljplaner som berörs av planområdet. Plangränser markeras med blå 
linjer, planområdet med röd streckad linje. Ytor som täcks av detaljplaner har en aprikos färg och 
ytan där det inte finns någon detaljplan är vit. Numren hänvisar till detaljplanernas aktnummer. 

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm för zon 2 i Helsingborgs stad, antagen av kommunfullmäktige 2016, 
framgår nedan. Planområdet ligger egentligen i zon 3, men nära gränsen till zon 2, och då resti-
den in till Helsingborgs centralstation är 15 minuter från busshållplatsen i planområdets an-
slutning ska parkeringstalen för zon 2 användas istället. Parkeringsnormen utgör ett lägsta be-
hov vid exploatering. Inom ramen för detaljplanen har en särskild parkeringsutredning framta-
gits. Denna redovisas under rubriken 2.4 Trafik, Parkering. Det faktiska kravet på antal parke-
ringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med bygglovet.  
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Grönstrukturprogram 
Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, pekar ut 
odlingslotterna inom planområdet som en plats för rekreation. Grönstrukturprogrammet pekar 
samtidigt ut odlingslotterna som en barriär på grund av att de är inhägnade. 

Den lilla delen av planområdet som ligger på fastigheten Filborna 28:1, väster om mejerifastig-
heten, är utpekad som ett värdefullt rekreativt område i egenskap av ett större naturområde på 
minst 15 hektar med möjlighet till promenader och där det är möjligt att uppleva att man är i 
naturen, avskild från staden. 

Allén längs Filbornavägen pekas ut som del av en karaktärsskapande grönstruktur som bidrar 
till att bryta ner storskaliga vägrum och som länder stadsmiljön variation genom årstidsväxling-
arna.  

Strax norr om planområdet pekar grönstrukturprogrammet ut att det behövs en passage över 
Larmvägen som utgör en barriär mellan Fredriksdals friluftsmuseum, Olympia park och parken 
som omger Fredriksdals vattentorn.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

                      

Björn Bensdorp Redestam Tobias Röös 
planchef planarkitekt 

 

Parkeringsnorm för cyklar 
Antal cykelplatser per bostadsenhet eller kvadratmeter bruttoarea (BTA) 
Boende (kvadratmeter) 

Max 35 1/lägenhet 
Max 65 1,5/lägenhet 
Max 120 2/lägenhet 
> 120 2,5/lägenhet 
 

Grundskola  30-70/1000 kvadratmeter BTA 
Förskola 22/1000 kvadratmeter BTA  
 

Parkeringsnorm för bilar 
Antal parkeringsplatser per bostadsenhet eller kvadratmeter bruttoarea (BTA) 

Max 35 0,2/lägenhet   0,2/lägenhet 
Max 65 0,4/lägenhet + 0,1 för besökande 0,5/lägenhet 
Max 120 0,75/lägenhet + 0,1 för besökande 0,85/lägenhet 
> 120 0,9/lägenhet + 0,1 för besökande 1,0/lägenhet 

 
Grundskola  4/1000 kvadratmeter BTA 
Förskola 5/1000 kvadratmeter BTA 
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