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Detaljplan för fastigheten   

Filborna 30:1, Drottninghögs centrum 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra bostäder, centrumverksamhet, 
vårdcentral och parkeringshus inom planområdet. 

Avgränsning 
Området gränsar mot centrumbebyggelse i norr, parkeringsytor i öster och söder samt mot yta 
med parkeringsgarage i väster. Planområdet omfattar cirka 2 hektar och ligger cirka 3,5 kilo-
meter från centrum. 

 

Planområdets läge. 

Knutpunkten 

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

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

Planförslag 
Planförslaget avser utveckling av centrumbebyggelse och utvidgning av befintligt torg i Drott-
ninghögs centrum. Två till tre nya kvarter med blandad bebyggelse föreslås inom planområdet. 
Befintlig ICA-butik föreslås ersättas av nytt kvarter för vårdcentral kombinerat med bostäder. 
Nytt läge för livsmedelsbutik föreslås bli i något av kvarteren som vänder sig mot Vasatorpsvä-
gen. Ytterligare ett kvarter föreslås innehålla bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i 
bottenvåningen. Sammanlagt föreslås cirka 150 bostäder möjliggöras i de nya kvarteren. Be-
byggelse föreslås i 4-6 våningar med möjlighet till enstaka byggnad i maximalt 16 våningar. 

Befintlig torgyta föreslås utvidgas och förlängas ner mot Vasatorpsvägen och planerat hållplats-
läge för Helsingborgsexpressen. 

I planområdets östra del föreslås en ny anslutning för Blåkullagatan mot Vasatorpsvägen. Ge-
nom denna nya infart kommer den huvudsakliga trafikförsörjningen för sydöstra Drottninghög 
(Blåkulla) att ske genom en gatuslinga som förbinder infarten mot Vasatorpsvägen  med plane-
rad infart mot Drottninghögsvägen, se bild nedan. Behovet av den befintliga infarten mot Va-
satorpsvägen kommer att minska och framtida trafikföring i centrum kommer att ses över i 
särskild trafikutredning som påbörjats i mars 2016. 

Ombyggnad av Vasatorpsvägen kommer att slutföras under 2017. Vägsträckan förbi centrum 
med hållplatsläge och infarter ingår i denna detaljplanen. 

 

Planområdet med preliminär planavgränsning. 

Nya centrumkvarter 

Drottninghög 

Planområde 

Bef. ICA-butik 

Fredriksdal 
Utvidgning av torg med nytt 
hållplatsläge. 

Ny infart 

Bef. infart som byggs om 
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Illustrationsbild över nuläget för Drottninghögs centrum.  

 

 

Illustrationsbild som visar ett utvidgat torg med nytt hållplatsläge och en av flera möjliga utveckl-
ingar av kvartersbebyggelse för vårdcentral, handel och bostäder. Ny infart föreslås öster om cent-
rum och trafik genom centrum kommer att utredas under planarbetet (streckade blå linjer). 
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Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genom-
föras. Bedömningen att genomförandet inte ger någon förväntad förändring av miljöpåverkan 
grundar sig på att förslaget avser utbyggnad av bostäder samt centrumverksamhet på redan 
bebyggd yta. Förslaget är i linje med intentionerna i ÖP 2010 där området pekas ut för cent-
rumverksamhet, blandad stad och komplement i befintlig stadsbebyggelse.  

Förslaget är i linje med projektet DrottningH som syftar till att på olika vis lyfta områdets 
status samt förändra människors medvetande och syn på Drottninghög. Bland annat innebär 
det att skapa förutsättningar för en större variation av bostadstyper med blandad bebyggelse. 

Förslaget är i linje med planprogram för Drottninghög från 2012 (Dnr: 1629/2009) som bland 
annat pekar ut förtätning som en av de bärande strategierna för områdets utveckling.  

Bedömning av övriga konsekvenser 
Genomförandet av förslaget innebär att centrummiljön från 1960-talet med enplansbebyggelse 
och öppna parkeringsytor förtätas med kvartersbebyggelse i 4-6 våningar med möjlighet till 
enstaka byggnad i upp till 16 våningar. Utvecklingen innebär att centrum tillförs ca 150 bostä-
der och nya lokaler för handel och service. Nya bostäder och vårdcentral i centrum innebär att 
fler människor kommer att vistas i centrum över hela dygnet. Utvidgning av torget och ny 
busshållplats för Helsingborgsexpressen kommer att stärka Drottninghögs centrum som viktigt 
stadsdelscentra och målpunkt för boende på Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem. 

Ny infart kommer att minska biltrafiken över dagens torg. Samtidigt är tillgängligheten för 
samtliga trafikslag viktig för att stärka handel- och service i Drottninghögs centrum. Cirka 100 
parkeringsplatser på mark kommer ersättas med bebyggelsekvarter. Parkeringsbehovet kom-
mer preliminärt att kunna uppfyllas genom markparkering och parkeringshus och hanteras i 
enlighet med Parkeringsstrategi DrottningH (2014-10-13). 

Högre och tätare bebyggelse kommer att ge mer skuggiga platser inom centrum. Bebyggelsens  
placering, utformning och höjd behöver studeras i förhållande till skuggeffekter och mikrokli-
mat. 

Gaturummet längs Vasatorpsvägen kommer att omformas. Befintlig väg kommer att byggas 
om till en mer stadsmässig gata med cykelväg, trädplantering och viss kantstensparkering.  

Riktlinjer för trafikbuller från Vasatorpsvägen överskrids idag då uppmätta bullernivåer ligger 
på minst 60 dBA ekvivalentnivå. Bullersituationen påverkar möjligheten att skapa goda ljud-
miljöer för bostäder. Föreslagen bebyggelsestruktur med slutna kvarter ger dock goda förut-
sättningar för ljuddämpande sidor för bostäder. 

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP2010, föreligger ingen risk för överskridande av miljö-
kvalitetsnormer för luft i området. Projektet bedöms inte innebära att halterna överskrids vid 
utsatta platser i staden. Uppgifter finns om markförorening från tidigare verksamhet (Auto-
matkem AB på Blåkullagatan 3) norr om området. 
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Avrinningsförhållanden för dagvatten kommer att påverkas genom mer hårdgjorda ytor samt 
högre och mer sluten bebyggelse. Utjämningsbehovet inom området innan dagvattnet når det 
allmänna dagvattennätet behöver studeras.  

Bebyggelse inom planområdet kan anslutas till ledningar i Blåkullagatan och Vasatorpsvägen 
för dagvatten, vatten, spillvatten, el, fjärrvärme och fiber. Kapaciteten behöver ses över för 
den föreslagna utbyggnadsvolymen. 

Sammantaget bedöms planens genomförande ge flera positiva konsekvenser för såväl centrum 
som Drottninghög som helhet då utbyggnaden ger ett tillskott av bostäder, stärker centrum 
som målpunkt och bidrar till bättre förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafik och 
cykel. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om planändring har inkommit från Mark- och exploateringsenheten som är ägare till 
fastigheten Filborna 30:1. Motivet till ansökan är att möjliggöra för utveckling av Drottning-
hög centrum tillsammans med Helsingborgshem som är ägare till fastigheterna Drottninghög 
södra 3 och Eskadern 1. Ambitionen är att inom området möjliggöra för ny vårdcentral, flytt 
av befintlig livsmedelsbutik, utvidgning av befintligt torg samt uppförande av cirka 150 bostä-
der. Utvecklingen av centrum är i enlighet med planprogrammet för området och mål som 
pekats ut i projektet DrottningH. 

Planområdet 
Planområdet utgörs av fastigheterna Filborna 30:1 (gatumark och parkeringsytor), Eskadern 1 
(parkeringsytor) och Drottninghög södra 3 (handel och service).  

 

Fastighetsindelning i och runt Drottninghögs centrum. Gula ytor ägs av staden och gröna ytor ägs 
av Helsingborgshem. Planområdet markerat i rött. 

Drottninghög södra 3 

 
Eskadern 1 

 Filborna 30:1 
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Orienteringskarta Drottninghög. Planområdet markerat i rött. 

Planområdet utgörs av Vasatorpsvägen i söder som kommer att byggas om till en mer stads-
mässig gata med lägre hastighet än idag. Gatan är tänkt att anpassas för Helsingborgsexpressen 
med separata busskörfält och hållplatsläge vid Drottninghögstorget. Vägen är också tänkt att få 
smalare körfält för bil, gång- och cykelvägar på båda sidor, trädplantering samt på vissa ställen 
kantstensparkering. Norr om Vasatorpsvägen består planområdet av parkeringsytor och Blåkul-
lagatan som är infartgatan till den sydöstra delen av Drottninghög (Blåkulla). Idag finns en 
livsmedelsbutik inom planområdet som planeras att rivas och flytta till ett nytt läge inom 
planområdet. I övrigt gränsar planområdets norra del mot handel- och servicelokaler mot tor-
get och Blåkullagatan samt ytterligare längre norrut mot Drottninghögs skola och Drottning-
högskyrkan. Mot Söder gränsar planområdet mot del av Fredriksdal som pekas ut i planpro-
gram som utbyggnadsområde för bostäder och centrumverksamhet. 

Skola och förskola, vårdcentral, bibliotek, kyrka samt kommersiell service finns i direkt anslut-
ning till Drottninghögs centrum. Busshållplats finns vid Vasatorpsvägen och kommer inom 
några år att ersättas med nytt hållplatsläge för Helsingborgsexpressen vid centrum. Vid Rege-
mentsvägen, cirka 500 meter väster om planområdet finns dagligvaruhandel i form av en större 
matbutik. 

Planområdet är väl länkat till stadens övergripande cykelnät genom cykelväg i planskild kors-
ning under Vasatorpsvägen. 

Ledningar finns i Blåkullagatan och/eller Vasatorpsvägen för vatten, spillvatten, el, fjärrvärme, 
fiber. Kapaciteten bedöms som tillräcklig för den föreslagna utbyggnadsvolymen. Beroende av 
utformning av centrum kan behovet av omläggning av ledningar alternativt nya ledningar be-
höver ses över. 

Område med 
dagligvaruhandel. 
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Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

Förändringen följer intentionerna i Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommun-
fullmäktige den 18 maj 2010 och aktualitetsförklarad den 26 februari 2014. ÖP 2010 anger 
komplement till befintlig stadsbebyggelse och utveckla till blandad stad. Vid förtätning ska 
grönytor med ekologiska, rekreativa och strukturella värden värnas. Förtätning ska göras så att 
värden som tidigare saknats tillförs och befintliga kvaliteter i den lokala miljön ska tillvaratas. 
Översiktsplanen nämner särskilt behovet av att offentlig service växer i samma takt som be-
folkningen. 

Projekt DrottningH 

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

Planprogram 

Förändringen följer intentionen i Planprogram för Drottninghög som godkändes i stadsbygg-
nadsnämnden i december 2012. Bland annat pekas strategierna öppna, koppla och förtäta ut 
som viktiga utgångpunkter för utvecklingen av Drottninghög. I planprogrammet föreslås en 
struktur som anpassats för spårvägsdragning diagonalt genom centrum norrut mot Dalhem. 
Denna förutsättning med spårväg diagonalt genom centrum är i nuläget inte aktuell. 

Detaljplaner 

Gällande detaljplan för aktuellt planområde är 1283K-7821, stadsplan för Drottninghög från 
1964 och 1283K-10227, ändrad stadsplan för Blåkullagatan från 1973 som anger gata eller 
torg.  I söder gränsar området mot 1283K-8888, detaljplan för kvarteret Batteriet m.m. från 
1968, som anger område för garageändamål samt park och plantering. I söder gränsar området 
även mot 1283K-11708, ändrad stadsplan för del av Fredriksdal från 1982 som anger gata och 
plantering. I väster gränsar området mot 1283K-10265, ändrad stadsplan för kvarteret Drott-
ninghögs barnstuga m.m, från 1973 som anger park eller plantering. I nordväst gränsar områ-
det mot 1283K-8656, ändring av stadsplanen för kvarteren Drottninghögs förskola m.fl. från 
1966 som anger kvartersmark för allmän byggnad.  
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Detaljplaner i området. Planområdet markerat i rött. 

Ytterligare längre norrut gränsar området mot 1283-11612, ändrad stadsplan för Filborna 
kyrka från 1982 som anger område för allmänt ändamål och park eller plantering. I nordost 
gränsar området mot 1283K-13415, detaljplan för del av Drottninghög Ö:A från 1991 som 
anger kvartersmark för bostäder, vård och kontor.  
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