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Detaljplan för fastigheten Drottninghög Västra 1 m fl, Drottninghög, 
Helsingborgs stad, Dnr 00670/2014 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 december 2014, § 442, att överlämna 
rubricerad detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. 
 
AB Helsingborgshem och stadens mark- och exploateringsenhet har till 
stadsbyggnadsnämnden ansökt om planändring för fastigheterna Drottninghög 
Västra 1, Trumslagarpojken 1 samt del av Filborna 30:1 etc (Grönkulla, etapp 1).   
Planändringen möjliggör nybyggnation, renovering samt påbyggnation inom 
befintliga bostadskvarter på Grönkulla samt på ytor som idag utgörs av 
parkeringsplatser. Planen möjliggör även ett nytt parkstråk för allmänheten, inom 
ett område som idag utgörs av kvartersmark och gårdsmiljöer för befintliga 
bostadshus. Planändringen omfattar även en förskoletomt och en del av en park, 
allmän platsmark. 

 
Planområdet ligger i den västra delen av Drottninghög, även kallat Grönkulla. 
Området avgränsas i norr av ett större sammanhängande grönområde, i väster av 
västra delarna av Grönkulla som ligger ut med Regementsvägen. I söder avgränsas 
området av Vasatorpsvägen och i öster av övrig bostadsbebyggelse i resterade 
Grönkulla. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. Planområdet omfattar 
cirka 3 hektar. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 24 § eller 6 kap 11-18 § 
miljöbalken, varför miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver genomföras.  
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutade, vid sitt sammanträde den 7 januari 2015, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Drottninghög västra 
1 m fl, Drottninghög i enlighet med förslag.  
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
Kristian Anderson (M), Hans Bosson (M) och Ali Shibl (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för fastigheten Drottninghög västra 1 m fl, Drottninghög, 
Helsingborgs stad, upprättad den 26 augusti 2014, redaktionellt ändrad den 1 
december 2014. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Stadbyggnadsnämnden 
Lantmäteriet 
Berörd 
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DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN  
DROTTNINGHÖG VÄSTRA 1 M FL 
DROTTNINGHÖG, HELSINGBORGS STAD 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 

Detaljplanen redovisas på: 
• denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer 
• samrådsredogörelse 
• planprogram samt rapport från programsamråd 

 
Bilagor till planhandlingarna, finns alla tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen: 
• bullerutredning (6 augusti 2014) 
• dagvattenutredning (7 augusti 2014) 
• markundersökning (26 augusti 2014)  
• gröninventering (september 2013), ej bifogad. 
• parkeringsstrategi för Drottninghög (13 oktober 2014), ej bifogad. 
• miljömål för Drottninghög (18 augusti 2014), ej bifogad. 

 
Detaljplan upprättas i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 
 

SYFTE 

Planändringen ska möjliggöra nybyggnation, renovering samt påbyggnation inom 
befintliga bostadskvarter på Grönkulla, samt på ytor som idag utgörs av parke-
ringsplatser. Planen ska även möjliggöra ett nytt parkstråk för allmänheten, inom 
ett område som idag utgörs av kvartersmark, gårdsmiljöer för befintliga bostads-
hus. Planändringen omfattar även en förskoletomt och en del av en park, allmän 
platsmark.  
  

BAKGRUND 

Helsingborgshem AB har tillsammans med stadens Mark- och exploateringsen-
het, ansökt om planändring för fastigheterna Drottninghög Västra 1, Trumslagar-
pojken 1 samt del av Filborna 30:1 etc. (Grönkulla, etapp 1.) 
 
Stadsbyggnadsnämnden har den 24 september 2013 beslutat att ge stadsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för del av  
Grönkulla. Aktuellt planuppdrag är tänkt som en första etapp av flera, för att 
utveckla Drottninghög. Helsingborgshem har för avsikt att renovera vissa av de 



 2(38) Dnr 265/2013 
  P 26 augusti 2014 
  Red. ändrad 1 december 2014 
befintliga bostadshusen på Grönkulla, samt eventuellt riva andra för att ge plats 
åt nybyggnation samt parkmark. 
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § eller 6 kap 11-18 § miljöbal-
ken varför miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte be-
höver genomföras, se vidare under rubriken Konsekvenser. 
 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och avgränsning 
Planområdet ligger i den västra delen av Drottninghög, även kallat Grönkulla.  
Området avgränsas i norr av ett större sammanhängande grönområde, i väster av 
västra delarna av Grönkulla som ligger ut mot Regementsvägen. I söder avgränsas 
området av Vasatorpsvägen, och i öster av övrig bostadsbebyggelse i resterande 
Grönkulla. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan. Planområdet omfattar 
cirka 3 hektar.  
 

 
Planområdets läge i förhållande till resten av staden, markerat med rött. 
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Planområdet (markerat med röd linje) i förhållande till närliggande större målpunkter för kommunikat-
ion och service. Gul streckad cirkel anger 1,5 km från Drottninghögs mitt. 

 

Markägare 

Största delen av planområdet utgörs av en del av fastigheten Drottninghög Västra 
1, som ägs av Helsingborgshem AB. Fastigheten Filborna 30:1, där bland annat 
Grönkullagatan, befintlig park samt cykel- och gångväg ingår, ägs av staden. Även 
fastigheten Trumslagaren 1, som ingår i planområdet, ägs av Helsingborgs stad. 
 
Beskrivning av området   
Planområdet används idag för bostadsändamål, parkering, förskoleverksamhet, 
plantering, parkmark och gator, i enlighet med gällande detaljplaner.  
 
Det totala lägenhetsbeståndet på Drottninghög uppgår till 1114 lägenheter, för-
delade i 52 flerfamiljshus. Inom aktuellt planområde finns 4 bostadshus med to-
talt 81 lägenheter.  
 

Maria station 

Fredriksdals trädgårdar 

Olympia 

Filbornabadet Bruces skog 

Helsingborgs lasarett 
Knutpunkten 
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Planområdet på Drottninghög, markerat med rött. (Flygfoto från 2012, SBF) 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen inom planområdet består av fyra bostadshus i tre våningar, samt käl-
lare med bl.a. förrådsutrymmen och tidigare tvättstugor. I vissa delar har lokaler 
inrättats till möteslokaler. Bland annat hyresgästföreningen har en möteslokal här. 
Norr om bostadskvarteren ligger fastigheten Trumslagaren med förskolan Hippo-
krene. Förskolan byggdes år 1991 inom ett område som då utgjordes av park på 
allmän platsmark. På Hippokrene går cirka 57 barn i förskola. 
 

 
Förskolan Hippokrene, 2014 (foto SBF 2014) 
 
Bostadshusen på Drottninghög är byggda av prefabricerade storelement i betong 
och har mestadels plana tak. Byggnaderna har tydliga fram- och baksidor.  
Eftersom det inte är genomgående trapphus i bostadshusen får man, som boende 
på andra eller tredje plan, ta sig ut genom huvudentrén för att komma till husets 
baksida och gård. Mot entrégatan är fasaderna klädda med vitgrå eternit. Fasader-
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na ut mot de mellanliggande grönområdena är utformade på ett annat sätt. De 
olika våningsplanen är avdelade med längsgående betongelement.  
Ursprungligen låg balkongerna bakom betongelementen, men numera har vissa 
glasats in och skjuter ut från de annars sammanhållna fasadlinjerna. På gårdssi-
dorna finns också relativt stora uteplatser, som hör till lägenheterna i bottenplan.  
Husens gavlar och bottenpartier är alla klädda med mörkrött Helsingborgstegel. 
 
Utöver bostadshusen finns det i södra delen av planområdet också garagelängor 
på de ytor mellan Grönkullagatan och Vasatorpsvägen som utgörs av parkerings-
platser. 
 

  
Bild från gården vid Grönkullagatan 9 – 15 (foto SBF 2013) 
 
 
Grönområden 
Grönkulla, liksom övriga Drottninghög, består till övervägande del av publika 
platser då bostadsbeståndet uteslutande utgörs av friliggande flerbostadshus. De 
privata uterum som finns i området består i huvudsak av husens balkonger och 
uteplatser som hör till marklägenheterna. Uteplatserna är tydligt markerade med 
små staket eller buskar och sprider en känsla av trivsel och intimitet till det gröna 
gårdsrummet. Dessutom ger uteplatserna fler ögon på gården vilket gör att kon-
trollen på rummet ökar.  
 
De gröna rummen på husens baksidor saknar tydliga övergångar mellan privat 
och offentligt, vilket bland annat har lett till att folk sneddar över gräsmattorna 
och tvärsgående stigar har trampats upp. 
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På husens gavlar ligger tvättstugorna placerade för att ge möjlighet till uppsyn 
över barnen. Varje gård har varsin lekplats och på många ställen finns också två 
lekplatser på varsin sida om gångstigen.  
 
Grönytan i den norra delen av planområdet ingår i en större områdespark, som 
vanligen kallas ”Hålan”. Delen som ingår i planområdet utgörs dels av utearealer-
na till förskolan Hippokrene, dels av en stor gräsyta på allmän platsmark. Om 
sommaren används gräsytan till fotbollsspel, och under övriga tider på året funge-
rar ytan främst som genomgångszon mellan handeln på Regementsvägen och 
Grönkulla, samt övriga Drottninghög.  
 

 
Gräsytan norr om förskolan Hippokrene, (foto SBF 2014) 
 
 
Trafik 
Vasatorpsvägen söder om planområdet, trafikeras av ca 7300 fordon per dygn 
varav fem till sex procent utgörs av tung trafik. Grönkullagatan trafikeras av upp-
skattningsvis ca 600 fordon per dygn, och ca 2 % procent av dessa utgörs av tung 
trafik. Regementsvägen som ansluter till både Grönkullagatan och den nya före-
slagna lokalgatan i norra delen av planområdet, trafikeras av ca 7200 fordon per 
dygn och 7 % tung trafik (2010).  
 
Gång- och cykelvägen i norra delen av planområdet utgör en viktig cykelled i sta-
den och förbinder bl.a. Berga och Mariastaden med centrala Helsingborg. 
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Gång- och cykelvägen som förbinder Drottninghög med bl.a. Berga och Mariastaden (foto SBF 2014). 
 
Regementsvägen har under 2013 byggts om, som en följd av ökade trafikmängder 
på grund av nyetableringar av bland annat dagligvaruhandel. Det betyder bl.a. att 
två nya vänstersvängfält har byggts för bilister på väg till ICA Maxi och City 
Gross. Därtill har en ny bred cykel- och gångväg byggts till i den östra sidan av 
gatan, i kant mot Drottninghög. 
 

 
Nyetablerad dagligvaruhandel har lett till ombyggnationer av Regementsvägen (foto SBF 2014). 
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Som ett resultat av förstudiearbetet för superbusstrafik och en förstudie för spår-
vägstrafik i Helsingborg, samt ett planprogram för Drottninghög, finns planer på 
ombyggnation av Vasatorpsvägen. Vasatorpsvägen består idag av en fyrfilig in-
fartsväg med endast en ljusreglerad korsning för infart mot Drottninghög. Vägen 
föreslås genomgå en omvandling till att mer likna en stadsgata. Istället för breda 
bilfiler föreslås en gata med körfält för kollektivtrafik, två körfält för bilar, cykel-
väg i vardera riktning, alléträd, samt trottoarer utefter husfasader med lokaler för 
bl.a. butiker, kontor och verksamheter i bottenplan.  
 
Hastigheten längs Vasatorpsvägen avses sänkas på den aktuella sträckan, i sam-
band med ombyggnation av vägen. Vidare föreslås och planeras för ett antal nya 
kopplingspunkter både i form av gång och cykelpassager och nya vägkorsningar i 
Vasatorpsvägen. En kopplingspunkt blir i förbindelse med ett nytt hållplatsläge i 
den västra delen av Vasatorpsvägen. Gång- och cykelstråket kopplar ihop de be-
fintliga cykelvägarna mellan överfarten i Regementsvägen och cykelvägnätet sö-
der om Vasatorpsvägen genom Fredriksdal och vidare ut mot Lägervägen. Passa-
gen ska bidra till goda möjligheter för gång- och cykeltrafik. Det ska också finnas 
bra möjligheter för cykelparkering i anslutning till hållplatsen. 
 
Hastighetssänkningen är bland annat nödvändig för att det ska vara möjligt att 
bygga utmed gaturummet utifrån bulleraspekten. En attraktivare utformning av 
Vasatorpsvägen är också avgörande för Drottninghögs identitet. Trafikprogram-
met och den tidigare trafikstrategin pekar på vikten att skapa och behålla bra för-
utsättningar för biltrafiken på infarterna till och från Österleden för att minska 
trafiken i de centrala stråken. Analyser för Vasatorpsvägen tillsammans med öv-
riga infarter till Österleden är gjorda i stadens trafikberäkningsprogram. I denna 
analys konstaterar man att Vasatorpvägens fortsatta funktion som matarled till 
Österleden behålls om än något nedtonad.  
 
Vasatorpsvägens nuvarande utformning har en kapacitet på uppemot 25 000 for-
don/dygn men trafikeras idag endast av ca 7300 fordon/vardagsdygn (2010). Ef-
tersom det finns en överkapacitet på gatan kan ganska stora förändringar genom-
föras utan att det ger orimliga konsekvenser för biltrafiksystemet. Bedömningen 
har gjorts att dessa förändringar ger stora vinster för utvecklingen av staden och 
Drottninghög och att de negativa konsekvenserna i trafiksystemet är hanterbara. 
  
Exempel på vilka förändringar som kan komma att genomföras är följande: Sänkt 
hastighet från 70km/h till 40, 50 eller 60 km/h (mellan Drottninghögsvägen och 
Regementsvägen),två bilkörfält görs om till kollektivtrafikkörfält, två nya väg-
korsningar (bilkopplingar mellan Fredriksdalsområdet och Drottninghög) samt 
ytterligare 2 st passager för gång och cykel i plan. 
 
 
Bostadsområdet är för övrigt trafikseparerat och i princip bilfritt. Det är möjligt 
att köra in på entrégatorna för att lasta i och ur en bil, samt för service- och rädd-
ningsfordon att ta sig fram till bostäderna. Möjligheterna är goda för oskyddade 
trafikanter att röra sig inom området och till skola och grönområden, framförallt 
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åt öster (mot skolan) och norrut (mot gröna rekreativa ytor). För att trygga och 
säkra gång och cykelpassagerna över lokalgatorna föreslås upphöjda ytor eller 
andra trafiksäkerhetsåtgärder vid dessa punkter. 
 

 
Illustration från planprogrammet för Drottninghög (dec.2012) Aktuellt planområde markerat med 
rött.(SBF) Förslaget om en kollektivtrafikdragning genom Drottninghög har reviderats (Förstudien för 
spårväg i Helsingborg). Dragningen föreslås nu istället förbi Drottninghög, ute i Vasatorpsvägen för att 
längre österut dras upp igenom Dalhem (streckad linje på kartan). 
 
Kollektivtrafik 
Området försörjs idag av stadsbusslinjerna 1, 7 som går mot centrum 
Råå/Ättekulla och Adolfsberg och servicelinje 9 samt av linjerna 26 och 27 mot 
Väla Södra och Tostarp. Linje 1 går var 6:e minut och linjerna 7 och 9 går med 
en kvarts intervall i rusningstrafik. Med linje 26 och 27 nås Knutpunkten på 13 
minuter. Den tvärgående Linje 21 kopplar området mot Maria station och Ram-
lösa station via Drottninghögsvägen. 
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Vasatorpsvägen med Grönkulla till höger om bilden.(foto SBF) 
 
Parkering 
All parkering för boende och besökare på Grönkulla sker idag på den stora parke-
ringsyta som ligger mellan bostadsområdet och Vasatorpsvägen. De boende har 
möjlighet att parkera på någon av parkeringsplatserna inom hela området. Därtill 
har vissa boende möjlighet till fast garageplats, mot en extra kostnad för denna.  
 
I dagsläget utnyttjas ca 360 parkeringsplatser av de totalt ca 600 bilplatserna på 
Grönkulla. Det innebär en beläggningsgrad på cirka 0,6 parkeringsplatser per lä-
genhet (exklusive besöksparkering) vilket ligger i linje med dagens parkerings-
norm som anger 0,6 +0,1(besöksparkering) för kollektivtrafiknära läge. Det finns 
därmed ett överskott på 240 parkeringsplatser. 
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Parkeringen på Grönkulla med garagelängor mellan Grönkullagatan och Vasatorpsvägen .(foto SBF) 
 
Service 
Tre förskolor och en f-6 skola finns på Drottninghög, inom gångavstånd. En när-
butik samt apotek finns också vid Drottninghögs centrum, härtill vårdcentral, 
fotvård, bageri, samt ett antal olika restauranger. Stormarknader finns på ca 300 
meters avstånd; både City Gross nyetablerade M.A.T. samt ICA Maxi, ligger på 
andra sidan Regementsvägen. Därtill ligger både Lidl och Netto inom ett avstånd 
på ca 500 respektive 1200 meter. 
 
Historik 
Två viktiga namn som än idag minner om platsens svunna tider är Drottninghög 
och Rökulla. Namnet Drottninghög syftar troligen på en gravhög som anlades 
under bronsåldern. Graven finns avbildad på äldre kartmaterial, från början av 
1800-talet, där den har lokaliserats till ett område som idag utgör korsningen 
mellan Drottninghögsvägen och Rökullagatan.  
 
Rökullagatan, som är namnet på en av lokalgatorna i Drottninghög, syftar också 
till platsens historia. En gång i tiden fanns, söder om Drottninghögen, en mindre 
våtmark som rann genom en smal remsa ner mot omfattande sanka områden som 
fanns på Fredriksdal. På en gammal karta från början på 1700-talet benämns om-
rådet som Rökilla. Rö kan härledas till färgen röd, eftersom jorden i området var 
järnrik och därmed rödfärgad. Kille betyder källa och syftar på att det funnits rin-
nande och troligen drickbart vatten på platsen. På 1940-talet odlades frukt på 
Drottninghög. På de flesta träd mognade äpplen av sorten cox orange, men det 
odlades även mycket plommon och päron.  
 
Under de första decennierna av 1900-talet fanns det också en stor jordgubbsod-
ling på området men den lades så småningom ner och företaget inriktade sig helt 
på att odla frukt. 
 



 12(38) Dnr 265/2013 
  P 26 augusti 2014 
  Red. ändrad 1 december 2014 
Kulturmiljö 
Bostadsområdet Drottninghög är en del av det så kallade miljonprogrammet, och 
började planeras i början av 1960-talet. Åren 1966-1969 byggde Helsingborgs-
hem totalt 1 114 lägenheter i vad som var Helsingborgs dittills största bostadspro-
jekt. Husen byggdes av förtillverkade betongelement, ett sätt att bygga som  
arkitekterna studerat i Warszawa. När husen skulle byggas fanns ingen utvecklad 
industri som kunde leverera de efterfrågade varorna. För att bygga husen på  
Drottninghög bildade därför Helsingborgshem och två privata företag AB Häl-
singborgs Byggelement som tillverkade betongelementen som skulle bilda husens 
väggar och balkar. Området bebyggdes med likformiga lamellhus i tre våningar, 
med undantag för tre u-formade fyrvåningshus. Samtliga bostadshus på Drott-
ninghög finns kvar och endast ett fåtal har byggts på med en fjärde våning. 
 

En av entrégatorna. Längst bak i bilden syns en av påbyggnaderna av en fjärde våning (foto SBF 2012). 
 
I Översiktplanen från 2010 är aktuellt område utpekat för komplement i befintlig 
stadsbebyggelse och för utveckling och komplettering av storskaliga flerbostadsområ-
den. Vid komplettering i dessa bör hänsyn tas till befintliga stråk, kulturmiljön och 
man bör verka för varierade upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 
I Grönstrukturprogram för Helsingborg (antaget av Kommunfullmäktige 2014) 
beskrivs områdena Dalhem, Fredriksdal, Adolfsberg och Drottninghög på föl-
jande vis, vad gäller kulturmiljön: Områdena är uppförda under 1960- och 1970-
talet med stora ytor som binder samman bebyggelsen med mer naturlik gestaltning. 
Grönskan var en viktig del av tidens ideal med bilfria, barnvänliga miljöer. De skulle 
fungera som naturliga mötesplatser i området och erbjuda både rekreation och mot-
ion. Genom växtval kunde man erbjuda en naturupplevelse mitt i stadsmiljön. Flera 
av de stora grönområdena är rester av en ännu äldre historia. ”Hålan” i Drottning-
hög var ursprungligen ett grustag som när det vattenfylldes användes till både badsjö 



 13(38) Dnr 265/2013 
  P 26 augusti 2014 
  Red. ändrad 1 december 2014 
och bandyrink. När bostadsområdet byggdes fylldes Hålan delvis igen för att ge plats 
åt gräsmatta, utebassänger och tennisbanor. 
 
För att skapa möjligheter till initiativ och idéer som är långsiktigt hållbara och har 
en lokal förankring ska arbetet med att förnya Drottninghög genomsyras av sam-
verkan och en aktiv dialog mellan boende, fastighetsägare, byggherrar,  
näringsidkare, samt stadens olika förvaltningar. På så sätt ska utvecklingen ta av-
stamp i lokal kunskap om stadsdelen och boende få möjlighet att engagera sig i de 
olika förändringsarbeten som kommer att initieras. Ett antal olika samverkansfo-
rum och projekt har initierats inom ramen för projekt DrottningH. Många av 
dessa är samlade i delprojekt Dialog 3.0, som pågår 2012 - 2015.  
Mer information om Drottninghög (samt delaktighet och dialog) finns här:  
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-
detaljplaner/Byggprojekt/drottningh/  
http://blogg.helsingborg.se/dialog30/ 
http://drottabladet.se/ 
 
Arkeologi 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kul-
turminnen m.m., omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornläm-
ningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. 
 
Geoteknik 
Inför planeringen av Drottninghög i början av 1960-talet gjordes en geoteknisk 
utredning över ett större område, Fredriksdalsområdet i Helsingborg, (fältarbete 
under hösten 1961) varav Drottninghög utgjorde en del. Det konstaterades bl.a. 
att berggrunden består av sandsten och skifferlera, vilka bildar sinsemellan växel-
lagrande, mer eller mindre mäktiga lager och skikt. Berggrundens vittringsskorpa 
betraktades som en mycket god och bärkraftig byggnadsmark. Generellt konklu-
deras i utredningen att området lämpar sig väl för byggande av flerbostadshus i  
3 – 5 våningar eller mer.  
Mer ingående markundersökningar bör göras vid varje enskilt byggprojekt för att 
fastställa rätt grundläggningsförfarande samt lösningar för eventuella källarplan. 
 
Teknisk försörjning 
Teknisk försörjning finns utbyggd i området. 
 
Vatten- och avloppsledningarna som försörjer området löper i Grönkullagatan, 
samt i Vasatorpsvägen. I den östra delen av Grönkullagatan viker ledningarna av 
söderut och fortsätter under mark genom Fredriksdal.   
 
En fjärrvärmeledning är dragen genom området, och ligger mellan de befintliga 
bostadshusen. 
 
 
 

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-detaljplaner/Byggprojekt/drottningh/om-drottningh/
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-detaljplaner/Byggprojekt/drottningh/om-drottningh/
http://blogg.helsingborg.se/dialog30/
http://drottabladet.se/
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 
maj 2010, redovisas planområdet som område för utveckling och komplettering i 
storskaliga flerbostadshusområden. Planförslaget överensstämmer med översiktspla-
nens intentioner. 
 
Planprogram 
Ett planprogram för Drottninghög godkändes i stadsbyggnadsnämnden december 
2012. Planprogrammet för Drottninghög innebär ett strukturellt förslag till  
utveckling av Drottninghög på lång sikt. Tre viktiga strategier som ligger till 
grund för utvecklingen är öppna, koppla och förtäta. I planprogrammet föreslås 
bl.a. förtätning av aktuellt område med ny bostadsbebyggelse utmed Vasatorps-
vägen, samt komplettering inom befintliga bostadskvarter. Vidare föreslås star-
kare kopplingar till Fredriksdal. En av dessa kopplingar är en närområdespark som 
föreslås sträcka sig mellan grönområdet norr om aktuellt planområde och avslutas 
i ett kommande hållplatsläge i Vasatorpsvägen. En annan ny koppling som redo-
visas i planprogrammet är en ny infart till Drottninghög från Regementsvägen. 
Detta medför att biltrafik släpps in i området via en ny lokalgata som föreslås 
komplettera den cykel- och gångväg som finns där idag. 
 

 
Illustration från planprogrammet; förtäta. Ungefärlig avgränsning för aktuellt planområde markerat med 
röd, heldragen linje.(SBF) 
 
Detaljplaner 
Gällande detaljplaner för föreslaget planområde är: 1283K-7821, stadsplan för 
Drottninghög från 1964. 1283K-13217, detaljplan som möjliggör förskola samt 
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utomhusbadet, från 1991. 1283K-13623, detaljplan från 1992 som möjliggör för 
en påbyggnation av en fjärde våning på ett par av husen. 
 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga planer. 
 
Grönstrukturprogram 
Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 
2014, beskriver stadens gröna struktur och ger vägledning vid ny bebyggelse och 
förtätning. Grönkulla har god tillgång till park. Direkt norr om Grönkulla ligger 
en större park (Hålan), som kan nås på trafiksäkert sätt. Hålan är en områdespark 
på över 5 hektar och är gemensam för hela Drottninghög. En mindre, mer intim 
närpark saknas, men kompenseras av rymliga gröna gårdar. Avståndet till närmsta 
större naturområde, Filborna skog, är dock över rekommenderat avstånd om 
1000 meter och det är därför viktigt att stärka förbindelserna till naturområden 
och att överbrygga hindrande barriärer. Välfungerande grönstråk förbinder 
Drottninghög mot öster, söder och väster, medan grönstråket mot Dalhem i norr 
skulle behöva stärkas. 

 
Grönstrukturen kring Drottninghög utifrån rekreation 
 
Förstudie Spårväg Helsingborg-Höganäs 
Förstudien för spårväg mellan Helsingborg och Höganäs, som var ute på remiss 
under hösten 2013, pekar ut Vasatorpsvägen som ett lämpligt stråk för spårvägs-
trafik. Två hållplatslägen föreslås, varav den ena direkt söder om aktuellt planom-
råde, i enlighet med det förslag som presenteras i planprogrammet. 
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PLANFÖRSLAGET 

Dispositionen i stort 
I stora drag handlar förslaget om att tillföra området ny bebyggelse av olika typer, 
för att skapa fler bostäder samt alternativ till den idag förhållandevis monotona 
byggnadsstrukturen. Förslaget tar utgångspunkt i de strategier för utvecklingen 
som presenteras i planprogrammet: 
 
Öppna - genom att möjliggöra en grön koppling mellan en ny hållplats för kollek-
tivtrafik på Vasatorpsvägen, och det stora parkområdet norr om Grönkulla. I den 
gröna kopplingen ingår även en närområdespark på Grönkulla.  
Koppla - genom komplettering av ny lokalgata norr om Grönkulla med infart från 
Regementsvägen, delvis ombyggnation av befintlig lokalgata, Grönkullagatan, 
samt ett nytt gång- och cykelstråk som binder ihop Grönkulla med befintliga cy-
kelstråk på Fredriksdal och områden nordväst om Drottninghög. 
Förtäta – att skapa större mångfald i bostadsutbudet och i stadsbilden genom att 
möjliggöra för ny bebyggelse inom planområdet. 
 

 
Illustration av planförslaget i sin helhet i snedperspektiv.(SBF) 
 
Bebyggelsen  
Utmed Vasatorpsvägen, i den sydvästra delen av planområdet, föreslås ny bebyg-
gelse på de ytor som idag är parkeringsplatser. I bottenplan ut mot Vasatorpsvä-
gen möjliggörs för service, handel och kontorsverksamheter, bl.a. genom en högre 
etagehöjd än på övriga våningsplan. Byggnaderna ska i övrigt användas för bo-
stadsändamål. I det västra kvarteret möjliggörs även för parkeringshus. 
 
Det är viktigt att ljudisoleringen mellan våningsplanen blir tillräcklig och att di-
mensionering görs med utgångspunkt från vilken verksamhet som kan komma att 
bedrivas i bottenplan.  
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Höjden på husen föreslås varierad, för att skapa ett dynamiskt gaturum samt goda 
ljusförhållanden. Maximal nockhöjd är dock 27 meter. Den nya kvartersmarken 
(två kvarter) kommer att delas av med ett område som inte får bebyggas, men 
som kan disponeras för exempelvis parkering och/eller dagvattenhantering.  
 

  
Förslag till ett av de nya kvarteren utmed Vasatorpsvägen. (Illustration White arkitekter) 
 

 
 
Förslag till om- och tillbyggnation av befintliga bostadshus inom planområdet, översiktlig bild 
Grönkullagatan 9-15. (illustration Jaenecke arkitekter 2014) 
 
De befintliga bostadshus som ingår i planområdet omfattas av Grönkullagatan 9, 
11, 13 och 15. Planen möjliggör om- och tillbyggnad av bostadshusen, alternativt 
nybyggnation inom samma byggrätt. En möjlighet till om- och tillbyggnation som 
Helsingborgshem har tagit fram ett förslag till, innebär renovering av samtliga 
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hus, samt nybyggnation som delvis ersätter befintliga hus. Planförslaget möjliggör 
för högre byggnation; de två norra byggrätterna inom planområdet kan delvis 
byggas i sex respektive sju våningar, vilket regleras i en begränsning av nockhöj-
den. För de två andra byggrätterna, söder om dessa, möjliggör planen högst fyra 
respektive fem våningar. Samtliga fyra byggrätter har utökats i byggarean (”fotav-
trycket” på marken) bland annat för att möjliggöra uteplatser, som en del av den 
privata kvartersmarken. Den utökade byggrätten kan även utnyttjas för tillbygg-
nader eller större/djupare hus vid nybyggnation. Planförslaget möjliggör också för 
viss centrumverksamhet i bottenvåningarna ut mot det gångstråk som går igenom 
bebyggelsen. Stråket ligger idag på kvartersmark, men föreslås övergå till allmän 
platsmark.  
 

 
Vy från den blivande parken med tillbyggnationer i befintligt kvarter. (Illustration  Jaenecke arkitekter). 
 
I norra delen av planområdet föreslås ny bebyggelse i tre kvarter. Planförslaget 
innebär möjlighet för företrädesvis bostäder i direkt anslutning till parkområdet 
österut, samt handel och goda kollektivtrafikförbindelser i Regementsgatan på 
den nordvästra sidan av bebyggelsen.  
 
Ut mot Regementsvägen ska finnas viss möjlighet till handel och verksamheter i 
bottenvåningarna. Vidare möjliggörs för både parkeringshus och förskoleverk-
samhet inom kvarteren. Höjdbegränsningen på byggnationen varierar mellan sju 
och 33 meter. Även här är det viktigt att ljudisoleringen mellan våningsplanen 
blir tillräcklig och att dimensionering görs med utgångspunkt från vilken verk-
samhet som kan komma att bedrivas i bottenplan. 
  
Genom att orientera bebyggelsen så att gårdssidorna öppnar upp ut mot parkom-
rådet, skapas goda förutsättningar för boendemiljön, både vad gäller ljus- och 
ljudförhållanden. Gårdarna i södra och norra kvarteren är framför allt tänkta som  
utsläppsgårdar till förskolebarn. Utearealerna motsvarar ca 1500 respektive 1200 
kvadratmeter, beräknat till ca 45-60 respektive 35 – 50 förskoleplatser. Gårdsmil-
jöer som gestaltas med hög kvalitet kan även fungera som mötesplatser som sti-
mulerar till en aktiv fritid och social gemenskap utanför skoltid och därmed bidra 
till utvecklingen av en attraktiv boendemiljö. 
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Illustrationen visar den norra delen av plankartan som i delar möjliggör förskoleverksamhet. Ytor för 
utevistelse är markerade med rött. Utsläppsgårdarna motsvarar ca 1500 kvm respektive 1200 kvm. Det 
norra kvarteret ligger i direkt anslutning till en stor grön park, vilket skapar stora mervärden till utemil-
jön. 
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Illustration av möjlig byggnation i norra delen av planområdet. (Illustration: Krook och Tjäder arkitek-
ter) 
 

 
Vy norrifrån, samma förslag som på föregående sida. (arkitektfirman Krook och Tjäder) 
 
  
Helsingborgs stad strävar mot en hållbar stadsplanering med beaktande av sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter. Därför är planens intention att möjliggöra 
långsiktigt hållbara byggnader vilket i praktiken innebär att byggnader företrädes-
vis uppförs energisnåla, med miljövänliga byggnadsmaterial samt med fokus på 
trygghet och välmående. Ny bebyggelse bör därmed planeras och utföras med 
miljöanpassade metoder och sunda material i former som medverkar till en lägre 
energiförbrukning. 
 
Inom ramen för projekt DrottningH har en arbetsgrupp formulerat specifika mil-
jömål som ska tillämpas vid utvecklingen och byggnationen på Drottninghög. 
Miljömålen grupperas under följande rubriker: Resurseffektiv stadsdel, Hållbart 
och hälsosamt byggande, Tillgänglighet och hållbara transporter, Gröna kvalitéer 
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i närmiljön. Dokumentet finns tillgängligt på stadsbyggnadsförvaltningen eller via 
projekt DrottningH.   
 
Grönområden 
Den gröna gård som ligger mellan de fyra befintliga bostadshusen inom planom-
rådet föreslås övergå från kvartersmark till park på allmän platsmark. Parken fort-
sätter på andra sidan Grönkullagatan och avslutas vid Vasatorpsvägen, där den 
kommer att fungera som en ny, grön entré till Drottninghög. Parken ska vara ett 
grönt stråk för allmänheten och ska stärka kopplingen mellan Drottninghög och 
Fredriksdal. Parken är placerad här för att ligga i anslutning till en planerad ny 
hållplats för kollektivtrafik, och för att binda samman cykel- och gångstråket i 
norra delen av Grönkulla med Fredriksdal. Parkstråket ska också förbinda håll-
platsläget och Grönkulla med de stora rekreativa grönytor som ligger norr om 
Grönkulla, samt koppla samman de två nya kvartersområdena norr och söder om 
Grönkulla via gemensamma och varierande mötesplatser och gröna rum. 
 
Parken ska innehålla en ny gång- och cykelväg samt plats till fördröjning av dag-
vatten. Härutöver ska parken fungera som en lokal närområdespark och en mö-
tesplats för boende i närområdet såväl som tillfälliga besökare. Det kräver en ge-
staltning av parken som uppmuntrar till rörelse och aktivitet, men som också in-
bjuder till mer långsam rekreation och lek.  
 
Både dagvattenutredningen och Gröninventeringen för Drottninghög (bilagor till 
denna planhandling) ska utgöra underlag för gestaltning av parken. 
 
De rekreativa ytorna i planområdets norra delar har i planförslaget ersatts av ny-
byggnation, för att möjliggöra förtätning längs Regementsvägen. Dessa ytor utgör 
i dag de mest bullerutsatta delarna av områdesparken och ersätts med en bul-
leravskärmande bebyggelse som skapar en bättre ljudmiljö i övriga parken. Denna 
omfördelning av grönytor är till för att säkra allmänt tillgängliga ytor för rekreat-
ion samt skapa trygga och attraktiva stråk och kopplingar inom området. Paral-
lellt med planarbetet pågår flera satsningar på grönytor på Drottninghög: exem-
pelvis byggs en ny lekplats mitt i området, och det planeras för ytterligare fler 
odlingslotter alldeles intill lekplatsen. Sammantaget pågår löpande projekt och 
satsningar på Drottninghög för att skapa attraktiva, sammanhängande och trygga 
grönområden.  
 
Det befintliga öst-västliga grönstråket mellan Grönkulla och parken i norr ersätts 
av en ny lokalgata med plats för både bil, cykel och gångtrafik. 
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Illustration från planprogrammet för Drottninghög. Bilden visar bl.a. parkens funktion som koppling 
mellan Berga (med Maria station) och Fredriksdal, via Drottninghög. Planområdet är markerat med röd 
linje.(SBF) 
 
Trafik 
Biltrafik 
I norra delen av planområdet föreslås en ny lokalgata, med infart från Regements-
vägen på mark som idag är parkmark, gång- och cykelväg. Den föreslagna lokalga-
tan ska i västra delen möjliggöra gatuparkering för besökare samt inrymma en 
separat cykelbana norr om lokalgatan för att sedan i östra delen smalnas av till en 
gemensam yta för gång, cykel och biltrafik. Lokalgatan bedöms i och med detalj-
planen få ett trafikflöde på ca 200 fordon per dygn men flödet kan i framtiden 
ökas i samband med en eventuell ny dragning genom området mot Rökullagatan. 
Trafiken till den norra delen av planområdet (Trumslagaren) angörs via den nya 
lokalgatan. Gång- och cykelvägen i norra delen av planområdet utgör en viktig 
cykelled i staden och i området, och förbinder bl.a. Berga och Maria station med 
centrala Helsingborg via Drottninghög och Fredriksdal. 
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Illustration av ny föreslagen lokalgata, vy från väster in mot Drottninghögs mitt. (Illustration  Krook & 
Tjäder arkitekter) 
 

 
Befintlig gång- och cykelväg norr om Grönkulla föreslås omvandlas till lokalgata för blandtrafik (2014) 
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Den befintliga lokalgatan i området, Grönkullagatan, smalnas av i och med den 
nya bebyggelsen utmed Vasatorpsvägen, samt kommande ombyggnation av Vasa-
torpsvägen. Grönkullagatan får ett totalt sektionsmått på 12 meter från fasad på 
befintliga hus (Grönkulla 9 + 13) till gränsen mot de nya kvarteren. Tanken är att 
själva körbanan ska vara 5.5 meter bred och att största delen av gatuparkering ska 
rymmas inom detta mått. Övriga 7.5 meter ska utgöra i huvudsak trottoar och 
plats för trädplanteringar. 
 
Dessutom ska en hastighetsdämpning byggas in i gatan för att låta parkstråket ha 
”företräde” där den korsar gatan, samt tydliggöra kopplingen mellan hållplatsen 
(som planeras i Vasatorpsvägen) och upp igenom Grönkulla. Cyklister och gå-
ende som färdas genom parkstråket ska tryggt kunna passera gatan här. 
 

 
Illustration av idé till Grönkullagatan efter ombyggnation (illustration stadsbyggnadsförvaltningen). 
 
Parkering 
Då planförslaget innebär att viss del av befintliga parkeringsplatser försvinner till 
fördel för nya hus, behövs en omdisponering av parkeringsytorna.  
 
De nya förslagna bostäderna i södra delen av området innebär att 216 av de be-
fintliga parkeringsplatserna på Grönkulla försvinner. I en särskild parkeringsut-
redning (Tyréns 11 december 2012), visar man att det är möjligt att omdisponera 
parkeringarna i den kvarvarande parkeringsytan vid Grönkullagatan och då till-
skapa ytterligare parkeringar. Utredningen visar på att kraven i stadens p-norm 
kan uppfyllas för den södra delen. För den norra delen av planområdet (Trumsla-
garen) skall all parkering enligt parkeringsnormen inklusive besöksparkering lösas 
inom fastigheterna på kvartersmark. 
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Illustration av idé till Grönkullagatan efter ombyggnation (illustration stadsbyggnadsförvaltningen). 
 
 
Den p-norm som ska tillgodoses inom planområdet finns formulerad i en parke-
ringsstrategi som är speciellt framtagen för Drottninghög. Denna godkändes un-
der hösten 2014 i styrgruppen för DrottningH. 
 

 
Illustration från Parkeringsstrategi för Drottninghög. 
 
Enligt stadens parkeringsnorm för kollektivtrafiknära läge är behovet i snitt 0,6 
bilplatser per lägenhet för boende i flerbostadshus med ett tillägg på 0,1 bilplatser 
för besökare. Beroende på boendetyp, parkeringslösning, kostnad för parkering 
med mera kommer behovet att variera från fastighet till fastighet. Även om snit-
tet ligger på 0,7 (inklusive besöksparkering) så är sannolikheten stor att någon 
fastighet ligger högre och någon lägre än snittet. Ovan illustreras vad som avgör 
vilket parkeringsbehov som behövs och hur det kan tillämpas. 
Det är möjligt att hålla nere bilinnehavet, och därmed behovet av parkeringsplat-
ser, genom att erbjuda hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare gratis medlemskap 
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i en bilpool eller genom andra mobilitetslösningar. Bilpool i kombination med 
andra åtgärder såsom trygga, säkra och attraktiva cykelparkeringar kan reducera 
parkeringsbehovet. Byggherrens engagemang och åtagande samt bredd av mobili-
tetslösningar avgör möjligheten till reduktion. Slutlig prövning av parkeringsbe-
hovet sker i bygglov där tydliga avtal ska redovisas. 
 
 
Gång- och cykeltrafik 
Den gång- och cykelväg som ligger i norra delen av Grönkulla, föreslås omvandlas 
till lokalgata för blandtrafik. Gatan är tänkt som en gångfartgata, det vill säga 
mjuka trafikanter har företräde och bilister får underordna sig övriga trafikanter.  
 
En separat bana för cykeltrafik föreslås i gatans norra sida. Det är av stor vikt att 
bibehålla säkerhet och framkomlighet för cyklister eftersom cykelstråket utgör en 
viktig del i Helsingborgs övergripande cykelväg-nät.  
Planförslaget ska uppmuntra människor att resa hållbart, och att smidigt kunna 
färdas med cykel är en viktig del av ett hållbart resande. 
 
En ny gång- och cykelväg föreslås i det nya grönstråket på Grönkulla. Gång- och 
cykelvägen ska medverka till att koppla Drottninghög och närområdena Fredriks-
dal och Berga till varandra, och bidrar till att skapa en trygg och bra mötesplats i 
parken, genom att samla ett flöde av liv och rörelse här. En gång- och cykelväg 
här bidrar till att öppna och tillgängliggöra Drottninghög på ett helt nytt sätt. 
 
Kollektivtrafik 
Planförslagets disposition och utformning grundar sig på planerna för en ombygg-
nation av Vasatorpsvägen, som dock ligger utanför aktuellt planområde. Vasa-
torpsvägen föreslås genomgå en omvandling till en gata med mittfält för kollektiv-
trafik, två körfält för bilar samt cykelväg i vardera riktning. Hastighetsbegräns-
ningen i gatan föreslås sänkas, dels för att minska bullernivåerna men också för att 
öka framkomligheten på tvärs av gatan och på så vis bryta barriäreffekter av 
vägen. 
 
Två hållplatslägen föreslås, varav det ena i direkt anslutning till aktuellt planom-
råde. Det ska ges goda möjligheter för gång-och cykeltrafik att korsa Vastorpsvä-
gen i höjd med hållplats för kollektivtrafik/spårvagn. Det ska också finnas bra 
möjligheter för cykelparkering i anslutning till hållplatsen. 
 
Teknisk försörjning   
Dagvatten 
Grönkulla har idag ett dagvattensystem som bygger på konventionell dagvatten-
hantering utan fördröjning av dagvattnet. Vatten från hustak och mark leds ge-
nom privata ledningar inom området och kopplas till en huvudledning i Grönkul-
lagatan. Vattnet leds därefter vidare i underjordisk ledning, i sydvästlig riktning 
mot havet. 
För att leva upp till förväntningar på översvämningsrisk i framtiden, med ökad 
regnintensitet och förtätad bebyggelse, krävs kraftfulla åtgärder inom 
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dagvattenförsörjning. Som skyddsåtgärd för att motverka översvämning i 
planområdet och kringliggande områden ställs krav på fördröjning av dagvatten 
inom planområdet. 
 
Kraven på dagvattenhantering utgår från befintlig situation i planområdet. Detta 
innebär att dagvatten får släppas från området till allmänna dagvattenledningar 
med ett flöde som motsvarar 50 procent av ett förväntat flöde från befintligt 
område vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. Området, det vill säga 
varje enskilt kvarter, ska kunna hantera ett 100-årsregn. Vid beräkning av 
fördröjningsvolym har regnets intensitet räknats upp med klimatfaktor utifrån 
Svenskt Vattens publikation P104. Helsingborgs stads dagvattenpolicy 
uppmuntrar fastighetsägare att tillämpa öppen dagvattenhantering där detta är 
möjligt. Man bör även välja lösningar och utformning så att vattnets kvalitet 
gynnas. Utformning av dagvattenhanteringen i området rekommenderas med 
tgångspunkt i förslagen som presenteras i dagvattenutredningen och ska ske i 
samråd med NSVA. 
 
Utredningen föreslår sammanfattningsvis att det skapas ytor inom området, där 
översvämning kan ske. Ytorna är platskrävande och bör därför även kunna nyttjas 
till andra aktiviteter, exempelvis kan man ha lekutrustning, fotbollsmål, cykelställ 
och/eller bänkar och bord placerade här. Vidare behövs avrinningsvägar i områ-
det, som kan hantera och transportera flöden eller volymer som kan bli aktuella 
vid 100-årsregn.  
 
Då hela området i huvudsak lutar mot Vasatorpsvägen och ingen lågpunkt finns 
inom området krävs att man skapar en lågpunkt eller -område söder om Grön-
kulla för att förhindra skadliga översvämningar i bostadsområden på Fredriksdal, 
söder om Grönkulla. Utredningen innehåller en rad olika lösningar för omhänder-
tagande och fördröjning av dagvatten som kan tillämpas på olika delar av Grön-
kulla, beroende på utformning av tillkommande kvarter. 
 
Vissa platser lämpar sig inte för översvämningsbara ytor, eller så finns inte möj-
lighet att leda vatten till dessa ytor. I sådana fall behövs underjordiska magasin 
som är dimensionerade för 100-årsregn. Se vidare bifogad dagvattenutredning. 
 
Ledningar/Teknisk försörjning 
Den nya bebyggelsen kan kopplas på befintligt nät vad gäller el, fjärrvärme, vat-
ten och avlopp. Åtkomst till underjordiska ledningar säkras genom markreservat 
där inga byggnader får uppföras, exempelvis prickad mark och u-områden inom 
kvartersmark eller allmän platsmark (park och/eller lokalgata). 
 
Brandvattenförsörjning 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mel-
lan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter.  
I aktuellt planförslag bedöms inga kompletteringar av brandvattenposter behövas.  
KONSEKVENSER 



 28(38) Dnr 265/2013 
  P 26 augusti 2014 
  Red. ändrad 1 december 2014 
Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken.  
 
Att marken som bebyggs till största delen redan är ianspråktagen, samt att mar-
kanvändningen kompletterar och anpassas till omgivande markanvändning, bidrar 
till att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets innehåll, typen av påverkan och 
områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar (MKB-fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förordning. Miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte  
genomföras.  
 
Mark, luft och vatten 
Markföroreningar 
En markundersökning har gjorts i den norra delen av planområdet (PM Miljö-
provtagning, Sweco 14 augusti 2014) eftersom denna del angränsar till ett om-
råde som tidigare använts för deponering av avfall under en period på 50- och 60-
talet. Undersökningen har gjorts i ett antal punkter och visar på viss förorening 
inom denna del av planområdet. I fyllnadsmassorna i två av punkterna förekom-
mer PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och i viss mån även arsenik, i halter 
över riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Med hänvisning till detta bör 
överskottsmassor (fyllning) med avfall tillsvidare hanteras som förorenade massor 
med föroreningshalter över KM. 
Föroreningshalter över riktvärde för KM i ytliga jordlager har endast påvisats i en 
punkt (där halten PAH H överstiger riktvärdet något). Markföroreningarna ska 
vara avhjälpta innan bygglov beviljas. 
 
I övrigt inom planområdet finns inga kända eller misstänkta markföroreningar. 
Innan marken bebyggdes för bostadsändamål på 1960-talet nyttjades den för 
jordbruksändamål och senare för fruktodling. Det bedöms inte som troligt att det 
skulle finnas några markföroreningar. Misstänkta föroreningar ska omgående an-
mälas till miljöförvaltningen vid upptäckt.  
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Gällande 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 antogs av kommunfullmäktige 
den 18 maj 2010 föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer-
nas värden i närheten av planområdet. Med utgångspunkt i de förväntade trafik-
flöden som planförslaget tillsammans med andra planändringar i närområdet 
medför, bedöms luftkvaliteten inte försämras. På Vasatorpsvägen och Rege-
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mentsvägen, som har ett öppet gaturum, föreligger ingen risk for en normöver-
skridande försämring av luftkvaliteten med den trafikökning som förväntas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
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 bestämd miljökvalitet. Aktuellt planområde är beläget 
på grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen (objekt-ID 2524).  
 
Planområdet avvattnas till Lussebäcken, Råå-ån (objekt-ID 70) och kustvattnen 
Helsingborgsområdet (objekt-ID 539) samt N m Öresund (objekt-ID 538).  
 
Kustvattnet N m Öresund bedöms kunna nå uppsatt kemisk status till år 2015, 
dock inte kustvattnet Helsingborgsområdet. Vad gäller ekologisk status bedöms 
kustvattnen inte kunna nå den uppsatta statusen. Vad gäller Råå-ån föreligger risk 
att ekologisk och kemisk status inte kommer att uppnås till år 2015. Vad gäller 
grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen föreligger risk att kemisk och 
kvantitativ status inte uppnås till 2015.  
 
Planområdet utgörs framförallt av redan hårdgjorda ytor. Den dagvattenutredning 
som tagits fram för genomförandet av denna detaljplan, rekommenderar att dag-
vatten från gator och parkeringar infiltreras. För att ytterligare förhindra spridning 
av förorening från gator och parkeringar kan slam och oljeavskiljare installeras 
före inkoppling på huvudledning för dagvatten.  
 
Genomförandet av detaljplanen bedöms därför inte förvärra tillståndet för ovan 
nämnda vattenförekomster. 
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Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller 
Enligt regeringens proposition 1996/97:53 är gällande riktvärden för trafikbuller 
vid bostäder 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad, 30 dB(A) ekvivalent nivå inom-
hus, 45 dB(A) maximal nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal ljudnivå 
vid uteplats. 
 
En bullerutredning har gjorts för aktuell detaljplan (Soundcon, 6 augusti 2014). 
Utredningen grundar sig på de trafikprognoser som togs fram i samband med sta-
dens åtgärdsprogram (2010) för buller som visas i tabellen nedan.  

 
I tabellen ovan framgår trafikuppgifter för den studerade förväntade situationen år2022.  
Utöver de redovisade vägarna har hänsyn tagits till bidrag från trafikleder på längre avstånd. 
 
Beräkningen har gjorts i flera scenarier, ett med idag gällande hastighetsbegräns-
ning i Vasatorpsvägen, och ytterligare tre scenarier med hastighetsbegränsningar 
på 40, 50 respektive 60 km/h. En hastighetssänkning i Vasatorpsvägen ligger i 
linje med Helsingborgs stads planer för omvandlingen av Vasatorpsvägen, som är 
en del av stadens trafik- och hastighetsplanering. 
 
På fasader ut mot Vasatorpsvägen blir de ekvivalenta ljudnivåerna höga i scena-
riot med hastigheten 70 km/h. Som högst erhålls ljudnivåer på 68 dBA, ekviva-
lentnivå. 
 
En sänkning av hastigheten från 70 till 40 km/h på Vasatorpsvägen ger en reduce-
ring av den ekvivalenta ljudnivån med ca 5 dBA på de värst utsatta fasaderna och 
man överskrider inte 65 dBA vid någon fasad. Vid en hastighetsbegränsning på 50 
respektive 60 km/h visar beräkningen en ekvivalent ljudnivå på 64 respektive 66 
dBA som mest. Även om ljudnivån på innergårdarna inte påverkas så mycket be-
döms en hastighetsreducering som en förutsättning för att kunna erhålla väd-
ringsmöjlighet mot ljuddämpad sida för samtliga bostäder. 
 
Genom att arbeta med val av husutformning, planlösningar och tekniska lösning-
ar såsom balkongutformningar och dylikt, kan man uppnå en god boendemiljö 
enligt de vägledande principerna som Boverket har formulerat vid avsteg från 
riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen. 
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På fasader mot Regementsvägen erhåller man en ekvivalent ljudnivå på som högst 
62 dBA. Av resultaten från bullerutredningen framgår att byggnadsstrukturen 
skapar en effektiv ljuddämpning och att de flesta fasader mot grönområdet erhål-
ler en tyst eller ljuddämpad sida utan ytterligare tekniska lösningar.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att avsteg från bullerriktlinjer får göras, enligt 
Boverkets allmäna råd (2008:1): 
 
55–60 dBA 
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån 
vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under förutsättning att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en 
ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, 
liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 
 
60–65 dBA 
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går 
att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i vart fall en 
ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, 
liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 
 
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan 
är lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA 
utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp 
till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 
50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och 
gårdsytor. 
 
I den mellersta delen av detaljplaneområdet, som omfattar befintliga hus på 
Grönkullagatan 9-15, visar bullerutredningen att nästan alla lägenheter håller sig 
inom de gränsvärden för ekvivalent nivå dBA vid fasad som fastställts av riksda-
gen 1996/97:53 (Soundcon, 6 augusti 2014). Ett fåtal av de nya bostäder som 
föreslås i kvarteret överskrider ekvivalentnivån 55 dBA vid fasad med 1-2 dBA.  
 
Beräkningen grundar sig på ett förslag där en tillbyggnad genomförs i det mest 
utsatta läget; dvs. närmast bullerkällan (se punkt 20, 21 och 22 i tabellerna på 
nästa sida). Skulle man välja att genomföra nybyggnadsdelen längre ner på huset, 
söderut, blir ljudförhållandena ännu mer gynnsamma. 
 
Eftersom planförslaget möjliggör för ca 50 nya lägenheter inom det här kvarteret, 
bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att en liten avvikelse, mindre än 5% av anta-
let befintliga samt nytillkommande bostäder på Grönkullagatan 9-15, är accepta-
bel.  
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Utsnitt från Bullerutredningen visar beräknade ekvivalentnivåer i några utvalda punkter.  
Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser våningsplan, dygnekvivalent, samt maximal ljudnivå.  
 
Sammanfattningsvis innebär planförslaget en förtätning i ett centralt läge i 
Helsingborg, samt komplettering av befintlig bebyggelse i närheten av ett  
kollektivtrafikstråk. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att planförslaget 
uppfyller de kriterier som Boverket anger för avsteg från riktvärden för buller.   
 
För att stadsdelsutveckling av Drottninghög och Fredriksdal skall komma till 
stånd, och nya bostäder kunna byggas intill Vasatorpsvägen, krävs en hastighets-
sänkning av trafiken. Bullerberäkningarna visar att ju större hastighetssänkningen 
blir desto bättre blir förutsättningarna för bra boendemiljöer.  
 
Natur- och kulturmiljö 
Naturresurser 
Planområdet är ianspråktaget sedan tidigare. Att en förtätning kan komma till 
stånd innebär ett mer effektivt användande av stadens infrastruktur samt att jord-
bruksmark och naturmiljö inte behöver tas i anspråk.  
 
Kulturmiljö 
Planförslaget innebär att ny bebyggelse kommer att växa fram utmed Vasatorps-
vägen och Regementsvägen. Förslaget innebär att nya kvarter kan ansluta sig till 
befintlig struktur, bygga vidare på och utveckla denna. Förslaget möjliggör för ett 
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bevarande av de befintliga bostadshusen inom planområdet, Grönkullagatan 9-
15, men möjliggör även för om- och nybyggnation inom byggrätterna. Ett möjligt 
förslag som tagits fram på uppdrag av Helsingborgshem innebär att ett mindre 
antal lägenheter rivs för att möjliggöra punktvis nybyggnation. Detta skulle inne-
bära ett tillskott på ca 50 nya bostäder som adderas till befintlig bebyggelse. Plan-
förlaget möjliggör för en mängd olika lösningar vad gäller om- och tillbyggnation, 
varför det är svårt att beskriva konsekvenserna för kulturmiljön. Strukturen i vil-
ken husen är ordnade (huskroppar i förhållande till gemensamma grönytor, gator 
etc.) bevaras i förslaget.   
 
Ny bebyggelse tillåts fram till Vasatorpsvägen respektive Regementsvägen vilket 
skapar en tätare och mer varierad stadsmiljö. Befintligt gång- och cykelstråk före-
slås ingå som (delvis) separat del av ny lokalgata. Befintlig, grön gårdsmiljö inom 
planområdet föreslås omvandlas till park på allmän platsmark, vilket förväntas 
stärka den gröna och publika struktur som kännetecknar området.  
 
Naturmiljö 
Delar av områdesparken ersätts av bebyggelse och en ny lokalgata. I den västra, 
mest bullerstörda, delen av områdesparken föreslås bebyggelse i 3-10 våningar 
vilket ger skuggeffekter under sen eftermiddag/kväll för den västra delen av den 
befintliga parken Hålan. Skuggstudier visar att Drottninghögsbadet inte påverkas. 
Den föreslagna bebyggelsen skärmar visst buller från Regementsvägen i den kvar-
varande parken och kan därmed skapa en större rekreativ kvalité.  
 

  
Solstudier av bebyggelseförlag till de norra kvarteren av planområdet. Den 5 augusti kl. 12.00  resp. 
18.00. (illustration Krook och Tjäder.) 
 
Exploateringen innebär att grönytor försvinner, och därmed minskar den totala 
mängd grön rekreativ parkyta som finns på Drottninghög. En inventering av grön-
strukturen på Drottninghög (2013) pekar bl.a. på värdet av stora och väl sam-
manhållna grönytor. Dessa förbättrar livsförutsättningarna för flora och fauna 
samtidigt som både de rekreativa värdena kan öka och mer plats avsättas för ut-
rymmeskrävande aktiviteter.  
 
Vidare framhålls att grönytor som binds samman i nätverk utan korsande barriä-
rer ger förbättrade spridningsmöjligheter för många organismer och kan på 
samma gång innebära att människor får möjlighet att röra sig över större områden 
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utan att behöva överbrygga större vägar, vilket inte minst innebär ökad rörlighet 
för barn som inte får vistas själva i trafiken. Planförslaget innebär en ny lokalgata 
norr om bebyggelsen på Grönkulla, som hindrar ett sådant sammanhållande nät-
verk av grönytor.  
 
En bostadsgård omvandlas till ett publikt grönstråk som förbinder busshållplatsen 
vid Vasatorpsvägen norrut mot den nya lokalgatan. Detta innebär större flöden 
med människor och därmed större slitage på grönytorna.  
 
Sociala konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för ett stort antal nya bostäder och en del nya lokaler för 
handel och viss annan verksamhet. Uppskattningsvis innebär den norra delen av 
planområdet ca 100 nya bostäder, och den södra delen utmed Vasatorpsvägen 
ytterligare ca 100 nya bostäder. Därutöver kan befintligt kvarter inom planområ-
det, Grönkullagatan 9 – 15, förtätas och kompletteras med ca 50 nya lägenheter. 
Sammantaget innebär detta en tredubbling av antalet bostäder inom detaljpla-
nens avgränsningsområde. Detta ställer krav på fler platser för nya invånare inom 
såväl förskola, skola som äldreomsorgen.  
 
I den norra delen av planområdet, inom den del av parken som angränsar till Re-
gementsvägen, finns idag en fotbollsplan som används för informellt spel. Då 
friytan kommer att försvinna som en konsekvens av planförslaget, finns inte 
längre plats för fotbollsplanen.  
 
Detaljplanen möjliggör bland annat för skoländamål inom den norra delen av 
planområdet. Förskolan Hippokrene som ligger här, kan därmed finnas kvar i be-
fintlig byggnad fram tills fastigheten ska bebyggas enligt planförslaget.  
 
Vidare möjliggör planförslaget för nya handel- och verksamhetslokaler, vilket för-
väntas bidra till en utveckling av näringslivet inom området, samt skapa nya ar-
betstillfällen på plats. Planförslaget innebär vidare ökad tillgänglighet inom samt 
till och från området, genom nya kopplingar i form av lokalgata, gång- och cykel-
väg samt en rad nya mötesplatser i ett nytt parkstråk. 
 
 

  



 35(38) Dnr 265/2013 
  P 26 augusti 2014 
  Red. ändrad 1 december 2014 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATION 
Tidplan 
Planförslaget beräknas vinna laga kraft första kvartalet 2015. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Helsingborgs stad är huvudman för allmänna gator och parkområden inom plan-
området. 
 
Avtal 
Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat. Genomfö-
randeavtal (exploateringsavtal och markanvisningsavtal) ska tecknas mellan sta-
den och Helsingborgshem respektive staden och andra exploatörer. Exploate-
ringsavtal ska tecknas innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige.  
 
Ledningar som tillhör fastighetsägare inom planområdet, och som ligger på all-
män platsmark som tillhör staden, ska säkerställas i särskilt markavtal mellan fas-
tighetsägaren och Helsingborgs stad. 

FASTIGHETSRÄTT 

Fastighetsplan 
Fastigheten Drottninghög västra 1 och Flottiljen 2 omfattas av tomtindelning, 
vilka upphävs i förbindelse med planprocessen för denna detaljplan.  
 
Fastighetsbildning 
För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Genomförandet ska inledas 
med en övergripande förrättningsåtgärd. Delar av allmän platsmark övergår till 
kvartersmark och viss kvartersmark övergår till allmän platsmark som lokalgata 
och park.  
 
Del av fastigheterna Flottiljen 2 och Drottninghög västra 1 som utgör  
kvartersmark förs till den kommunägda fastigheten Filborna 30:1. Delar av Flot-
tiljen 2 och Drottninghög västra 1 kan avstyckas till nya fastigheter för bostads-
ändamål. Fastigheten Trumslagarpojken 1 utökas med mark från Filborna 30:1 
för att utgöra en större fastighet för bostadsändamål, skol- och centrum-
verksamhet med mera vid Regementsvägen. Från Filborna 30:1 avstyckas en fas-
tighet för bostäder och skoländamål. Bildandet av enskilda bostadsfastigheter kan 
ske genom avstyckning inom kvartersfastigheterna.  
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Gemensamhetsanläggning 
Gemensamma ytor så som kvartersgator, parkeringar och gröna ytor inom kvar-
tersmark kan upplåtas för gemensamhetsanläggningar. 
 
Ledningsrätt och servitut 
Ledningar som ligger inom kvartersmark föreslås säkras genom ledningsrätter. 
 

EKONOMI 

Planekonomi 
Kostnader för planens genomförande såsom fastighetsreglering samt nedanstå-
ende kostnader såsom ledningsflytt och dylikt ska bekostas inom exploateringen 
och regleras i genomförandeavtal.  
 
Planens genomförande kräver följande större investeringar: 
 
Allmän plats 
Planens genomförande kräver kommunala investeringar för om- och utbyggnad av 
lokalgator, samt kostnader för trafiksäkerhetsåtgärder i lokalgator.  
 
Genomförandet av detaljplanen innebär även investeringar för anläggning av 
parkstråk i området, inkl. gång- och cykelväg och fördröjningsmagasin för dagvat-
ten. Delfinansiering av ombyggnation av Vasatorpsvägen, inklusive nytt hållplats-
läge för buss/spårväg.     
 
VA och dagvatten 
Utformningen av den allmänna platsmarken ska möjliggöra avrinningsvägar och 
uppsamlingsytor för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 
I enlighet med framtagen dagvattenutredning (AquaP 7 augusti 2014) ska ca 
1600 kubikmeter vatten fördröjas för aktuellt planområde. Detta regleras i explo-
ateringsavtalet. Mängden vatten är beräknad utifrån ett 100 års regn. Dagvatten-
utredningen föreslår olika lösningar, samt fördelning inom planområdet.  
Mängden dagvatten som ska fördröjas enligt dagvattenutredningen är beräknat 
utifrån den aktuella planerade strukturen för Grönkulla. Om strukturen ändras 
kan även fördröjningsvolymen behöva ändras. 
 
Tryckstegring kan komma att krävas för att få tillräckligt vattentryck för viss del 
av nybyggnationen. Pumpning av spillvatten och dagvatten kan krävas vid under-
jordiska garage/källare. 
 
Det kommunala VA-ledningsnätet kan behöva byggas ut på grund av ändrade 
fastighetsbildningar.  
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TEKNISKA UTREDNINGAR 

Geoteknisk utredning ska genomföras innan byggnation. En översiktlig geoteknisk 
utredning är gjord inom planområdets norra del (Sweco augusti 2014). Byggna-
der bedöms kunna grundläggas utan förstärkningar från nivå +41 á +42 i de nord-
östra delarna och +42 á +43 i de sydvästra delarna.  
 
Ska grundläggning utföras ytligare rekommenderas förstärkning genom att packa 
befintlig fyllning bestående av grusig sand. 
 
I planområdets norra del ska markföroreningar vara avhjälpta innan bygglov kan 
medges. Överskottsmassor (fyllning) ska tillsvidare behandlas som förorenade 
massor med föroreningshalter över KM. Efter eventuella schaktningsarbeten i 
området bör prov tas från schaktväggar och schaktbottnar, för att få en bild av 
föroreningssituationen efter schaktarbetena. Föroreningssituation via lukt- och 
synintryck bör uppmärksammas vid schaktning i området. Om massorna luktar 
avvikande, innehåller avfall (annat än trä och tegel) eller har avvikande färger bör 
tillsynsmyndigheten kontaktas och ytterligare provtagning genomföras. 
 
Lösning för omhändertagande av dagvatten ska upprättas i samråd med NSVA 
och redovisas i samband med bygglovsskede.  
 
Lösning för brandvattenförsörjning ska tas fram i samråd med brandförsvaret och 
redovisas i samband med bygglovsskede.  
 

ÖVRIGT 

En miljöplan ska upprättas med förebyggande miljöskyddsåtgärder för entrepre-
nadarbetena. Av miljöplanen ska det framgå hur bullerstörningar för närboende 
minskas, hur man kontrollerar att riktvärdena för byggbuller följs, hur boende 
informeras om bullrande moment och dess omfattning och hur eventuella klago-
mål hanteras, under byggtiden. Det ska även framgå i miljöplanen vilka förebyg-
gande miljöskyddsåtgärder som minskar risken för påverkan på grundvattnets sta-
tus. 
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SAMMANFATTNING 

Planförslaget innebär att två nya kvarter för huvudsakligen bostadsändamål, kan 
uppföras mellan Vasatorpsvägen och Grönkullagatan. Kvarteren kommer att möj-
liggöra nybyggnation av ca 100 nya lägenheter samt lokaler för viss centrumverk-
samhet i bottenvåning. De fyra befintliga byggrätterna på Grönkullagatan 9-15, 
får en utökad höjdbegränsning samt ges en större byggarea. Detta möjliggör för ca 
50 nya bostäder, utöver de ca 80 bostäder som finns i de fyra bostadshusen idag. 
I bottenvåning medges dessutom viss centrumverksamhet i de delar som ligger 
invid promenadstråket som går igenom och binder samman hela Grönkulla. Två 
gröna gårdar på kvartersmark omvandlas till en park (om ca 6000 kvm) på allmän 
platsmark, och en ny lokalgata ersätter gång- och cykelvägen i den norra delen av 
området. Norr om lokalgatan föreslås ett nytt kvarter för ca 100 nya bostäder, 
samt förskola, parkering och viss centrumverksamhet i bottenplan.  
 

MEDVERKANDE 

Biträdande projektledare i detaljplanearbetet är planarkitekt Mats Åberg, och i 
slutskedet planarkitekt Tobias Röös.  
Medverkat har också plantekniker Bodil Falke, planarkitekt Asterios Tolikas,  
trafikplanerare Martin Wester och Kristoffer Persson. Dessutom konsultfirmorna 
Krook och Tjäder, White arkitekter, Jaenecke arkitekter, AquaP och Soundcon. 
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
Björn Bensdorp-Redestam  Katarina Carlsson 
Planchef  Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR 
DEL AV FASTIGHETEN DROTTNINGHÖG VÄSTRA 1 
M. FL. DROTTNINGHÖG, HELSINGBORGS STAD 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 

DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 

Detaljplanen upprättas för att möjliggöra nybyggnation, renovering samt påbygg-
nation inom befintliga bostadskvarter på Grönkulla, samt på ytor som idag utgörs 
av parkeringsplatser. Planen ska även möjliggöra ett nytt parkstråk för allmänhet-
en, inom ett område som idag utgörs av kvartersmark, gårdsmiljöer för befintliga 
bostadshus. Planändringen omfattar även en förskole-tomt och en del av en park, 
allmän platsmark.  
 
Samrådsförslaget innebar att fyra nya bostadshus samt en byggnad för antingen 
förskola eller parkering kan uppföras angränsande till Vasatorpsvägen respektive 
Regementsvägen. Mellan dessa nya kvarter möjliggjordes för till- och om-
byggnation inom befintligt kvarter, på Grönkulla gatan 9-15. Sammanlagt inne-
bar samrådsförslaget att ca 250 nya bostäder kan uppföras, och därtill lokaler för 
förskola, viss centrumverksamhet samt parkeringshus. Samrådsförslaget innebar 
därutöver ett nytt parkstråk på ca 6000 kvm, på mark som idag utgörs av kvar-
tersmark. 
 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Sakägare har beretts tillfälle till samråd efter personlig kallelse och berörda bo-
stadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt sammanslutningar och övriga 
intressenter har inbjudits genom annons i lokaltidning den 1 februari 2014 att 
delta i ett gemensamt samrådsmöte d. 12 och18 februari samt d. 1 mars 2014 i 
projektlokalen på Blåkullagatan 15, samt på Drottninghögs bibliotek. Alla tre 
möten har inletts med en planpromenad i planområdet. 
 
Berörda förvaltningar och myndigheter har tillsänts planskissen för eventuella 
synpunkter. Länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten har avgivit yttrande enligt 
PBL 5 kap 20 §. Därutöver hade vid samrådets slut 9 yttranden inkommit från 
berörda förvaltningar samt 12 skrivelser från allmänheten.  
 

SAMRÅDSMÖTEN 

Under samrådet har tre planpromenader med efterföljande samrådsmöten ge-
nomförts. Vid samrådsmötena deltog totalt ca 60 personer. Från stadens sida del-
tog förutom stadsbyggnadsförvaltningen även representanter från bostadsbolaget 
Helsingborgshem och från stadsledningsförvaltningen.  
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Angelägna frågor som kom upp under mötena var sammanfattningsvis:  

• Kommer Helsingborgshem att ha kvar husen, kommer det fortsatt att vara 
hyresrätter, blir det hyreshöjningar? 

• Kommer det att vara möjligt att bo kvar under ombyggnationerna? 
• Kommer vissa hus att rivas? 
• Vad kommer att hända med förskolan Hippokrene? 
• Vad är det för typ av gata som planeras? 
• Vad ska hända med Vasatorpsvägen? 
• Kan man utveckla en riktig stadspark, en träffpunkt för alla? 
• Blir det några nya möteslokaler? 

 
 
Sammanfattande kommentar: 

• Helsingborgshem har planer på att renovera samtliga hus inom planområdet, 
Grönkullagatan 9-15. Därtill  finns på föreslag att punktvis bygga om tre av 
husen. Detta innebär nybyggnation på delar av husen, där vissa lägenheter 
behöver rivas för att ge plats åt nya. Husen får i dessa delar fler våningar, 4-7 
våningar. Helsingborgshem har för avsikt att behålla bostäderna som hyresrät-
ter. Renoveringarna kommer att innebära viss hyreshöjning.  

• Det är i nuläget för tidigt att säga om det är möjligt att bo kvar i husen under 
renoveringarna. Om det visar sig svårt eller omöjlig med kvarboende, kommer 
Helsingborgshem att ordna ersättningsboende under renoveringsperioden. 

• Enligt planförslaget så kan husen renoveras och byggas till. Det är också möj-
ligt att riva byggnaderna för att uppföra nya. De planer som Helsingborgshem 
i dagsläget har för befintliga hus inom planområdet innebär att delvis bygga 
om och till befintliga hus samt tillföra nybyggnation som delvis ersätter befint-
liga hus. 

• Samrådsförslaget innebär att fastigheten där Hippokrene ligger kan användas 
för att bygga nya hus inklusive ny förskola. Planen är dock inte tvingande, så 
beroende på hur staden vill använda marken kan en av konsekvenserna bli att 
Hippokrene får rivas för att ge plats till nya byggnader. Planförslaget innebär 
dock att nya lokaler för förskola kan uppföras. 

• Lokalgatan är en förutsättning för ny bebyggelse i norra delen av Grönkulla 
(som kommer att bli aktuellt i senare skede), samt för att kunna uppföra ny 
bebyggelse utmed Regementsvägen, som föreslås i samrådshandlingarna. 
Lokalgatan är tänkt som en låghastighetsgata för blandtrafik, och utformning-
en av gatan kommer att tvinga ner hastigheten i gatan och ge ”mjuka trafikan-
ter” som gående och cyklister företräde. Gatan kommer att innehålla en sepa-
rat bana för cyklister i norra sidan. I övrigt tänks gatan utformas i en samlad 
yta, där bilar och fotgängare samsas om utrymmet. På så vis är gatan tänkt 
som en form för mötesplats i det gemensamma, offentliga rummet. 

• Vasatorpsvägen föreslås genomgå en omvandling till att mer likna en stads-
gata. Istället för breda bilfiler föreslås en gata med mittfält för kollektivtrafik, 
två körfält för bilar, cykelväg i vardera riktning, samt trottoarer utefter husfa-
sader med lokaler för bl.a. butiker, kontor och verksamheter i bottenplan.  
Hastigheten i Vasatorpsvägen avses sänkas från 70 till 40 km/h på sträckan 
förbi Drottninghög, i samband med ombyggnaden av vägen. Vidare föreslås 
och planeras för ett antal nya kopplingspunkter både i form av gång och cykel-
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passager och nya vägkorsningar i Vasatorpsvägen. En kopplingspunkt blir i 
förbindelse med ett nytt hållplatsläge strax söder om aktuellt planområde.  
Passagen kommer att förbinda fotgängare och cyklister mellan Drottninghög 
och Fredriksdal via den föreslagna parken inom planområdet. Cykelstråket 
kopplar ihop de befintliga cykelvägarna mellan överfarten i Regementsvägen 
och cykelvägnätet söder om Vasatorpsvägen genom Fredriksdal och vidare ut 
mot Lägervägen. 

• Den föreslagna parken inom planområdet är tänkt att fungera som en mindre 
närområdespark, samt som entré till (en av flera) och passage igenom lokal-
området. En stor områdespark som kan fungera som träffpunkt och mötesplats 
för många fler människor planeras för i de befintliga grönytor som ligger norr 
och öster om aktuellt planområde. Detta arbete pågår i ett separat projekt 
”Drottningparken”, men sker i samverkan med aktuell planprocess. 

• Samrådsförslaget innebär att bostäder och viss centrumverksamhet kan uppfö-
ras. Härunder ingår möjlighet att uppföra samlings- och möteslokaler som de-
lar av en samlad bebyggelse..  

 
SAMRÅDSYTTRANDEN 
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande inkommet den 26 februari 2014, framfört att 
planhandlingarna behöver kompletteras med motivering varför avsteg från  
huvudregeln avseende trafikbuller kan tillämpas för planområdet. Störnings-
skyddsbestämmelse på plankartan är felformulerad. Enligt Boverkets allmänna 
råd bör hälften av bostadsrummen vändas mot tyst eller ljuddämpad sida. Därmed 
behöver störningsskyddsbestämmelsen ändras så att detta tydligt framgår. Annars 
kan Länsstyrelsen komma att ingripa vid tillsyn enligt 11 kap 10-11 §PBL. 
 
Kommentar: Yttrandet beaktas. Ändringar har gjorts i plankarta och planbeskriv-
ning, enligt Länsstyrelsens yttrande. Planförslaget innebär en förtätning i ett centralt 
läge i Helsingborg, samt komplettering av befintlig bebyggelse i anslutning till god kol-
lektivtrafik och service. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att planförslaget 
uppfyller de kriterier som Boverket anger för avsteg från riktvärden för trafikbuller.   
 
 

ÖVRIGA SAMRÅDSSYNPUNKTER 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
Lantmäterikontoret  enligt yttrande  7 mars 2014 
Brandförsvaret  enligt yttrande 5 februari 2014 
Polismyndigheten  enligt yttrande 6 februari 2014 
 
Socialförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 5 februari 2014, framfört 
följande: Socialförvaltningen ställer sig positiv till den planändring som beskrivs i 
översänd detaljplan och som medför en utökning av bostadsbeståndet i form av 
nya bostadshus samt påbyggnad/nybyggnad av befintliga fastigheter. Av planen 
framgår också att man ger möjligheter att öppna upp bostadsområdet genom 
gröna stråk och skapa en starkare koppling till näraliggande bostadsområde och då 
också till övriga staden. Ur socialförvaltningens perspektiv är det mycket viktigt 
att poängtera att en god, tillgänglig och trygg fysisk miljö, ur alla aspekter, i och 
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till området beaktas samt att mötesplatser finns med i planeringen utifrån den 
ökning av invånare som hela området kommer att få. 
 
Om man skall uppnå en minskning av fysiska och mentala barriärer i stadens om-
råden är det ur social synvinkel också att (viktigt) att framhålla att en blandad 
bebyggelse med olika upplåtelseformer tillskapas, det är också viktigt att nybygg-
nation, modernisering, renovering och rivning av fastigheter inte får till konse-
kvens att boendekostnaderna stiger så att det omöjliggör ett kvarboende för de 
människor som nu bor inom planområdet. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. Inom ramen för en detaljplan finn möjlighet att till-
skapa bostäder, park, mötesplatser, stråk etc. Dock kan man i en detaljplan inte re-
glera vilken upplåtelseform som ska tillämpas eller vilka kostnader som hyres- och 
bostadsrätter ska generera. 
Projekt DrottningH arbetar för att skapa variation inom Drottninghög, bl.a. avseende 
upplåtelseformer, genom att bjuda in andra byggherrar i planeringsprocessen samt 
initiera andra typer av bostäder/byggnation som komplement till de befintliga. 
 
 
Skol- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 7 mars 2014, 
framfört följande: Syftet med detaljplanen är att pröva omfattning, utformning av 
ny bebyggelse inom del av Grönkulla. Bebyggelsen omfattar ca 250 lägenheter 
fördelade på både norra och södra delen av planområdet. Bostäder inom aktuellt 
planområde, samt ett antal nya bostäder och nya lokaler for handel eller annan 
verksamhet förstärker befolkningsunderlaget och nya servicefunktioner samt  
erbjuder högre boendekvalitet. Planförslaget möjliggör även för bl.a. skoländamål 
inom den norra delen av planområdet. Allmänna kommunikationer är goda. 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Planförslaget ställer krav på fler platser för nya invånare inom såväl förskola 
som skola. Inom området (Drottninghög) finns idag Drottninghögs förskola samt 
Drottninghögskolan, F-6 skola. Både förskola och skola har nått sin kapacitet att 
ta emot barn/elever. På Drottninghög finns även ett antal fristående förskolor 
vars kapacitet är nådda i dagsläget. Det innebär att om ovanstående detaljplan 
tas i bruk krävs det ombyggnation och/eller tillbyggnation av Drottninghögs 
förskola och Drottninghögskolan. Det är också nödvändigt att tillräckligt mycket 
mark avsätts för att den befintliga fristående förskolan som enligt förslaget ska 
rivas kan ersättas i närområdet. 
 
Kommentar: Yttrandet beaktas. Planförslaget har bearbetats och reviderats med stöd i 
den dialog som förts mellan skol- och fritidsförvaltningen, Kärnfastigheter, markäga-
ren (Helsingborgs stad) samt befintlig förskola Hippokrene.  
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Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 7 mars 2014, 
framfört följande: Förslaget handlar om att tillföra området ny bebyggelse genom 
att  

• skapa en ny grön koppling mellan en ny hållplats för kollektivtrafiken och 
det stora parkområdet norr om Grönkulla 

• komplettera med ny lokalgata, samt ett nytt gång- och cykelstråk som 
kopplar ihop området med Fredriksdal 

• skapa större mångfald i bostadsutbudet genom att möjliggöra för ny be-
byggelse inom området 

Planförslaget skapar förutsättningar för ett stort antal nya bostäder inom planom-
rådet, ökad tillgänglighet inom och till området samt en rad nya mötesplatser i 
det nya parkstråket. 
Ovanstående aspekter är positiva för vård- och omsorgsförvaltningens målgrup-
per, då det bl.a. skapar förutsättningar för kvarboende i känd miljö genom att 
bostäder i nybyggnation har en bättre tillgänglighet. 
Områdets närhet till kollektivtrafik, välplanerade gång- och cykelstråk, övriga 
trafiklösningar, närhet till naturområden och service är även dessa positiva för 
äldre och funktionsnedsatta. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras 
 
 
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 14 mars 2014, framfört att 
detaljplaneförslaget möjliggör nybyggnation, renovering samt påbyggnation inom 
befintliga bostadskvarter i centrumnära läge och innebär en förtätning av staden i 
ett redan exploaterat område. Miljöförvaltningen stödjer ambitionen med att för-
täta staden i redan exploaterade områden. I sammanhanget ställs dock det posi-
tiva med att förtäta staden i ett attraktivt läge mot att planområdet är utsatt för 
trafikbuller från omkringliggande vägar. Det bullerutsatta läget försvårar   
ambitionen att åtstadkomma en god bebyggd miljö ur trafikbullersynpunkt. 
 
Miljöplan för entrepenadarbetena Den norra delen av planområdet ligger inom ett 
område med stor infiltration av vatten och stor grundvattentillgång vilket medför 
en risk för snabb föroreningsspridning i jordlagren. Den södra delen av planområ-
det ligger inom ett område med tunt jordtäcke och stor infiltration av vatten vil-
ket också måste beaktas vid genomförandet. 
För att minska risken att påverka grundvattnets status bör miljöplanen för  
Entrepenadarbetena även omfatta förebyggande miljöskyddsåtgärder ur denna 
aspekt, exempelvis rutiner och utrustning för att hindra och ta omhand spill av 
olja. 
 
Skol- och förskoleverksamhet  möjliggörs genom planen. Miljöförvaltningen vill 
uppmärksamma på de ytbehov sådana verksamheter har. Miljöförvaltningen re-
kommenderar att rumsarean i förskolor uppgår till minst 7,5 – 9,5 kvm per av-
delningsplats i barnens utrymmen. Att sträva mot den mindre ytan i intervallet 
kan vara ekonomiskt lönsamt på kort sikt men innebär i regel att lokalerna får 
sämra flexibilitet, större slitage och att verksamheten blir sämre. I klassrum re-
kommenderas en yta på minst 65 kvm till 30 elever. 
Lek-/uppehållsytan utomhus bör vara minst 25 kvm per barn eller elev upp till 
och med skolår 5. Ytan kan gärna ökas till 40 kvm/barn eller elev. Om gården 
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ligger i direkt anslutning till lekpark eller naturområde kan verksamhetens egna 
lekyta dock göras mindre. 
 
Centrumverksamhet m.m. Eftersom planförslaget möjliggör centrumverksamhet, 
restaurang m.m. i bottenvåningarna i kombination med bostäder måste risken för 
bullerstörningar från verksamheterna till ovanliggande bostäder beaktas. Det är 
viktigt att ljudisoleringen mellan våningsplanen blir tillräcklig och att dimension-
ering görs med utgångspunkt från vilken verksamhet som kommer att bedrivas. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten Av rapporten ”nedlagda deponier - Invente-
ring och riskbedömning” sidan 118 samt bilaga 10, framgår att det norr om plan-
området funnits en grustäkt som troligen fyllts med bland annat byggnads- och 
rivningsmassor. För att säkerställa att det gamla täktområdet inte överlappar 
planområdet förordar miljöförvaltningen att en översiktlig markteknisk undersök-
ning görs eller att minst tre provgropar grävs för undersökning av eventuella 
markföroreningar i den norra delen av planområdet. 
 
Dagvattenhantering Miljöförvaltningen vill framhålla att dagvattenfrågan hanterats 
på ett bra sätt i planbeskrivningen och i tillhörande dagvattenutredning. Det är 
positivt att reningsaspekten av dagvattnet lyft tillsammans med frågan om utjäm-
ning och lokalt omhändertagande. Det är också positivt att ett område för dagvat-
tenhantering även finns utpekad på plankartan. 
 
Balanseringsprincipen Planförslaget innebär att en del av befintliga gröna inslag 
och parkmark i området kommer att försvinna. Balanseringsprincipen bör därför 
tillämpas. Vilka kompenserande åtgärder som avses vidtas bör tydligare framgå av 
planen. 
Förslag på miljömål har tagits fram inom DrottningH-projektet. Ett av målen be-
handlar gröna kvalitéer i närmiljön och anger bl.a. att en rimlig kompensation ska 
skapas med grönstruktur av bättre kvalitet och med hänsyn till människors nytt-
jande och behov, när befintliga gröna miljöer och funktioner tas i anspråk för  
exploatering. Eftersom kompensation ska göras med en grönstruktur som är 
bättre än den grönstruktur som ersätts, uttrycker målet en högre ambition än i 
den balanseringsprincip som normalt tillämpas. 
 
Om förslagen till miljömål för DrottningH fastställs bör den högre ambitionen 
vid balansering även framgå av planbeskrivningen. 
 
Vägtrafikbuller Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 om buller i planeringen kan 
avsteg från trafikbullerriktvärdena övervägas i bl.a. centrala delar av städer och 
större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvarters-
struktur. Avsteg kan också övervägas vid komplettering av befintlig tät bebyggelse 
längs kollektivtrafikstråk. Planen innebär en förtätning i ett centralt läge i närhet-
en av ett kollektivtrafikstråk och miljöförvaltningen bedömer att planen uppfyller 
de kriterier Boverket anger för när avsteg kan övervägas. 
Enligt Boverkets allmänna råd bör bostäder endast i vissa fall medges där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att 
det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vis fasad) eller i varje fall en  
ljuddämpad sida (45 – 50 dBA vid fasad). Minst hälften av boningsrummen bör 
vara vända mot den tysta eller ljuddämpade sidan. 
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Enligt genomförd trafikbullerutredning, daterad 28 januari 2014, är de ekviva-
lenta trafikbullernivåerna utmed fasaderna mot Vasatorpsvägen mellan 65-68 
dBA vid 70 km/h. Om hastigheten sänks till 40 km/h beräknas den ekvivalenta 
nivån mot Vasatorpsvägen bli mellan 60-62 dBA. 
Miljöförvaltningen anser inte att en exploatering bör tillåtas om den dygnsekviva-
lenta ljudnivån på trafikbullret överskrider 65 dBA. En förutsättning för genom-
förandet av planförslaget, för de delar som avser de nya kvarteren mot Vasatorps-
vägen, är således att hastigheten utmed Vasatorpsvägen sänks till 40 km/h. Detta 
måste säkerställas genom utökad lovplikt eller liknande. 
 
I bullerutredningens exempel på volymschablon över hur bebyggelsen kan place-
ras framgår att en tyst eller ljuddämpad sida inte finns för de övre våningsplanen i 
de nya kvarteren mot Vasatorpsvägen. Detta innebär att principen för avsteg och 
tillgång till ljuddämpad sida inte skulle klaras för dessa bostäder. Miljöförvalt-
ningen anser att en förutsättning för planens genomförande är att en ljuddämpad 
sida kan anordnas för bostäderna och att minst hälften av boningsrummen bör 
vara vända mot den ljuddämpade sidan, och då i första hand sovrummen. När 
husvolymer utformas och höjdsätts bör en utgångspunkt vara att samtliga bostä-
der ska ha tillgång till en ljuddämpad sida. Miljöförvaltningen anser att undantag 
från detta kan göras endast i undantagsfall och då kompenseras genom andra åt-
gärder som höjer den akustiska kvalitén i bostäderna, exempelvis genom att bygga 
med ljudklass B. Hur eventuella undantag hanteras och hur det säkerställs att 
kompensation görs bör framgå i planen. 
 
Enligt beräkningarna är den ekvivalenta ljudnivån från trafiken vid fasad till de 
nya våningarna på AB Helsingborgshems befintliga bestånd som högst mellan 58-
59 dBA vid den nordvästra byggnaden och mellan 55-56 dBA vid den nordöstra 
byggnaden. Den ekvivalenta ljudnivån på den ”ljuddämpade” sidan är mellan 53-
54 dBA respektive 50-53 dBA. Detta innebär att avstegsprincipen om tillgång till 
ljuddämpad sida inte klaras för ett antal bostäder i byggnadernas norra delar. Det 
är troligen trafiken på Regementsvägen som har mest betydelse för trafikbullersi-
tuationen i denna del av planområdet. Bullerexponeringen är i stort sett likartad 
oavsett om hastigheten på Vasatorpsvägen är 40 eller 70 km/h. 
 
Med anledning av det trafikbuller som förekommer runt byggnaderna anser mil-
jöförvaltningen att det är angeläget att arbeta med bullerdämpande åtgärder så 
nära källan, Regementsvägen, som möjligt och att även undersöka de bullerdäm-
pande effekter som kan åstadkommas vid så kallad akustisk design. Även om man 
genom tekniska lösningar så som utformning av burspråk och bulleravskärmande 
glaspartier på balkonger sannolikt skulle kunna visa att man klarar att skapa ljud-
dämpad sida på delar av fasaderna får det ändå ifrågasättas om det är en god be-
byggd miljö. Miljöförvaltningen anser att man i begreppet god bebyggd miljö 
även måste se i ett vidare hälsoskyddsperspektiv än att nivån för ljuddämpad sida 
kan klaras enbart invid fasaden eller vid en begränsad del av fasaden. Åtgärder vid 
källan och bullerdämpande åtgärder genom akustisk design bidrar dessutom till 
att förbättra bullermiljön även för befintliga bostäder och förordas därför framför 
olika tekniska lösningar invid de enskilda bostäderna. 
 
Vidare bör planbestämmelserna om avsteg från bullerriktlinjer ändras till att 
minst hälften av boningsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida, i enlighet 
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med de principer för avsteg som anges i Boverkets allmänna råd om buller i pla-
neringen. 
 
Energieffektivitet Planeskrivningen anger att ny bebyggelse bör planeras och utföras 
med miljöanpassade metoder och sunda material i former som medverkar till en 
lägre energiförbrukning, exempelvis passivhus. 
Miljönämnden anser att bebyggelse på stadens mark bör ha tydlig miljöprofil och 
att byggnadernas energieffektivitet bör säkerställas genom krav i avtal eller genom 
annan överenskommelse med byggherren i enlighet med SKL´s rekommendation 
(om kommunala energikrav på flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark, 
SKL cirkulär 13:54). 
 
Vidare bör planen även möjliggöra för förnyelsebar energi och på så sätt också 
bidra till att målen i stadens energistrategi 2035 kan uppnås. 
 
Kommentar: Plankartans bestämmelser avseende buller ändras så att begränsningen 
stämmer överens med Boverkets riktlinjer. 
Planförslaget innebär en förtätning i ett centralt läge i Helsingborg, samt komplettering 
av befintlig bebyggelse i anslutning till ett kollektivtrafikstråk. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen bedömer därför att planförslaget uppfyller de nationella kriterier som Boverket 
anger för avsteg från riktvärden för trafikbuller.   
Bullerutredningen har kompletterats, 6 augusti 2014, med beräkningar på fler möj-
liga hastighetsbegränsningar i Vasatorpsvägen (40, 50 resp. 60 km/h). Beräkningar-
na visar att hastighetsbegränsningar på 50 resp. 60 km/h resulterar i ekvivalenta 
ljudnivåer på 64 respektive 66 dBA som allra mest för enstaka lägenheter, vid fasad 
ut mot Vasatorpsvägen. Bullerutredningen visar också på goda möjligheter att till-
skapa tyst eller ljuddämpad sida vid dessa bostäder.   
 
Avseende de delar av planförslaget som omfattar befintlig bebyggelse, samt till-
/påbyggnation här, så visar bullerutredningen på två punkter där gränsnivåerna för 
ekvivalenta ljudnivåer överskrids i våning 5, 6 och 7 på västvänd fasad. Nivåerna 
uppgår till 56 och 57 dBA, dvs. 1 - 2 dBA över gränsnivån. Här finns inte möjlighet 
att tillskapa tyst eller ljuddämpad sida, eftersom förslaget bygger på små lägenheter i 
en ”fyrspännare” och därför inte blir genomgående.  I ett möjligt förslag (som utred-
ningen har som underlag) handlar det om ca 6 lägenheter där den ekvivalenta ljudni-
vån överskrids med 1-2 dBA. Detta bör ses i ljuset av möjligheterna att tillskapa ca 
50 nya bostäder inom befintlig struktur, där förhållandevis stora (och genomgående) 
bostäder kompletteras med små lägenheter. Förslaget befrämjar de ambitioner som 
finns för utvecklingen av Drottninghög om att skapa en variation av bostadstyper och 
-storlekar.  
 
Avseende utökad lovplikt, menar Stadsbyggnadsförvaltningen inte att detta är rimligt 
i ett planeringsskede, då redovisning av bullersituationen ställs som krav i samband 
med bygglov. 
 
En markundersökning har genomförts i planområdets norra del, i form av prov-
borrning. Undersökningen har gjorts i ett antal punkter och visar på viss förorening 
inom denna del av planområdet. Markföroreningarna ska vara avhjälpta innan bygg-
lov beviljas, vilket framgår av planhandlingarna.  I övrigt inom planområdet finns 
inga kända eller misstänkta markföroreningar. 
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Planbeskrivningen har förtydligats avseende kvaliteter i föreslagen grönstruktur, samt 
konsekvenser av möjlig exploatering i befintlig grönstruktur. Planbeskrivningen pekar 
på åtgärder som totalt sett ska höja kvalititeten på grönstrukturen Drottninghög. 
 
 
Planförslaget möjliggör för skol- och centrumverksamhet inom vissa ytor. En tomt för 
förskola ställer specifika krav på utemiljö; både vad gäller placering och storlek. Hur 
många barn som ryms inom verksamheten blir en fråga i bygglovshanteringen, och 
prövas inte i detaljplanen. Samma sak gäller för (bygg-)åtgärder som krävs för att 
skydda bostäder från ev. störningar från verksamheter i samma byggnad/fastighet. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med en text angående skydd av grundvatten vid 
entreprenadarbeten i genomförandebeskrivningen.  
Övriga punkter i yttrandet noteras, men kan inte behandlas inom ramen för detalj-
planen. 
 
 
Kulturförvaltningen har i sitt yttrande inkommet den 7 mars 2014, framfört föl-
jande: detaljplanen syftar till att öppna, koppla och förtäta Drottninghög. Stadens 
översiktsplan pekar ut området som lämpligt för komplettering men säger även 
att hänsyn bör tas till kulturmiljön.  
Beskrivningen av kulturmiljön i området bedöms som bristfällig eftersom den 
endast fokuserar på det gröna kulturarvet. Planbeskrivningen behöver komplette-
ras med ett fokus på bebyggelsestrukturen och arkitekturen. Värdefulla karak-
tärsdrag bör ta avstamp i planprogrammets beskrivning av området samt i med-
borgardialogen, för att främja delaktighet i kulturarvet. Stycket om konsekvenser 
för kulturmiljön bör därefter kompletteras med på vilket sätt dessa värden försva-
gas eller förstärks genom detaljplanen.   
Detaljplanen ger relativt fria möjligheter att riva, bygga till och förändra befintlig 
bebyggelse. Det förskjuter i högre grad ansvaret för helhetsbilden till en eller flera 
fastighetsägare, vilket gör det svårt att säkra kulturvärdena för framtiden.  
I övrigt är det positivt att ny bebyggelse längs Vasatorpsvägen och Regementsvä-
gen ges en hög exploateringsgrad samt att parkmark säkerställs i planen. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med avseende på kulturmiljö och 
delaktighet. Detaljplanen möjliggör, med stöd i planprogrammet, för att bygga vidare 
på befintlig struktur och syftet med planarbetet är bl.a. att förstärka de värden som 
finns på Drottninghög. Samtidigt krävs omfattande renoveringar och på sina håll om-
byggnation för att få till stånd den förtätning och utveckling av Drottninghög som 
Helsingborgs stad har beslutat att genomföra. Detaljplanen möjliggör för såväl beva-
rande som rivning av befintliga bostadshus.  
Stycket om konsekvenserna för kulturmiljön har kompletterats något, men några tyd-
liga svar om konsekvenser för befintliga byggnader kan inte ges. 
 
Kärnfastigheter har i sitt yttrande inkommet den 7 mars 2014, framfört följande: 
Den av Helsingborgs stad ägda fastigheten Trumslagarpojken 1 förvaltas av Kärn-
fastigheter. På fastigheten finns en förskola från 1991 om 3 avdelningar och 57 
barn. Fastigheten har en areal om 2187 kvm och byggnaden en yta om ca 570 
kvm. I förslaget till ny detaljplan ligger byggnaden inom område för exploatering 
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och måste rivas. I samrådsförslaget finns en byggrätt som inkluderar förskola öster 
om nuvarande förskola. Byggrätten är för liten och formen på tomten möjliggör 
inget rationellt byggande. Kärnfastigheter ser ett fortsatt resonemang om tomtens 
storlek och utformning som angeläget. Till förskolebyggnaden behövs en utemiljö 
om ca 1500 kvm exkluderat byggnaden. Utemiljön bör tillföras fastigheten i den 
östra delen. Drottninghög har redan i dagsläget ett stort behov av förskoleplatser i 
denna del av området. Att skapa förutsättningar för en ny förskola är därför ange-
läget. Alternativt kan byggrätten skapas i bottenvåningen på den planerade be-
byggelsen längs Regementsvägen i den norra delen av planområdet. Stadens be-
hov måste då bevakas i ett kommande exploateringsavtal. I så fall kan den nu fö-
reslagna förskoletomten få annan användning. 
 
Kommentar: Yttrandet beaktas. Planförslaget har bearbetats och reviderats med stöd i 
den dialog som förts mellan stadsbyggnadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, 
Kärnfastigheter, markägaren (Helsingborgs stad) samt befintlig förskola Hippokrene.  
Planförslaget innebär nu att två förskolor kan uppföras i bottenvåningen på de nya 
kvarteren i norra delen av planområdet. Båda lägena för förskola innebär möjlighet 
till utearealer om ca 1500 kvm öster om byggnaden, och närhet till stora rekreationsy-
tor finns i områdesparken alldeles intill.  
 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har i sitt yttrande inkommet den 
4 april 2014, framfört följande: Ang. bebyggelsen: Samrådshandlingarna visar bl.a. 
förslag på U-format lamellhus. Med denna utformning skapas ett instängt 
gårdsutrymme utan möjlighet för dagvattnet att rinna bort från fastigheten. 
Viktigt att ta hänsyn till detta vid höjdsättning för att möjliggöra 
dagvattenavrinning. 
I samband med dagvattenutredning har iakttagits oroande höjdskillnad mellan 
planerade fastigheter och Vasatorpsvägen. Detaljplanen nämner inte detta 
förhållande. Höjdskillnaden kan skapa problem för dagvattenhantering men även 
för tillgänglighet. 
 
Ang. tekninsk försörjning, dagvatten: NSVA föreslår att komplettera med följande 
text, förslagsvis efter andra stycket: 
”För att leva upp till samhällets förväntningar på översvämningsrisk i framtiden, 
med ökad regnintensitet och förtätad bebyggelse, krävs kraftfulla åtgärder inom 
dagvattenförsörjning. Som skyddsåtgärd för att motverka översvämning i 
planområdet och kringliggande områden ställs krav på fördröjning av dagvatten 
inom planområdet. 
Kraven på dagvattenhantering utgår från befintlig situation i planområdet. Detta 
innebär att dagvatten får släppas från området till allmänna dagvattenledningar 
med ett flöde som motsvarar 50 % av ett förväntat flöde från befintligt område 
vid ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet. Området dvs varje enskilt 
kvarter ska kunna hantera 100 års regn. Vid beräkning av fördröjningsvolym har 
regnets intensitet räknats upp med klimatfaktor utifrån Svenskt Vattens 
publikation P104. Helsingborgs Stads dagvattenpolicy uppmuntrar 
fastighetsägare att tillämpa öppen dagvattenhantering där detta är möjligt. Man 
bör även välja lösningar och utformning så att vattnets kvalitet gynnas. 
Utformning av dagvattenhanteringen i området rekommenderas med 
utgångspunkt i förslagen som presenteras i dagvattenutredningen och ska ske i 
samråd med NSVA.” 
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Dagvattenutredningen som arbetats fram omfattar hela Grönkulla. Omfånget av 
denna detaljplan har ändrats vilket gör att dagvattenutredningen för just denna 
del måste uppdateras och slutföras innan fördröjningsvolymer kan anges. 
Önskvärt från NSVA är att redan nu lägga in kravet på fördröjning i 
planbestämmelsen enligt: ”Fördröjningsvolym för planområdet ska vara xxx m³ 
per hektar reducerad area”. Exakt volym måste kompletteras när utredning är 
färdig. 
 
I samband med text om avrinningsvägar föreslås följande text läggas till: ”Med 
utgångspunkt från hundraårssituationen kan kontrollerade översvämningsytor och 
alternativa avrinningsvägar säkerställas, och därmed minimeras 
översvämningsrisken. Detta bör beaktas vid planering och höjdsättning i samband 
med ombyggnad inom området.” I plankarta/planbestämmelse bör även 
ovanstående sekundära avrinningsvägar nämnas och markeras för att säkra 
avrinningsvägarna från byggnation samt säkra området från oversvämningar vid 
katastrofsituationen. Avrinningsvägarna identifieras i dagvattenutredningen. 
 
Ytterligare text att lägga till: ”Vid tillfällen då 100-års regn överskrids finns behov 
av en barriär mot medströms liggande områden, Fredriksdal, för att undvika 
översvämning här. Grönkulla lutar mot Vasatorpsvägen. Det finns inget utrymme 
att skapa barriär inom Grönkulla utan den måste skapas längs med eller söder om 
Vasatorpsvägen. Då barriären måste ligga utanför Grönkulla krävs det att planer 
söder om Grönkulla har med sig förutsättningarna i ett tidigt skede för att skapa 
utrymme till barriär.” 
  
Vill förtydliga att dagvattenutredningen inte är färdig vid denna dags datum 
vilket medför att detaljplanen måste kompletteras med dagvattenrelaterade 
uppgifter i ett senare skede innan detaljplanen antas. 
 
Fastigheterna kan anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar. 
Eventuellt kommer de kommunala ledningssträckorna att behöva utökas för att 
nå fram till nya fastigheter. 
Inom området finns VA-ledningar som kan komma i konflikt med ny- och 
ombyggnation. Säkerhetsavståndet från VA-ledning till byggnader och 
anläggningar varierar beroende på ledningstyp och djup, ca 3-6 meter på vardera 
sida. Kommunala ledningar utanför kommunal mark ska skyddas med 
ledningsrätt. Placering av eventuella träd ska ta hänsyn till befintliga ledningar 
och eventuella nya ledningars läge. Föremål som försvårar underhåll av 
ledningarna får inte placeras över dem eller i deras omedelbara närhet. 
 
Intern tryckstegring för vattnet kan komma att krävas i vissa av de nya 
byggnaderna med hänsyn till byggnadshöjd. Området är högt beläget, från ca +42 
till ca +46 meter (över havsnivå). Vattentornet ligger på +77 m, motsvarand en 
trycknivå på 77 mvp. Tillgängligt tryck i området ligger därmed på 31 -35 mvp i 
normala fall. I det fall källarpla/underjordiska garage kommer att anläggas kan  
spillvatten behöva pumpas upp till det allmänna spillvattensystemet. Eventuella 
garagenedfarter ska konstrueras så att dagvatten och eventuellt vatten från läckor 
hindras från att rinna ner i källargaraget. 
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Kommentar: Yttrandet noteras. U-formade kvarter ut mot Vasatorpsvägen är en bra 
lösning för att skapa god ljudmiljö i bostäderna. Det finns olika lösningar för att han-
tera dagvattenavrinning, bl.a. genom höjdsättning eller öppningar i strukturen. Några 
alternativ finns redovisade i dagvattenutredningen. Höjdsättning regleras inte  i de-
taljplanen, då stora delar av området redan är bebyggt. Vid nybyggnation i området 
ut mot Vasatorpsvägen finns goda möjligheter att hantera höjdskillnader. Dagvatten-
utredningen uppmärksammar flera olika förutsättningar och förhållanden som är 
viktiga att ta hänsyn till vid nybyggnation och renovering. Planbeskrivningen omarbe-
tas delvis i enlighet med NSVA:s föreslagna text. Kravet på fördröjningsvolym skrivs 
med i genomförandebeskrivningen och kommer att tas med i exploateringsavtalet. 

 

INKOMNA SKRIVELSER 

Förskolelärare på förskolan Hippokrene anser i en skrivelse inkommen d. 17 feb-
ruari 2014 att: Både vi som arbetar på förskolan och föräldrar undrar om det 
verkligen är meningen att vår förskola ska rivas. Rivas för att ersättas med nya hus 
som ska innehålla bostäder, kommersiella lokaler och ny förskola. En av anled-
ningarna till att jag valde att byta arbetsplats från den kommunala Drottninghögs 
förskola till Hippokrene var just huset. Ett hus som är något utöver det vanliga. 
Ett hus med fantasifull arkitektur och spännande och väl fungerande lokaler. Ett 
hus med en fantastisk kupol och vackert ljusinsläpp. 
Var någonstans i Helsingborg finns en liknande byggnad? 
Om man vill lyfta och förändra ett bostadsområde till något som ska bli bättre 
måste det finnas möjlighet att behålla och integrera en sådan fantastisk byggnad i 
områdets nya profil. Har förstått efter samtalen att inget är till hundra procent 
bestämt så jag hoppas verkligen att man tänker till lite extra. Det vore ett stort 
resursslöseri på många plan att inte bevara Hippokrene förskola. 
 
Kommentar: Planförslaget har bearbetats och reviderats med stöd i den dialog som 
förts mellan stadsbyggnadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, Kärnfastighet-
er, markägaren (Helsingborgs stad) samt befintlig förskola Hippokrene.  
Planförslaget inför granskning innebär att två förskolor kan uppföras i bottenvåningen 
på de nya kvarteren i norra delen av planområdet. Båda lägena för förskola innebär 
möjlighet till utearealer om ca 1500 kvm öster om byggnaden, och närhet till stora 
rekreationsytor finns i områdesparken alldeles intill.  
Planförslaget möjliggör vidare för att Hippokrenes nuvarande lokaler fortsatt kan fin-
nas kvar. Tanken med exploateringen av den norra delen av planområdet, är att den 
kan ske etappvis med början i den norra delen. På så vis kan nya lokalen uppföras 
där möjlighet finns för Hippokrene (eller annan förskoleverksamhet) att etablera sig 
innan vidare exploatering i den södra delen av Trumslagerpojken.   
 
 
Ica MAXI genom Gerp anser i en skrivelse inkommen d. 17 februari 2014 att: 
Det är olämpligt att uppföra bostäder så nära Regementsvägen. Man anser att det 
istället är fördelaktigt att använda nya byggnader längs Regementsvägen som 
skydd mot buller och andra störande moment för innanför liggande bostäder och 
park. Dessa byggnader bör därför innehålla enbart centrumverksamheter såsom 
butiker, vård och omsorg, smärre kontor, service m.m. 
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Man föreslår också att ytterligare alternativ uppdatering av tidigare bullerutred-
ning för detaljplanen bör göras. 
 
Ica Maxi genom Gerp, anser vidare att en eventuell spårvägsdragning borde vara 
lämplig i Regemensvägen, snarare än i Vasatorpsvägen. Regementsvägen fram-
hålls som mer lämplig eftersom stora två stora dagligvaruhandelsverksamheter 
finns placerade här.  
 
Kommentar: I arbetet med utvecklingen av Drottninghög ingår uppdraget att tillskapa 
nya bostäder, såväl som alternativa typer av bostäder och upplåtelseformer än de som 
finns att tillgå idag. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuell placering för bo-
städer är lämplig och att denna möjliggör för blandad stad, där bostäder och andra 
typer av verksamheter kan samnyttja såväl byggnader som andra typer av ytor.  
En uppdaterad utredning av trafikbullret (27 juni 2014 - bilaga till planhandlingar-
na i granskningsskedet) visar också att det är möjligt att tillskapa bra bostadsmiljöer 
även ur ett hälsoperspektiv, då tyst- eller ljuddämpad sida kan tillskapas in mot de 
rekreativa ytor som ligger öster om föreslagen bebyggelse.  
 
Angående spårvägens dragning, så finns många olika aspekter att ta hänsyn till. Den 
dragning i Vasatorpsvägen, förbi Drottninghög, som har bedömts mest lämplig har 
störts upptagningsområde, dvs.  flest bostäder inom promenadavstånd till de före-
slagna hållplatslägena. Detta är dock inte en fråga eller ett yttrande som kan hanteras 
inom ramen för aktuellt planarbete. 
 
En boende på Rökullagatan, Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen den 
26 februari 2014, att ”Det pratas och man kan läsa om att värna om miljön bl.a. 
nere i stan´. Nu undrar jag hur ni tänker med att lägga ytterligare en bilgata vid 
Grönkullaområdet, de omringas ju då av avgaser. Det finaste just nu på Drott-
ninghög är att man lugnt kan gå till alla tre områdena utan bilar. Som ni vet är ju 
folk med bil lata, de ska helst slippa gå för långt. Med en ny bilgata blir det ju inte 
bättre, människor behöver ju röra på sig, eller hur? Jag undrar igen; hur tänker 
ni?” 
 
En boende på Grönkullagatan, Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen 
den 26 februari 2014, ”Ny lokalgata bör ej anläggas. Bevara området bilfritt.” 
 
En boende på Grönkullagatan 37 C, Drottninghög, anser enligt skrivelse in-
kommen den 26 februari 2014, ”Vasatorpsvägen, Regementsvägen, Grönkullaga-
tan, Drottninghögsvägen – vi behöver inga fler bilvägar; absolut ingen lokalgata. 
Varför? 1. Helsingborgshem har alltid värnat om miljön. 2. Vi är många cyklister 
som måste känna trygghet. Motion och frisk luft är bra. 3. Barnen ska ha möjlig-
het att röra sig i en trygg miljö. 4. Har svårt att se att vårt område inte är tillgäng-
ligt. Nyttjar både bil, cykel, buss och e-posthästarna”. 
 
Kommentar: Lokalgatan är en förutsättning för ny bebyggelse i norra delen av Grön-
kulla (som kommer att bli aktuellt i senare skede), samt för att kunna uppföra ny 
bebyggelse utmed Regementsvägen, som föreslås i samrådshandlingarna. Lokalgatan 
behövs för att skapa tillgänglighet till nya bostäder. Den är tänkt som en låghastig-
hetsgata för blandtrafik, och utformningen av gatan kommer att tvinga ner hastighet-
en i gatan och ge ”mjuka trafikanter” som gående och cyklister företräde. Gatan 
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kommer att innehålla en separat bana för cyklister i norra sidan. I övrigt tänks gatan 
utformas i en samlad yta, där bilar och fotgängare samsas om utrymmet. På så vis är 
gatan tänkt som en form för mötesplats i det gemensamma, offentliga rummet. 
 
En boende på Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen den 26 februari 
2014, ”Jag tycker att det finns risk för ungdomar, därför att de behöver fritids-
plats. Vi behöver smålokaler där vi kan hjälpa ungdomar, exempelvis efter sko-
lan. De kan spela, och vi har olika föreningar (som behöver lokaler att mötas i). 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. Planförslaget innebär att det inom både de nya kvar-
teren och i befintlig bebyggelse (Grönkullagatan 9-15) finns möjlighet att etablera mö-
tes- eller föreningslokaler i bottenvåning. 
 
En boende på Dalhem, anser enligt skrivelse inkommen den 7 mars 2014, ”Tack 
för en trevlig planpromenad. Jag är nyfiken på projekt DrottningH, helt enkelt 
därför att jag är intresserad av arkitektur.” 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. Det finns möjlighet att läsa mer om vad som händer 
på Drottninghög via följande länkar: 
 
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-
detaljplaner/Byggprojekt/drottningh/  
 
http://blogg.helsingborg.se/dialog30/ 
 
http://drottabladet.se/ 
 
En boende på Grönkullagatan, Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen 
den 7 mars 2014, ”Vid Grönkullagatan 11 och 15 finns ett cykelförråd. Ska detta 
rivas, eller får man ha kvar sina cyklar? Gång- och cykelstigen mellan Grönkulla-
gatan 11 och 15; vi som bor längst ner – kan det bli problem med mopeder? Var 
ska barnen bli av? Lokalgatan låter inte bra, detta känns inte säkert. Barnen och  
äldre vågar inte gå ut? Tänk på alla avgaser, man ska kunna släppa ut barnen för 
att leka och leva. Vi ska kunna sitta på vår uteplats i lugn och ro. Titta på när 
barnen leker. 
 
Kommentar: Helsingborgshem har för avsikt att renovera och delvis bygga om de be-
fintliga husen på Grönkullagatan 9-15. Hur det kommer att påverka förråd och cy-
kelförvaring är för tidigt att svara på, tyvärr. Den föreslagna parken mellan huskrop-
parna är tänkt som en närområdespark där människor i alla åldrar ska kunna mötas 
och leka. Dessutom ska parken fungera som koppling för gång- och cykeltrafik mellan 
Fredriksdal och Drottninghög/Berga. GC-vägarna är inte tänkta för mopedåkning. 
 
Den föreslagna lokalgatan är en förutsättning för ny bebyggelse i norra delen av 
Grönkulla (som kommer att bli aktuellt i senare skede), samt för att kunna uppföra 
ny bebyggelse utmed Regementsvägen, som föreslås i samrådshandlingarna. Lokalga-
tan behövs för att skapa tillgänglighet till nya bostäder. Den är tänkt som en låghas-
tighetsgata för blandtrafik, och utformningen av gatan kommer att tvinga ner hastig-
heten i gatan och ge ”mjuka trafikanter” som gående och cyklister företräde. Gatan 
kommer att innehålla en separat bana för cyklister i norra sidan. I övrigt tänks gatan 

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-detaljplaner/Byggprojekt/drottningh/om-drottningh/
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-detaljplaner/Byggprojekt/drottningh/om-drottningh/
http://blogg.helsingborg.se/dialog30/
http://drottabladet.se/
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utformas i en samlad yta, där bilar och fotgängare samsas om utrymmet. På så vis är 
gatan tänkt som en form för mötesplats i det gemensamma, offentliga rummet. 
 
En boende på Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen den 26 februari 
2014, ”Jag vill att Drottninghög ska renoveras och att det byggs lite nytt, men att 
det ändå ska vara som gamla Drottninghög. Kanske fler lekplatser och fotbolls-
planer. Och kanske en ny fritidsgård; lite roligare, större och nyare. Annars älskar 
jag Drottninghög; världens bästa område. I love DR.” 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. Aktuell detaljplan innehåller förslag till både ny och 
befintlig bebyggelse i en för Drottninghög helt ny kombination. Härutöver innebär 
planförslaget möjlighet till skolverksamhet (härunder fritidsgård och förskola) samt 
samlingslokaler. 
 
En boende på Rökullagatan, Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen den 
26 februari 2014, ”Jag ser gärna att det byggs fristående villor på Rökullas om-
råde. Kanske på den stora parkeringen?” 
 
En boende på Rökullagatan, Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen den 
26 februari 2014, ”Jag är en äldre dam som har väldigt dåliga erfarenheter av 
Helsingborgshem. Huset jag bor i är allvarligt slitet och i stort behov av renove-
ring. Jag har tyvärr inte fått tillstånd att inglasa min balkong. Snöskottning sköts 
inte, det går inte att ta sig till soprummet på vintern. Hyresvärdar bryr sig inte 
om någonting. Många kör motorcykel på promenadvägar och på trottoarer. 
Mycket bekymmersamt för mig och andra äldre personer i området, på Rökulla. 
Jag har saknat en brevlåda i två månader och har inte fått hjälp med detta från 
Helsingborgshem, trots att en kundvärd lovat att hjälpa mig med detta för två 
månader sedan. 
 
Kommentar: Ovanstående två yttranden noteras. Rökulla ingår dock inte i aktuellt 
planområde. På lite längre sikt kommer sannolikt nya planer även för Rökulla, då det 
finns möjlighet att yttra sig över förslagen. Dessförinnan kommer Helsingborgshem 
troligtvis att påbörja vissa renoveringsarbeten på husen inom Rökulla.  
 
 
En boende på Rökullagatan, Drottninghög, anser enligt skrivelse inkommen den 
7 mars 2014, ”som å ena sidan skulle vara så, att man kunde säga ja till den första 
etapp här som kallas den första föreslagna detaljplanen, att börja med. Men att 
släppa in biltrafik är väl en mycket dålig lösning. 
Men efter noggrant övervägande…-…kommer frågetecken! Man säger (sist) vi ska 
ej riva hus, men har nämnt det ofta ”Vi är stolta över våra grönområden.” De ska 
vi ha. Det går ej ihop. Man har ju ej en våning 2 uppe att i luften. Så kort och 
gott; tänk om – planera annorlunda. Tex. 2 hus nedanför Grönkullagatan – OK. 
Ta ett ifrån däruppe och sätt det vid sidan om. Då behåller man det ställe var det 
barndagis är med den trevliga pavillongen. Jag kommer att utveckla några tankar 
på nån sida som följer. Hela detta här är ej bostadsbyggande – det är politik! 
Förslag (skissat på flygfoto, samt beskrivande text): Drottninghögs affärscentrum 
är otidsenligt, kan byggas om med underjordiskt garage, affärscentrum i botten-
plan och sedan bostäder ovanpå. Helsingborgshems lokaler behövs inte här. 
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Hela grönytan öster om Blåkullagatan, i ytterspetsen, samt halva (södra delen) av 
parkeringsytan kan bebyggas. Det vore väl en fin uppgift för en duktig arkitekt att 
rita fram något. 
Vid HD (Grönkullas parkering), som sagt, eventuellt ett till av de tilltänkta hu-
sen. (Spara Hippokrene-pavillongen). 
 
Kommentar: Planförslaget har bearbetats och reviderats med stöd i den dialog som 
förts mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Kärnfastighet-
er, markägaren (Helsingborgs stad), befintlig förskola Hippokrene, samt boende på 
området. Förslaget är en sammanvägning av olika intressen och förutsättningar.  
Planförslaget inför granskning innebär att två förskolor kan uppföras i bottenvåningen 
på de nya kvarteren i norra delen av planområdet. Planförslaget möjliggör vidare för 
att Hippokrenes nuvarande lokaler fortsatt kan finnas kvar. Tanken med exploate-
ringen av den norra delen av planområdet, är att den kan ske etappvis med början i 
den norra delen. På så vis kan nya lokalen uppföras där möjlighet finns för Hippo-
krene (eller annan förskoleverksamhet) att etablera sig innan vidare exploatering i 
den södra delen av Trumslagerpojken.   
Den föreslagna lokalgatan är en förutsättning för ny bebyggelse i norra delen av 
Grönkulla (som kommer att bli aktuellt i senare skede), samt för att kunna uppföra 
ny bebyggelse utmed Regementsvägen, som föreslås i samrådshandlingarna. Lokalga-
tan behövs för att skapa tillgänglighet till nya bostäder. 
Övriga delar av yttrandet handlar om Drottninghögs centrum, som inte ingår i aktu-
ell detaljplan. 
 
  
 

SAMMANFATTNING 

Under samrådsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 
• Skyddsbestämmelser avseende buller 

Bullerutredningen har uppdaterats, skyddsbestämmelser och beskrivning av 
skyddsbestämmelserna har justerats och tydliggjorts i plankarta och planbe-
skrivning. 

• Hyresrätter och möjlighet till kvarboende? 
Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform eller kvarboende. Dock finns tydliga 
mål från Helsingborgshem att ha kvar största delen av befintliga hyresrätter 
inom planområdet.  Renoveringar och ombyggnations kommer att innebära 
störningar för de som bor i husen, men Helsingborgshem kommer att efter-
sträva möjlighet till kvarboende inom rimliga gränser. 

• Den föreslagna lokalgatan 
Lokalgatan behövs för att nya byggnader ska vara tillgängliga (förutom dag-
liga vardagstransporter till och från bostäderna, behöver servicefordon som 
brandbil, ambulans etc. kunna ta sig ända fram till husen). Lokalgatan kom-
mer att utföras som en låghastighetsgata, där gående och cyklister har före-
träde. 

• Konsekvenser för förskolan Hippokrene. 
Detaljplanen innebär att ny byggnation kan ersätta Hippokrene. Delar av för-
slaget innebär nya lokaler för förskoleverksamhet. Detaljplanen möjliggör 
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också för att Hippokrene kan ligga kvar tills ny bebyggelse ska uppföras inom 
samma fastighet. 

 

ÄNDRINGAR INFÖR GRANSKNING 

Följande ändringar har gjorts med anledning av framförda synpunkter under sam-
rådsskedet.  

• På plankartan har planområdet i norra delen utökats och kvarteren har 
omdisponerats. Framförallt syftar detta till att möjliggöra för bra placering 
av förskolor, med friytor i lämpligt läge och med direkt närhet till parkom-
rådet. Omdisponeringen har också möjliggjort för en något högre exploa-
tering än samrådshandlingarna medgav. Gatans placering har flyttats ös-
terut, vilket innebär att förskolan Hippokrene kan ligga kvar under bygg-
nation av de norra kvarteren. 

• Planbestämmelser har justerats avseende störningsskyddsbestämmelser, 
hushöjder samt användning (viss centrumverksamhet) i bottenvåningar på 
befintlig bebyggelse.  

• Illustrationsplanen har justerats enligt nytt förslag. 
• Planbeskrivningen har omarbetats och förtydligats bl.a. avseende buller 

och argumentation för att avsteg från riktvärdena bedöms kunna göras. 
Härtill har beskrivningen av förslaget omarbetats efter att plankartan har 
justerats. 

• Genomförandebeskrivningen har uppdaterats enligt förändringar i plankar-
tan.  

 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
Björn Bensdorp-Redestam Katarina Carlsson 
Planchef Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR 
DEL AV FASTIGHETEN Drottninghög Västra 1 M FL 
DROTTNINGHÖG, HELSINGBORGS STAD 
 
 

UTLÅTANDE 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Detaljplanen upprättas för att möjliggöra nybyggnation, renovering samt 
påbyggnation inom befintliga bostadskvarter på Grönkulla, samt på ytor 
som idag utgörs av parkeringsplatser. Planen ska även möjliggöra ett nytt 
parkstråk för allmänheten, inom ett område som idag utgörs av kvarters-
mark, gårdsmiljöer för befintliga bostadshus. Planändringen omfattar 
även en förskoletomt och en del av en park, allmän platsmark.  
 
Granskningsförslaget innebar, jämfört med samrådsförslaget, förändringar 
framförallt i den norra delen. Där har dispositionen förändrats för att 
möjliggöra en etappvis utbyggnad, där förskolan Hippokrene kan ligga 
kvar i ett första skede. Den nya dispositionen innebär också en ny bygg-
rätt norrut, vilket får till följd att befintlig gång- och cykelväg mellan Re-
gementsvägen och Rökulla flyttas något söderut i den del som ansluter 
till Regementsvägen. Den nya lokalgatan som tillgängliggör de nya kvar-
teren, har skjutits något österut, bl.a. för att ge plats till större friyta på 
kvartersmark. Denna ska fungera som uteareal om en förskola etableras i 
kvarteret.      
 

REMISS OCH GRANSKNING 

Planförslaget har, efter stadsbyggnadsnämndens beslut den 25 augusti 
2014, remitterats till brandförsvaret, kulturnämnden, styrelsen för kärn-
fastigheter, lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, kommunstyrelsen i 
egenskap av markägare, miljönämnden, Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB (NSR), Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), barn- och 
utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, Region Skåne, social-
nämnden, TeliaSonera, vård- och omsorgsnämnden och Öresundskraft 
AB.  
 
Samtliga utom NSR och Öresundskraft har inkommit med yttrande.  
 
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadsförvaltningen och på Drott-
ninghögs bibliotek mellan den 8 september och den 12 oktober 2014. 
Förslaget skickades, innan granskningen påbörjades, till Länsstyrelsen som 
den 8 september 2014 meddelade att förslaget inte strider mot de intres-
sen man har att bevaka enligt 12 kap 1 § PBL.  
 
Kända sakägare och hyresgästorganisationen har i brev underrättats om 
granskningen. Kungörelse om att utställning äger rum har varit infört i 
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ortstidningen den 6 september 2014. Vid granskningens slut hade en 
skrivelse inkommit från allmänheten. 
 

INKOMNA YTTRANDEN 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 
Länsstyrelsen  enligt yttrande           den 8 september 2014 
Region Skåne  enligt yttrande             den 10 oktober 2014 
Kommunstyrelsen  enligt yttrande              den10 oktober 2014 
Brandförsvaret  enligt yttrande               den 2 oktober 2014 
Skanova  enligt yttrande               den 9 oktober 2014 
 
Lantmäterimyndigheten har i sitt yttrande inkommet den 10 oktober 
2014, framfört att u-område ska finnas utlagt i detaljplanen för att säker-
ställa att ledningsrätt kan bildas.  
 
Kommentar: I och med föreslagen nyexploatering på fastigheten Filborna 
30:1, föreslås befintliga ledningar till parkleken ”Lekan” att flyttas och läggas 
inunder GC-vägen som får en något ny placering och dragning.  
 
Miljönämnden har i sitt yttrande inkommet den 3 november 2014, ut-
tryckt följande:  
Syfte  
Miljönämnden stödjer ambitionen med att förtäta staden i redan exploa-
terade områden. I sammanhanget ställs dock det positiva med att förtäta 
staden mot att planområdet är utsatt för trafikbuller från omkringlig-
gande vägar. Det bullerutsatta läget försvårar ambitionen att åstadkomma 
en god bebyggd miljö ur trafikbullersynpunkt. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten  
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av planen 
inte kommer att leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft 
och yt- eller grundvatten. Miljönämnden instämmer i denna bedömning. 

 
Skol- eller förskoleverksamhet 
Planbestämmelserna tillåter skola/förskola i bottenvåningen på två platser 
inom planområdet. Miljönämnden rekommenderar att lek-/uppehållsytan 
utomhus minst bör vara 25 kvm per barn eller elev upp till och med 
skolår 5. Ytan kan gärna ökas till 40 kvm/barn eller elev. Om gården lig-
ger i direkt anslutning till lekpark eller naturområde kan verksamhetens 
egna utomhusyta dock göras mindre.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har framfört att en tomt för förskola ställer 
specifika krav på utemiljö, både vad gäller placering och storlek samt att 
detaljplanen inte prövar hur många barn som ryms inom verksamheten. 
Denna fråga hanteras i bygglovsskedet. Miljönämnden är medveten om 
att antalet barn inte prövas i detaljplanen och det är inte heller i det syf-
tet ytbehovet uppmärksammats. Om planen tillåter skola/förskola anser 
miljönämnden dock att det ska framgå i planhandlingarna att det finns 
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rimliga förutsättningar för en sådan verksamhet att kunna etableras uti-
från det ytbehov verksamheten har.  

 
Av samrådsredogörelsen framgår att även Kärnfastigheter i sitt samråd-
syttrande lyft frågan om utemiljö och förskola. Enligt stadsbyggandsför-
valtningens kommentar till yttrandet kommer båda lägena för förskola att 
innebära möjlighet till utearealer om cirka 1500 kvm.        
Miljönämnden förordar att uppgiften om skol-/förskoleyta förs in som ett 
underlag i planbeskrivningen och att en anvisning som pekar ut en möjlig 
utemiljö för förskola förs in på plankartan.      

 
 
Centrumverksamhet m.m. 
Miljönämnden är medveten om att frågan om åtgärder för att skydda bo-
städer från eventuella störningar från verksamheter inom en byggnad el-
ler fastighet inte regleras i detaljplanen. Eftersom planförslaget dock möj-
liggör bland annat centrumverksamhet och restaurang i bottenvåningarna 
i kombination med bostäder vill miljönämnden ändå uppmärksamma på 
risken för exempelvis bullerstörningar till ovanliggande bostäder. Det är 
viktigt att det i bygglovsskedet säkerställs att ljudisoleringen mellan vå-
ningsplanen blir tillräcklig och att dimensionering görs med utgångspunkt 
från vilken verksamhet som kan komma att bedrivas. 

 
Dagvattenhantering 
Miljönämnden vill framhålla att dagvattenfrågan hanterats på ett bra sätt 
i planbeskrivningen och i tillhörande dagvattenutredning. Det är positivt 
att reningsaspekten av dagvattnet lyfts tillsammans med frågan om ut-
jämning och lokalt omhändertagande. Det är också positivt att ett om-
råde för dagvattenhanteringen även finns utpekad på plankartan. 

 
Grönområden och biologisk mångfald 
Det biologiska värdet av grönytorna inom Drottninghög värderas som 
medelhögt enligt stadens grönstrukturprogram. En närmare inventering 
av grönstrukturen inom Drottninghög har gjorts. Ekologiska värden och 
ekosystemtjänster har kartlagts och förslag lämnats om hur ekosystem-
tjänster kan utvecklas inom området. Av planbeskrivningen framgår att 
både dagvattenutredningen och inventeringen av grönstrukturen ska ut-
göra ett underlag för hur området gestaltas. Miljönämnden vill framhålla 
att det är positivt att de ekologiska värdena utretts och ingår som en del i 
planprocessen. Miljönämnden förordar dock att planbeskrivningen kom-
pletteras med en tydligare redogörelse över hur den biologiska mångfal-
den påverkas av planförslaget.       

 
Vägtrafikbuller 
Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 om buller i planeringen kan avsteg 
från trafikbullerriktvärdena övervägas ibland annat centrala delar av stä-
der och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ord-
nad kvartersstruktur. Avsteg kan också övervägas vid komplettering av 
befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk. Planen innebär en för-
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tätning i ett centralt läge i närheten av ett kollektivtrafikstråk och miljö-
nämnden bedömer att planen uppfyller de kriterier Boverket anger för 
när avsteg kan övervägas. 

 
Enligt Boverkets allmänna råd bör bostäder endast i vissa fall medges där 
den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förut-
sättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) 
eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst häften 
av boningsrummen bör vara vända mot den tysta eller ljuddämpade si-
dan. 

 
Enligt genomförd trafikbullerutredning, daterad 6 augusti 2014, är de 
ekvivalenta trafikbullernivåerna utmed fasaderna mot Vasatorpsvägen 
mellan 65-68 dBA vid 70 km/h. Om hastigheten sänks till 40 km/h be-
räknas den ekvivalenta nivån mot Vasatorpsvägen bli mellan 60-62 dBA.  

 
Miljönämnden anser att en exploatering inte bör tillåtas om den dygns-
ekvivalenta ljudnivån på trafikbullret överskrider 65 dBA. Om bostads-
bebyggelse placeras mot Vasatorpsvägen i planområdets södra del måste 
således hastigheten på vägen sänkas eller andra bullerdämpande åtgärder 
vidtas.  
 
I bullerutredningens exempel på volymschablon över hur bebyggelsen 
kan utformas framgår att en tyst eller ljuddämpad sida inte finns för vissa 
av de övre våningsplanen i de nya kvarteren mot Vasatorpsvägen. Det 
blir också problematiskt att anordna en tyst eller ljuddämpad sida för de 
nya kvartren mot Regementsvägen, framförallt för byggalternativ 1 med 
ett 10 våningshus utmed vägen. Miljönämnden vill uppmärksamma på 
att detta skulle kunna innebära att principen för avsteg och tillgång till 
ljuddämpad sida inte klaras för flera bostäder.  
 
Trafikbullernivån vid fasaden till de nya våningarna på AB Helsingborgs-
hems befintliga bestånd kommer också att innebära svårigheter att kunna 
erbjuda tyst eller ljuddämpad sida för ett fåtal av de nya bostäderna. 
Planbestämmelsen om störningsskydd omfattar dock inte denna del av 
planområdet. Miljönämnden anser att utgångspunkten bör vara att kunna 
erbjuda en tyst eller ljuddämpad sida för det fall riktvärdet 55 dBA ekvi-
valent nivå överskrids. Planbestämmelsen om störningsskydd bör således 
även omfatta denna del av planområdet.  
 
Med anledning av det trafikbuller som förekommer runt byggnaderna an-
ser miljönämnden att det är angeläget att arbeta med bullerdämpande åt-
gärder så nära källorna, Regementsvägen och Vasatorpsvägen, som möj-
ligt samt att även undersöka vilka bullerdämpande effekter som kan 
åstadkommas genom så kallad akustisk design. Tillämpning av akustisk 
design (enligt manualen framtagen av Stadens ljud) innebär att man 
överväger ett antal konkreta förslag på fysiska åtgärder som ger en bättre 
ljudmiljö med hjälp av bland annat gröna element. Genom metoden in-
tegreras akustisk design med hållbar stadsutveckling. Åtgärder vid källan 
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och bullerdämpande åtgärder genom akustisk design bidrar dessutom till 
att förbättra bullermiljön även för befintliga bostäder och förordas därför 
framför olika tekniska lösningar invid de enskilda bostäderna.   
 
Sammanfattningsvis anser miljönämnden att en förutsättning för planens 
genomförande är att den dygnsekvivalenta trafikbullernivån underskrider 
65 dBA vid bostadsfasaderna. Om riktvärdet 55 dBA överskrids ska en 
tyst eller ljuddämpad sida anordnas för bostäderna. Minst häften av bo-
ningsrummen, i första hand sovrummen, ska vara vända mot den tysta el-
ler ljuddämpade sidan. När husvolymer utformas och höjdsätts bör en 
utgångspunkt vara att samtliga bostäder ska ha tillgång till en tyst eller 
ljuddämpad sida. Miljönämnden anser att undantag från detta kan göras 
endast i undantagsfall och då kompenseras genom andra åtgärder som hö-
jer den akustiska kvalitén i bostäderna, exempelvis genom att bygga med 
ljudklass B. Hur eventuella undantag hanteras och hur det säkerställs att 
kompensation görs bör framgå av planhandlingarna. 

 
Buller från omkringliggande verksamheter 
Miljönämnden vill också uppmärksamma på risken för bullerstörningar 
från teknisk utrustning, exempelvis fläktar till kylar, som används av 
livsmedelsverksamheterna utmed Regementsvägen. Miljönämnden har 
hittills inte tagit emot någon anmälan om bullerstörning orsakad av verk-
samheterna. Buller från verksamheternas tekniska utrustning kan i viss 
mån avskärmas av de byggander utrustningen sitter på och genom place-
ringen i förhållande till närliggande bostäder. Den befintliga bebyggelsen 
i området har tre våningar. Med det ökade antal våningsplan som planen 
medger kan exponeringsbilden dock ändras genom att den avskärmande 
effekten eventuellt minskar med ökad höjd på husen.       

 
Energieffektivitet 
Planbeskrivningen anger att ny bebyggelse bör planeras och utföras med 
miljöanpassade metoder och sunda material i former som medverkar till 
en lägre energiförbrukning, exempelvis passivhus.  
Miljönämnden anser att bebyggelse på stadens mark bör ha en tydlig mil-
jöprofil och att byggnadernas energieffektivitet bör säkerställas genom 
krav i avtal eller genom annan överenskommelse med byggherren i enlig-
het med SKL:s rekommendation.  
AB Helsingborgshem bör också i egenskap av kommunalt bolag ha en 
tydlig miljöprofil för exploateringen inom planområdet och också sträva 
efter en energieffektivitet i enlighet med SKL:s rekommendation. Miljö-
nämnden menar inte att frågan om energieffektivisering ska regleras i de-
taljplanen med en planbestämmelse. Däremot anser miljönämnden att 
det är angeläget att lyfta fram frågan om energieffektivitet och vilken 
ambition AB Helsingborgshem har för bebyggelsen och att detta närmare 
bör redovisas i planbeskrivningen.  
Vidare bör planen även möjliggöra för förnyelsebar energi och på så sätt 
också bidra till att målen i stadens energistrategi 2035 kan uppnås. 
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Övrigt 
Miljönämnden bedömer att övriga miljökonsekvenser som markförore-
ningar, påverkan på vatten och utomhusluft är korrekt beskrivna och 
hanterade i planen. 
 
Kommentar:  
I planbeskrivningen redovisas för hur stor utomhusyta som är tänkt för för-
skolans verksamhet, samt hur många barn som uppskattningsvis kan vistas 
där. Planbeskrivningen har kompletterats med en illustration från plankar-
tan där utomhusytorna markerats, för att tydliggöra resonemanget. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med kort text för att uppmärksamma 
vikten av ljudisolering och att dimensionering mellan våningsplanen måste ta 
utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av konsekvenserna 
för naturmarken i och med detaljplanens genomförande.  
 
En begränsning av hastigheten i Vasatorpsvägen är en förutsättning för att 
planförslaget ska kunna genomföras. En hastighetssänkning i Vasatorpsvägen 
överensstämmer med Helsingborgs stads planer för omvandlingen av Vasa-
torpsvägen. I nuläget pågår ett förprojekteringsarbete som bland annat inne-
håller planer för en egen buss-/kollektivtrafikbana, och en reducering av kör-
fälten för bilar från fyra till två. Planerna innehåller också egen bana för cy-
keltrafik i vardera riktning. Åtgärderna kommer sammantaget att leda till 
sänkt hastighet på Vasatopsvägen. I utformningen av Vasatorpsvägen kan 
man även titta på möjligheterna med akustisk design. Utformning och has-
tighetsreglering ligger utanför detaljplanearbetet, men ingår i stadsbyggnads-
förvaltningens uppdrag och ansvarsområde. 
 
Planbestämmelserna avseende störningsskydd har justerats, så att möjlighet 
till avsteg från bullerriktlinjer omfattar hela området, enligt principerna i Bo-
verkets allmänna råd. Planbeskrivningen har kompletterats med en förtydli-
gande text om att kompenserande byggtekniska åtgärder får vidtas för att 
dämpa bullernivåerna, i de tillfällen då bostäder inte klarar riktvärdet på 55 
dBA vid fasad. Boverkets allmänna råd omfattar även bullernivåer över 65 
dBA, som dock enbart ska tillämpas vid synnerliga skäl. 
 
Detaljplanen möjliggör för olika typer av disposition av kvarteren. De förslag 
på byggnation som kommer att ligga till grund för ett bygglov, ska redovisa 
hur man hanterar vägtrafikbullret för att klara riktvärden för bullernivåer 
eller hur man tillämpar avstegsprinciperna. I bullerutredningen framgår att 
det finns lösningar för att klara riktlinjerna eller avstegsprinciperna. 
 
Bullret från verksamheter kommer från livsmedelshandel. Bedömningen är 
att det är positiv i en blandad stad att livsmedelshandel och bostäder kan 
ligga nära varandra och att det därför behöver prioriteras att hitta tekniska 
lösningar för at lösa eventuella störningar. Eftersom handeln ligger i samma 
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väderstreck som trafikbullerkällor, borde de åtgärder på bebyggelsen för att få 
god ljudmiljö i bostäderna som tillämpas för trafikbuller även har positiv ef-
fekt vad gäller verksamhetsbuller. 
 
Projekt DrottningH har i ett delprojekt tagit fram miljömål för utvecklingen 
av Drottninghög. Helsingborgshem har för avsikt att följa dessa miljömål. 
Planbeskrivningen har kompletterats med utdrag samt hänvisning till dessa 
miljömål för att förtydliga bland annat ambitionerna vad avser energieffekti-
vitet. 
 
Kulturnämnden har i sitt yttrande inkommet den 31 oktober 2014, fram-
fört följande synpunkter: 
Drottninghög är uppbyggt kring en bilfri och barnanpassad kärna. Försla-
get till detaljplan för in biltrafik i området vilket är negativt ur ett kul-
turmiljöhänseende och även potentiellt för de boende. Planerade med-
borgardialoger bör kunna ge svar på om de boende fortfarande värderar 
bilfria ytor. Om så är fallet bör detaljplanen ta hänsyn till detta.  
I Helsingborgs stads översiktsplan pekas området ut som lämpligt för för-
tätning. Översiktsplanen säger att det bör tas hänsyn till kulturmiljön vid 
kompletterande bebyggelse. Den nu föreslagna detaljplanen anpassar 
strukturen efter befintlig bebyggelse men styr bara volymerna och inte 
den slutliga utformningen. Detaljplanen bör kompletteras med utform-
ningsbestämmelser för att säkerställa att tillskotten anpassas till den be-
fintliga bebyggelsen. 
I övrigt har kulturnämnden ingen erinran mot föreslagen detaljplan. 
 
Kommentar: Lokalgatan innebär att biltrafik släpps in i området, där det ti-
digare endast funnits en gång- och cykelväg. Detta kan få viss barriäreffekt 
mellan grönområdet norr om Grönkulla och bostäderna, speciellt för mindre 
barn som inte kan eller får vistas i trafiken på egen hand. Gatan ska dock 
gestaltas så att människor prioriteras och att hastigheter för bilar sänks ner, 
och uppmärksamheten skärps. Meningen är att gatan ska öka tillgängligheten 
till befintliga och nytillkommande bostäder samt till parken. Vidare ska ga-
tan fungera som en mötesplats i området. 
 
Huvudsyftet är att bostadsområdet ska kunna förtätas och kompletteras 
inom den befintliga strukturen. Detaljplanen innebär att nya byggnader kan 
uppföras och befintliga byggnader kompletteras och byggas till. Detta ska gö-
ras på ett sätt som bygger vidare på den befintliga strukturen med entrégator 
och gröna gårdar med sammanlänkande stråk för människor att röra sig i 
och mellan de olika gårdarna. Att området kompletteras med ny gata ska 
säkerställa en långsiktig ändamålsenlig struktur som möjliggör önskat förtät-
ning. 
 
Bedömningen är att kulturmiljövärdet i huvudsak ligger i strukturen och att 
det ska ges möjlighet till nya uttryck för byggnationen vid utvecklingen och 
förändringen av Drottninghög. 
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Styrelsen för Kärnfastigheter har i sitt yttrande inkommet den 23 sep-
tember 2014, framfört följande: Förslaget till detaljplan omfattar delar av 
västra Drottninghög och bland annat fastigheten Trumslagarpojken 1. 
Fastigheten ägs av Helsingborgs stad och förvaltas av Kärnfastigheter. Fas-
tigheten är bebyggd med förskolan Hippokrene. Byggnaden är ungefär 20 
år gammal och fungerar väl för sitt ändamål. Lokalen är uthyrd till extern 
hyresgäst och verksamheten drivs i enskild regi. Förslaget till detaljplan 
förutsätter att byggnaden rivs och på sikt ersätts med betydligt större 
byggnad inrymmande främst bostäder men med möjlighet att skapa bl.a. 
förskolelokaler i bottenvåningen. Omedelbart norr om fastigheten skapas 
ytterligare två större byggrätter längs Regementsvägen. Även i den nord-
ligaste föreslås möjlighet att skapa förskolelokaler. Kärnfastigheter bedö-
mer att den mellersta byggrätten bör ha ett för förskoleverksamhet bättre 
läge men också att plangenomförandet kan komma att underlättas om 
denna möjlighet erbjuds även här. 
Styrelsen för Kärnfastigheter föreslår att en byggrätt för förskolelokaler 
även skapas i den mellersta byggrätten längs Regementsvägen. 
 
Kommentar: Detaljplanen möjliggör för förskola i det södra respektive norra 
kvarteret utmed Regementsvägen. Dessa båda kvarter har planerats med ytor 
för utevistelse, vilket är ett krav för att kunna etablera förskoleverksamhet. I 
det mellersta kvarteret finns inte plats för tillräckliga ytor för utomhusvistelse, 
och lämpar sig därför inte heller till skola eller förskola. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 24 oktober 
2014, framfört följande: Skol- och fritidsförvaltningen har tidigare ställt 
sig positiv till detaljplanen. 
Syftet med detaljplanen är att pröva omfattning, utformning av ny be-
byggelse inom del av Grönkulla. Bebyggelsen omfattar ca 250 lägenheter 
fördelade på både norra och södra delen av planområdet. Bostäder inom 
befintligt område, samt ett antal nya bostäder och nya lokaler för handel 
eller annan verksamhet förstärker befolkningsunderlaget och nya service-
funktioner samt erbjuder högre boendekvalitet. Allmänna kommunikat-
ioner är goda. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåver-
kan. Inom planområdet anläggs en ny lokalgata som omsluter den parklek 
som ligger strax utanför planområdets norra del. Barn och unga kan idag 
ta sig på ett trafiksäkert sätt till och från parkleken, vilket bör tas i beak-
tande. 
 
Kommentar: Lokalgatan innebär att biltrafik släpps in i området. Detta kan 
få viss barriäreffekt mellan grönområdet norr om Grönkulla och bostäderna, 
speciellt för mindre barn som inte kan eller får vistas i trafiken på egen hand. 
Gatan ska dock gestaltas så att människor prioriteras och att hastigheter för 
bilar sänks, och uppmärksamheten skärps. Meningen är att gatan ska öka 
tillgängligheten till befintliga och nytillkommande bostäder samt till parken. 
Vidare att gatan ska fungera som en mötesplats i området.  
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Vård- och omsorgsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 27 oktober 
2014, framfört följande: Förslaget handlar om att tillföra området ny be-
byggelse genom att;  

• skapa en ny grön koppling mellan en ny hållplats för kollektivtra-
fiken och det stora parkområdet norr om Grönkulla  

• komplettera med en ny loklagata, samt ett nytt gång- och cykels-
tråk som kopplar ihop området med Fredriksdal  

• skapa större mångfald i bostadsutbudet genom att möjliggöra för 
ny bebyggelse inom området 

Planförslaget skapar förutsättningar för ett stort antal nya bostäder inom 
planområdet, ökad tillgänglighet inom och till området samt en rad nya 
mötesplatser i det nya parkstråket.  
 
Ovanstående aspekter är positiva för vård- och omsorgsförvaltningens 
målgrupper, då det bl.a. skapar förutsättningar för kvarboende i känd 
miljö genom att bostäder i nybyggnation har en bättre tillgänglighet. 
Områdets närhet till kollektivtrafik, välplanerade gång- och cykelstråk, 
övriga trafiklösningar, närhet till naturområden och service är även dessa 
positiva för äldre och funktionsnedsatta. 
Följande punkter är viktiga att ta hänsyn till för vård- och omsorgsnämn-
dens målgrupper 

• att platser/lokaler för källsortering görs tillgängliga för alla 
• att den information som ska finnas i och om området också är till-

gänglig för personer med nedsatt orienteringsförmåga 
• att viloplatser och markbeläggning är anpassade för äldre och per-

soner med funktionsnedsättning 
• att uppmärksamma nya eldrivna fordon (elopeder etc), som behö-

ver tillgänglighet till laddningsstationer och p-platser. 
 

Kommentar: Detaljplanen ger förutsättningar för att tillgodose ovanstående 
synpunkter men det är inte möjlig att reglera utformningen på det sättet i de-
taljplanen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande inkommet den 29 ok-
tober 2014, framfört följande:  
Genomförandet av detaljplanen medför en befolkningsökning i området. 
Detta innebär ett ökat behov vad gäller service, handel, mötesplatser, för-
skolor och skolor, lekplatser med mera. Den allmänna kommunikationen 
är god och planförslaget innebär ökad tillgänglighet inom och till områ-
det, genom nya kopplingar i form av lokalgata, gång- och cykelväg. 
 
Inom området Drottninghög finns idag Drottninghögs förskola för barn 
1-5 år och Drottninghögskolan som är en F-6 skola. Båda verksamheterna 
har idag nått sin gräns för att ta emot barn och elever. Vid Drottninghögs 
förskola förväntas en paviljong bli klar innan årsskiftet för att kunna er-
bjuda alla barn och föräldrar en förskola med kvalitet. På Drottninghög 
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finns även ett antal fristående förskolor, Ruth förskola, Grodan för-
skola/Hippokrene och Fantasins källa/Hippokrene. 
För att på längre sikt kunna tillgodose behovet av skol- och förskoleplat-
ser på Drottninghög behöver den befintliga skol- och förskoleverksam-
heten utökas genom utbyggnad eller nybyggnation, gärna i anslutning till 
befintlig verksamhet. 
 
Kommentar: Aktuell detaljplan möjliggör för utökad skol- och 
förskoleverksamhet inom området. Planförslaget har justerats efter samrådet 
med hänsyn till befintlig förskoleverksamhet samt förväntat behov av fler 
förskoleplatser.  
 
Socialnämnden har i sitt yttrande inkommet den 5 november 2014, 
framfört följande:  
Socialnämnden ställer sig positiv till översänd detaljplan med de tre stra-
tegierna öppna, koppla och förtäta. Förslaget medför en utökning av bo-
stadsbeståndet i form av nya bostadshus samt påbyggnad/nybyggnad av 
befintliga fastigheter. Av planen framgår också att man ger möjligheter 
att öppna upp bostadsområdet genom gröna stråk och skapa en starkare 
koppling till näraliggande bostadsområde och då också till övriga staden.  
 
Ur Socialförvaltningens perspektiv är det mycket viktigt att poängtera att 
en god, tillgänglig och trygg fysisk miljö, ur alla aspekter, i och till områ-
det beaktas samt att mötesplatser finns med i planeringen utifrån den ut-
ökning av invånare som hela området kommer att få. Som i tidigare ytt-
rande vill socialnämnden poängtera att om man skall uppnå en minskning 
av fysiska och mentala barriärer i stadens områden är det, ur social syn-
vinkel, också viktigt att framhålla att en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformer tillskapas. Det är också viktigt att observera att nybygg-
nation, modernisering, renovering och rivning av fastigheter inte får till 
konsekvens att boendekostnaderna stiger så att det omöjliggör ett kvar-
boende för de människor som nu bor inom planprogrammet. 
Projekt DrottningH kan, som stadsbyggnadsförvaltningen framför, vara 
en väg att gå för att skapa den ovan beskrivna variationen. 
 
Kommentar: Yttrandet föranleder inga förändringar av planhandlingarna. 
 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har i sitt yttrande in-
kommet den 8 oktober 2014, framfört följande förslag till komplettering-
ar av planbeskrivningen: 
Rubrik ”Vatten och avlopp” bör eventuellt ändras eftersom texten även 
berör andra ledningsslag som el och fjärrvärme.  
I det fall källarplan/underjordiska garage kommer att anläggas kan spill-
vatten behöva pumpas upp till det allmänna spillvattensystemet. Eventu-
ella garagenedfarter ska konstrueras så att dagvatten och vatten från läck-
or hindras från att rinna ner i källergaraget. Placering av träd ska ta hän-
syn till befintliga ledningar och eventuella nya ledningars läge. Föremål 
som försvårar underhåll av ledningar får inte placeras över dem eller i de-
ras omedelbara närhet. 



 11(13) Dnr 256/2013 
    U 16 december 2014 
     

I:\Stadsbyggnadsförvaltningen\Detaljplanering\Detaljplaner\Drottninghög_Grönkulla 265_2013\utlåtande Drottninghög västra 
1.docx 

Mängden dagvatten som ska fördröjas enligt AquaP´s dagvattenutredning 
är beräknat utifrån den aktuella strukturen. Om strukturen ändras kan 
fördröjningsvolymen även behöva ändras. 
Genomförandebeskrivningen ska kanske även innehålla information om 
att kommunala VA-ledningsnätet på grund av ändrade fastighetsbild-
ningar kan behöva byggas ut. Att pumpning av spillvatten och dagvatten 
kan krävas vid underjordiska garage/källare.  
 
Kommentar: Planbeskrivning och genomförandebeskrivning har 
kompletterats i enlighet med yttrandet. 
 
 

INKOMNA SKRIVELSER 

Ägaren till fastigheten Pukslagaren Östra 2 har i skrivelse inkommen den 
10 oktober 2014 yttrat följande: 
Vi kvarstår vid de synpunkter vi framfört tidigare i detaljplaneprocessen 
och som ej tagits hänsyn till. 
Gerp, som företräder fastighetsägaren, anser att det är olämpligt att så 
nära Regementsvägen uppföra bostäder. Vi anser att det istället är fördel-
aktigt att använda nya byggnader längs Regementsvägen som skydd mot 
buller och andra störande moment för innanför liggande bostäder och 
park. Dessa byggnader bör därför 
innehålla enbart centrumverksamheter såsom butiker, vård och omsorg, 
smärre kontor, service m.m. 
Vi är även fortfarande av en annan åsikt när det gäller spårtrafikens drag-
ning genom Drottninghög. Vi ser klara fördelar med en sträckning via 
Regementsvägen. Det måste vara uppenbart för alla invånare längs spår-
vägen att de vill kunna komma till "sin" dagligvarubutik med spårvagnen 
utan att behöva ta bi1. Vår besvikelse kvarstår därmed på er inställning. 
Ändå efterlyser vi därför fortfarande ytterligare ett alternativ med en 
dragning som ger ett hållplatsläge vid Regementsvägen nära vår enhet 
med ICA Maxi och nu även CityGross/M.A.T. Platsen är nu än mer in-
tressant ur regionalt perspektiv. 
 
Kommentar: I arbetet med utvecklingen av Drottninghög ingår uppdraget att 
tillskapa nya bostäder, såväl som alternativa typer av bostäder och upplåtel-
seformer än de som finns att tillgå idag. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer 
att aktuell placering för bostäder är lämplig och att denna möjliggör för blan-
dad stad, där bostäder och andra typer av verksamheter kan samnyttja så-
väl byggnader som andra typer av ytor. Bullret från verksamheter kommer 
från livsmedelshandel. Bedömningen är att det är positiv i en blandad stad 
att livsmedelshandel och bostäder kan ligga nära varandra och att det därför 
behöver prioriteras att hitta tekniska lösningar för at lösa eventuella stör-
ningar. Eftersom handeln ligger i samma väderstreck som trafikbullerkällor, 
borde de åtgärder på bebyggelsen för att få god ljudmiljö i bostäderna som 
tillämpas för trafikbuller även har positiv effekt vad gäller verksamhetsbuller. 
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En uppdaterad utredning av trafikbullret (6 augusti 2014 - bilaga till plan-
handlingarna) visar att det är möjligt att tillskapa bra bostadsmiljöer även 
ur ett hälsoperspektiv, då tyst- eller ljuddämpad sida kan tillskapas in mot 
de rekreativa ytor som ligger öster om föreslagen bebyggelse.  
 
Den planerade ombyggnationen av Vasatorpsvägen innebär ett eget spår för 
kollektivtrafik. I första omgång planeras för så kallad superbuss. Ett håll-
platsläge planeras i direkt anslutning till aktuell detaljplan, och ligger bland 
annat till grund för det nya parkstråk med cykel- och gångstråk som förbin-
der Regementsvägen och ICA Maxi med den nya hållplatsen. Planering och 
projektering av utbyggnaden av kollektivtrafiken och ombyggnation av Vasa-
torpsvägen ingår inte i denna detaljplan. 
 
 
SAMMANFATTNING 
Under granskningsskedet har framförda synpunkter främst behandlat: 
 
• Störningsskydd avseende vägtrafikbuller 

Planbestämmelserna har ändrats så att avstegsprinciperna enligt Bover-
ket avseende bullerriktlinjer, omfattar hela planområdet.  

• Konsekvenser av en ny lokalgata 
Lokalgatan behövs för att öka tillgänglighet till nya och befintliga bygg-
nader, samt till parken. Vidare ska gatan fungera som en mötesplats i 
området. Lokalgatan kommer att utföras som en låghastighetsgata, där 
gående och cyklister har företräde.  

• Behovet av fler skol- och förskoleplatser 
Detaljplanen möjliggör för utökad skol- och förskoleverksamhet, och plats 
till fler barn i skola/förskola. I takt med att Drottninghög utvecklas och 
fler nya bostäder byggs, så ökar behovet av skol- och förskoleplatser. Det 
här är en viktig del av utvecklingsarbetet framöver.   

• Bostäder utmed Regementsvägen 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att bostäder utmed Regementsvä-
gen är både önskvärt och lämpligt. Drottninghög ska utvecklas till blan-
dad stad med fler bostäder och plats till verksamheter. Regementsvägen 
och verksamheterna på andra sidan är en del av helheten och den ut-
vecklingen. 
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REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR 
Följande redaktionella ändringar/revideringar har gjorts med anledning av 
framförda synpunkter under granskningsskedet.  
• På plankartan har Kvarteren utmed Vasatorpsvägen förskjutits 3 meter 

norrut, för att skapa goda marginaler för stadsgata när Vasatorpsvägen 
byggs om. Djupet på kvarteret mot Vasatorpsvägen har ökats från 45 
till 46 meter.  

• Planbestämmelsen om störningsskydd har ändrats så att den omfattar 
hela planområdet. Höjdbegränsningar regleras genom maximal nock-
höjd istället för våningsantal. Förtydliganden har gjorts i bestämmelse-
text till kryss-mark samt för det norra kvarteret, där bostäder ej får 
finnas i bottenvåning. En bestämmelse om krav på genomgående entré 
ut mot Regementsvägen har tagits bort. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med illustrationer som visar en 
smalare sektion på Grönkullagatan. Planbeskrivningen har komplette-
rats med förtydligande text om ljudisolering, illustration av förskole-
tomter, utdrag från Parkeringsstrategi och Miljömål för Drottninghög 
(projekt DrottningH) i avsnittet om planförslaget. Dessutom redakt-
ionella tillägg i avsnittet Teknisk försörjning. Vidare har planbeskriv-
ningen kompletterats med text om ljudmiljö, naturmiljö och sociala 
konsekvenser under avsnittet Konsekvenser av planförslaget. 

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats med text avseende 
markavtal. 

 
 
KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Kvarstående erinringar från samrådsskedet finns beträffande bostäder 
utmed Regementsvägen samt konsekvenserna för förskolan Hippokrene.  
Kvarstående erinringar från granskningsskedet finns beträffande bostäder 
utmed Regementsvägen, utformningsbestämmelser samt byggrätt för för-
skola i det mellersta kvarteret utmed Regementsvägen. 
 
Av dem som framfört erinringarna, vilka kvarstår, är ägaren till fastighet-
en Pukslagaren Östra 2 sakägare i enlighet med fastighetsförteckningen.  
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
Björn Bensdorp-Redestam  Katarina Carlsson 
Planchef  Planarkitekt 
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