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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag i 

stadsbyggnadsnämnden den 26 maj 2016. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 kapitlet plan- och 

bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan. 

1.1 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga badanläggningen på Drottninghög till att även 

inkludera lokaler för fritidsverksamhet samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

Syftet är också att säkerställa tillgänglighet för allmänheten på den nyanlagda gång- och cykelvägen 

genom att reglera denna som allmän platsmark.  

1.2 Sammanfattning 

I huvudsak möjliggör planförslaget utbyggnad av nya lokaler för fritidsverksamheter och påbyggnad av 

den befintliga badanläggningen. Söder om planerad utbyggnad, i parken, finns ett utegym, en stor sandyta 

för beachvolleyboll och beachhandboll/fotboll med ett soldäck. Avsikten är också att integrera fritids– och 

badverksamheten med nya aktiviteter i parken och skapa bättre förutsättningar för möten.  

Platsen avses vara bilfri, bortsett från trafiken som är kopplad till drift- och underhåll av anläggningen och 

sophantering.  

Den befintliga gång-och cykelvägen föreslås bli en del av allmän platsmark –PARK. Genom att säkerställa 

tillgänglighet för allmänheten på den nyanlagda gång- och cykelvägen skapas en bättre koppling mellan 

cykelstråket vid Regementsvägen och nya aktiviteter i parken. 

   

       En idéskiss 2017-02-03 från Jaenecke Arkitekter AB 
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Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 

 Besöksanläggning och fritidsgård med tillhörande infartsväg, handikapparkering och parkering för 

drift och underhåll. 

Befintlig badanläggning bekräftas och möjligheterna för utveckling skapas.  

 Parkmark inklusive en gång-och cykelväg. 

Konsekvenser 

Nordöstra delen av planområdet, där den befintliga gång-och cykelvägen ligger, kommer att bli 

allmänplats – PARK. På så sätt säkerställs tillgänglighet för allmänheten samt bättre integrering med 

parken. Möjligheten för nya fritidslokaler integrerade med parken i söder gör området mer attraktiv såväl 

för både boende på Drottninghög och som för boende i angränsande områden vilket bidrar till en positiv 

identitet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap. § miljöbalken. En miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver inte genomföras.  

Förslaget är i linje med intentionerna i Stadsplan 2017 och med stadsutvecklingsprojektet DrottningH där 

”barn och unga är i fokus”. Förslaget är även i linje med planprogram för Drottninghög från 2012 som 

bygger på att området ska öppnas, kopplas och förtätas. 

Planeringsförutsättningar 

Planområdet ligger i nordvästra delen av Drottninghög, cirka fyra kilometer från Helsingborgs centrum. I 

planområdet ingår fastigheten Fältköket 5 och en liten del av fastigheten Filborna 30:1. Området omfattar 

cirka 7 000 m2. Planområdet ligger inom parken Solhålan. Parken anlades på ett äldre grustag som fyllts 

upp med avfall. Därför finns det risk för intrång av deponigaser.  

Väster om badanläggningen sträcker sig Regementsvägen. Väster om vägen ligger ICA Maxi Stormarknad, 

och norr om badet finns livsmedelsaffären Lidl. I söder och väster ansluter planområdet till 

Drottninghögparken där det under våren 2016 anlades en ny beachvolleybollplan med soldäck och ett 

utegym. Norr om badet uppfördes en gång- och cykelväg som kopplar ihop entrén till badet och parken 

med gång- och cykelstråket längs med Regementsvägen.  

I anslutning till Drottninghög finns två stora stadsdelar, Dalhem och Fredriksdal. Alla tre stadsdelar är 

byggda mellan 1965 -1975 som ett led i miljonprogrammet. Idag bor inom dessa områden cirka 10 000 

invånare varav en tredjedel utgörs av barn och ungdomar. Med den planerade förtätningen kommer ännu 

fler invånare att bosätta sig här.  

Drottninghögsbadet är en av flera mötesplatser för barn och unga på Drottninghög. Badet är i nuläget 

öppet fyra månader om året, från 1 maj tills 31 augusti.  

 

 

Planstatistik  

Planområdets area:  cirka 6 700 m2 

Parkmark:   cirka 1 900 m2 



 

 

2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Avsikten med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av nuvarande badanläggningen på 

Drottninghög. Utomhusbadet är en väldigt omtyckt plats som under sommaren används mycket av barn 

och vuxna, främst från Drottninghög och omgivande områden inom den nordöstra staden, men även från 

andra stadsdelar. Badet är även av stor betydelse för skolor och förskolor inom dessa områden.  

Planförslaget innebär att anläggningen kan kompletteras med nya lokaler för fritidsaktiviteter, såsom 

fritidsgård, eller lokaler som kan hyras ut för föreningsverksamhet.  Anläggningen kommer att integreras 

med den nyanlagda parken söder om planområdet. Planen medger även allmän plats – PARK norr om 

badanläggningen där det idag finns en gång- och cykelväg.  

2.2 Bebyggelse 

Den befintliga Drottninghögs badanläggning färdigställdes sommaren 1991. Efter 25 års användning finns 

nu behov av uppfräschning av anläggningen och komplettering med nytt innehåll.  

I södra delen av fastigheten, i anslutning till parken, medger detaljplanen större byggrätt med möjligheten 

att uppföra nya byggnader med en byggnadshöjd upp till 4,0 meter, vilket motsvarar en våning, respektive 

8,5 meter, som motsvarar 2 våningar. Avsikten med planen är att skapa flexibilitet för kommande behov 

av kompletteringar inom området. Byggnaderna ska t.ex. kunna kompletteras med bastu för att möjliggöra 

vinterbad. Dessa ska även kunna användas av fritidsverksamhet och andra föreningar. 

För att förhindra att gaser från den underliggande deponin kan ansamlas i byggnaderna ska byggnaderna 

inom planområdet utföras metangassäkert. Marken söder om byggnaderna får inte hårdgöras. Nya källare 

får inte byggas, befintlig källare och övriga byggnader ska utrustas med ett gaslarm. Där det finns en 

befintlig källare ska byggnaden utföras översvämningsskyddad så att vatten inte kan tränga in i 

källarutrymmen.  

Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade metoder, låg 

energiförbrukning och sunda material. Solceller eller solpaneler kan bidra till klimatvänlig uppvärmning.  

 

Drottninghög - Aktivitetsbyggnad sedd från nordost.  Illustration: Jaenecke Arkitekter AB 



 

 

 

Drottninghög - Aktivitetsbyggnad, sedd från parken. Illustration–Jaenecke Arkitekter AB  

 

2.3 Grönstruktur och allmänna platser 

Norr om planerat område för besöksanläggning reglerar planen allmän plats – PARK. I gränsen till 

fastigheten Fältköket 6 i norr är området bevuxet med träd och buskar vilka skapar insynsskydd till 

anläggningen.  

Detaljplaneförslaget skapar förutsättningar för att befintliga gräsytor inom anläggningen till stor del kan 

bevaras. Med nya aktiviteter, bättre kopplingar och öppenhet mot parken kommer förutsättningarna för 

rekreation i området som helhet att förbättras. I fall att besöksanläggningen byggs ut ytterligare är det 

önskvärt att bebyggelsen förses med ”gröna tak” för att bidra till fördröjning av dagvatten.  

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap. 

R 

S1 

Besöksanläggningar 

Fritidsgård 

 

5 § 2 

5 § 3 

 

 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter 

 

11 § 1 

eller 

16 § 1 

 

b1  Källare får inte finnas 16 § 1  

b2 Byggnad ska utföras metangassäker. Gaslarm ska finnas. 16 § 1 

b3 Byggnad ska utföras översvämningsskyddad.  

f1 Lägsta golvnivå i markplan är minst +42,25 meter över 

nollplan.  

16 § 1  

 Marken får inte förses med byggnad. 

11 § 1 

eller 

16 § 1 

 

 Marken får endast förses med komplementbyggnad. 

11 § 1 

eller 

16 § 1 

 

n1 Marken ska vara genomsläpplig för gas.  10 § 

 



 

 

 

2.4 Trafik 

Tillfarten till badanläggning sker från Rökullagatan som är en återvändsgata med infart från 

Drottninghögsvägen.  

 

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet är väl länkat till stadens övergripande cykelnät via gång- och cykelvägen utmed 

Regementsvägen. Genom ett utvecklat internt cykelvägnät är området kopplat till andra delar av 

Drottninghög och till närområdena. Detta skapar tillgänglighet och en förutsättning för ett större flöde av 

människor.  

Enligt dagens grönstrukturprogram har planområdet god kontakt med omgivande grönområden genom 

befintligt gång- och cykelvägnät. En nyanlagd gång-och cykelväg ligger i gällande detaljplan på 

kvartersmark men föreslås i detaljplaneförslaget övergå till allmän platsmark – PARK. 

     

Gång-och cykeltrafiken i nordvästra delen av Drottninghög. Blå prickad linje är den nya gång-och 

cykelvägen. 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen 

 PBL 4 kap 

PARK Park. 5 § 2 

   

   

   

   

 

 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 

   

Gc-väg Marken är avsedd för gc-väg  5 § 2 

 x1  Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik 6 §  

 



 

 

Parkering 

Parkering sker idag på Rökullagatan. På norra sidan av Rökullagatan finns cirka 22 tidsreglerade 

parkeringsplatser.  

En utbyggnad av badanläggningen med lokaler för fritidsverksamheter bedöms inte leda till ett ökat 

behov av parkeringar, då dessa två användningar kompletterar varandra tidsmässigt. 

Fritidsverksamheten förväntas dessutom besökas mest av barn och ungdomar som bor inom stadsdelen 

eller av skolan, som för det mesta transporterar sig till fots eller med cykel.   

Badanläggningen ligger centralt i Drottninghög och på nära avstånd till anslutande bostadsområden. Flera 

busshållplatser ligger på ett avstånd av 300-400 m. I anslutning till badet, på kvartersmark, finns 

möjlighet att lösa behovet av handikapparkeringar och parkeringar knutna till drift och underhåll av 

badanläggningen. Minst fyra parkeringsplatser nära entré behöver skapas på kvartersmark.  

2013 har stadsbyggnadsförvaltningen gjort en parkeringsutredning ´´Rökulla och Drottninghögsbadet´´. 

Om behovet av flera parkeringsplatser uppstår kan enligt utredningen cirka 16 korttidsparkeringar 

skapas på södra sidan av Rökullagatan. Reglering måste ske på ett sådant sätt att framkomlighet för 

räddningstjänst och renhållning bibehålls.   

Om verksamheten på besöksanläggningen ändras får parkeringsbehovet studeras på nytt. 

 

Enligt parkeringsutredning kan cirka 16 nya kantstensparkeringar tillskapas på Rökullagatan vid det 

rödmarkerade området på kartan. 

Det finns goda möjligheter till cykelparkeringar vid badets entré. Detaljplanen föreslår inte någon 

förändring av lösningar för cykelparkeringarna. 

2.5 Teknisk försörjning 

Badanläggningen är en etablerad verksamhet där teknisk försörjning redan finns. Den planerade 

utbyggnaden kan anslutas till befintliga ledningar och genererar inte något behov av nya tekniska 

anläggningar.  

I fall att det byggs en större besöksanläggning i framtiden kommer behovet av teknisk försörjning att 

studeras och anpassas till verksamheten.  



 

 

Åtkomst till underjordiska ledningar inom kvartersmark säkras genom ett u-område på mark där enligt 

planen inga byggnader får uppföras. 

 

Energiförsörjning och telekommunikation 

Planerad utbyggnad kommer att försörjas med el, tele, opto, bredband, uppvärmning med mera via 

befintliga ledningar. En teleledning som går igenom planområdet samt en befintlig fjärrvärmeservis 

behöver möjligtvis flyttas.  

Vatten och spillvatten 

Ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och 

avlopp via befintliga ledningar. Brandposter finns i Rökullagatan på mindre än 150 meters avstånd från 

planområdet.  

Dagvattenhantering och skyfall 

En dagvattenutredning utförd av AquaP 2015-05-17 undersökte möjligheter för utjämning och infiltration 

av dagvatten från de områden som omger Solhålan i parken. I samband med det visade en så kallad Slug 

test utförd av SWECO Environment 2015-05-07 att möjligheter till infiltration var goda framför allt i den 

norra delen av Solhålan. Senare bestämdes att inget vatten från de omliggande områdena skulle ledas till 

Solhålan.  

När parken i Solhålan byggdes om år 2016 anlades dräneringsledningar och ett infiltrationsmagasin i den 

norra delen av parken. Infiltrationsmagasinet är dimensionerat för ett 10-års-regn på själva parken 

Solhålan och omkringliggande gång- och cykelvägar. Därmed förbättrades infiltrationsmöjligheter inom 

området, och risken för översvämningar minskade. Planområdet bedöms i samråd med NSVA kunna 

anslutas till det befintliga infiltrationsmagasinet.  

NSVA gjorde en ny skyfallsmodellering som visar att ett regn som motsvarar ett 100-års-regn kommer att 

leda till 5-20 cm stående vatten inom planområdet, samt att ännu mer vatten samlas i bassängen och runt 

bassängen. En planbestämmelse reglerar att lägsta färdig golvhöjd ska vara minst 42,25 m över nollplan. 

Där det finns befintliga källarutrymmen ska byggnaden utföras översvämningsskyddad.  

Avfallshantering 

I detaljplanen finns möjlighet att anlägga en vändmöjlighet med tillräckliga mått för renhållningsfordon. 

Miljöhuset föreslås uppföras i nära anslutning till vändplatsen. Storleken ska dimensioneras så att 

avfallsutrymmet motsvarar de behov som föreligger och underlättar för källsortering.  

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 

   

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 6 § 

 



 

 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

 

Fastighetsindelning 

För planens genomförande krävs fastighetsreglering som reglerar att delar av kvartersmark övergår till 

allmänplatsmark samtidigt som del av allmän platsmark övergår till kvartersmark. För allmännyttiga 

underjordiska ledningar reserveras mark i ett u-område. Ledningar genom kvartersmark föreslås säkras 

genom avtal respektive ledningsrätter. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att 

säkerställa anläggningens funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.  

En del av kvartersmark reserveras även för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Rättigheten bör säkras 

med ett servitut.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Huvudman för allmänna platser är Helsingborgs stad. 

3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar, 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. En 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. 

Konsekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

3.2 Påverkan på riksintressen  

Området omfattas inte av några riksintressen.  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet  

Gällande miljökvalitetsnormer för luft enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser halterna i 

utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kol-monoxid (CO), bensen 

och ozon (O3). Det föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten 

av planområdet. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget inte innebär någon 

försämring av luftkvaliteten.  

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser PBL 4 kap 

R Besöksanläggningar. 5 § 3 

S1 Fritidsgård. 5 § 3 

PARK Park. 5 § 2 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 6 §  

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 6 §  

 

Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Genomförandetiden är 5 år.  21 § 

 



 

 

Markföroreningar  

Drottninghögsbadet ligger i kanten av Drottninghögsparken som är ett äldre grustag som fyllts upp med 

avfall. Vid tidigare undersökningar i området har höga halter av metangas uppmätts som bildats vid 

syrefri nedbrytning av avfallet. Metan och andra gaser som koldioxid kan spridas genom markens porer 

och tränger in i byggnader genom sprickor och ihåligheter i bottenplattan, eller genom ledningar och rör. 

Deponigas kan även ansamlas i t.ex. containrar, brunnar eller djupare schaktgropar, vilket behöver 

beaktas under byggtiden.  

Beroende på till exempel markförhållandena, grundvattennivåer och omkringliggande byggnader kan 

deponigas flytta sig långt från källan. Metan är explosiv i ett visst koncentrationsintervall och kan även 

orsaka kvävning. Koldioxid är giftigt i relativt låga koncentrationer och kan också orsaka kvävning. För att 

undvika allvarliga hälso- och säkerhetsrisker får deponigas inte ansamlas i ett slutet utrymme eller 

byggnad.  

För att utreda om denna deponigas finns i planområdet har en gasmätning utförts av SWECO. Enligt 

rapporten ”Gasmätning Drottninghögsbadet: Resultat och åtgärdsförslag” från 2016-12-20 finns det 

deponigas i marken åtminstone i liten mängd på delar av området där ombyggnationen planeras. Sweco 

rekommenderar i utredningen följande åtgärder:  

- Byggnader med källare får inte uppföras inom området. 

- Grundläggning till byggnader ska utföras som gastät och spricktät betongplatta. Under 

betongplattan ska det finnas ett gassäkert membran och passivt ventilerat och/eller positivt 

lufttryck. 

- Alla ingående och utgående ledningar till byggnaderna ska vara gastäta. Utöver detta ska alla 

genomföringar och skarvar tätas. 

- Hårdgjorda ytor bör i största möjliga mån undvikas inom området. Söder om planerad byggnation 

bör det inte förekomma alls, eftersom detta kan leda till ökad migration av markgas in till 

området. 

- När byggnader står tomma under en längre tid bör alla slutna utrymmen, dvs. varje rum i 

byggnaderna vädras innan t.ex. belysning eller annan elektrisk utrustning sätts igång för t ex 

badsäsongen. Detta bör göras inför nästa säsong, och fram till dess att ombyggnation med 

gasskydd enligt ovan har skett. Även under första året efter ombyggnation bör denna 

försiktighetsåtgärd vidtas.  

- Vid markarbeten i området som innefattar arbete vid denna typ av objekt bör personal förses 

med personligt gasalarm, som larmar för förekomst av metan och/eller brist på syrgas. Vid larm 

ska arbetet tillfälligt avbrytas och utredning av källan till metangas/syrebrist ska utredas innan 

arbetet fortsätter. 

- Området bör även fortsättningsvis inte bebyggas med bostäder. 

Gasutredningen gjordes innan parken byggdes om. Det nya lagret med jord på Solhålan ökar risken för att 

gasen rör sig i sidled mot planområdet. Å andra sidan avtar gasproduktionen över tiden. En användning av 

byggnaderna över hela året minskar risken för att gas skulle kunna koncentreras i mindre utrymmen som 

inte används över längre tid.  

SWECO gjorde ett nytt platsbesök i maj 2018 för att inspektera de befintliga byggnadsdelar som ligger 

under mark och som ska bevaras vid ny- och ombyggnadsnation. De ligger i den befintliga södra 

byggnaden och behövs för driften av simbassängen. Det finns en utjämningsbassäng och utrymme för 

kemikalietankar. Enligt PM:et Byggnadstekniska åtgärder Drottninghögsbadet, SWECO 2018-06-11 verkar 

källarens betongväggar vara i gott skick, inga sprickor eller sättningar noterades. Ingen gaslukt noterades 

vid platsbesöket och driftspersonal har inte heller upplevt sådan.  

SWECO bedömer att befintliga utrymmen under mark kan kvarstå. Utöver de föreslagna åtgärderna i 

rapporten ovan rekommenderar SWECO att 



 

 

- ett eller två gaslarm installeras i befintliga utrymmen under mark som larmar för metan, 

koldioxid samt låg syrehalt  

- det ska inte finnas några stängda, oventilerade utrymmen i byggnaden 

- utrymmen som inte används regelbundet ska förses med gaslarm 

- all personal ska ha kännedom om att det finns gas i marken och om den risk det innebär. 

Personalen ska ha kännedom om hur man ska agera vid gaslarm eller plötslig gaslukt.  

Utöver metangas bör potentiell förekomst av flyktiga PAH beaktas i sammanhanget. Den förening som 

påträffats ligger djupt under markytan. En ”Fördjupad miljöteknisk markundersökning Drottning H Park”, 

utförd av SWECO Environment AB (2015-04-23) bedömer att föroreningssituationen på badet inte utgör 

något hot.  

Korrekt hantering och/eller återanvändning av schaktmassor bör säkerställas genom laboratorieanalys. 

Inför schaktarbeten inom området bör en dialog om lämpligt förfarande föras med miljöförvaltningen; 

detta för att minimera risken för senare stillestånd i pågående entreprenad. En anmälan av 

avhjälpandeåtgärder, till miljönämnden, kan komma att krävas. 

Markradon 

Planområdet ligger inom område med isälvsediment som kan innebära förhöjda radonhalter. 

Radonmätningar ska genomföras i samband med ny bebyggelse och bottenkonstruktionen ska utföras 

anpassad till radonvärdena.  

Vattenkvalitet 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen, en sedimentär 

bergförekomst. Denna har av Vattenmyndigheten klassats som god kemisk status och kvantitativ status. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte förvärra tillståndet för vattenförekomsten. 

Buller  

Utomhusbadet och omgivande park är påverkade av trafikbuller. Bara inom få delar av planområdet nås 

enligt stadens bullerkartläggning 2017 en nivå under 50 dB(A), vilket anses vara en god ljudmiljö för 

parker.  

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Planerade bebyggelse tar en liten del av grön yta samtidigt som en stor del av gröna ytor säkerställs i 

planen genom att bli parkmark. En mer intensiv användning av parken Solhålan och dess utrustning som 

beachvolleyballplanen och utegymmet av grupper som besöker fritidsverksamheterna kan medföra ökad 

slitage.  

Balansering 

Genomförande av planförslaget genererar inte något behov av balanseringsåtgärder. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Projektet DrottnigH har som mål att minst fördubbla antalet bostäder inom området, vilket gör att 

efterfrågan på olika slags av service kommer att öka. Bland annat kommer behov av rekreationsytor för 

barn att öka. Planförslaget bidrar till utvecklingen av området genom att det skapar större möjligheter för 

rekreation och möten.  



 

 

Konsekvenser för barn 

Planförslaget möjliggör en mötesplats som erbjuder både planerade och spontana aktiviteter. 

Besöksanläggningen, integrerad med parken, ger förutsättningar för trygg, meningsfull och aktiv fritid 

vilket kan främja social hållbarhet, integration och känslan av tillhörighet till området. 

Tillgång till parker 

Besöksanläggningen ligger inom en park som Grönstrukturprogrammet definierar som ”områdespark 

större än 5 ha”. 

Solförhållanden 

En solstudie utförd av Jaenecke arkitekter visar hur den planerade utbyggnaden påverkar den befintliga 

badanläggningen. Nuvarande badet är öppet från 1 maj till 31 augusti.  

Solstudien visar att den planerade bebyggelsen skuggar ett mindre område vid den södra sidan av 

bassängen. Detta kan dock vara positivt i och med att resten av badanläggningen är öppen och solutsatt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Solstudier vid olika tider om året. Källa: Jaenecke Arkitekter. 



 

 

Tillgänglighet 

Allmänna platser inom planområdet kommer att utformas så att området är tillgängligt för alla. 

Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler där tillgänglighet är ett tydligt krav.  

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

För planens genomförande krävs fastighetsreglering som reglerar att den del av fastigheten Fältköket 5 

som planläggs som ”park” förenas med den kommunala gatufastigheten Filborna 30:1, samtidigt som en 

liten del av fastigheten Filborna 30:1 som är planlagd som PARK övergår till kvartersmark på fastigheten 

Fältköket 5.  

Inom kvartersmark reserveras mark som ska vara tillgänglig för allmännyttig gång-och cykeltrafik i ett x-

område. Tillgängligheten bör säkras med ett servitut. Vi bedömer att förutsättningar för ett servitut finns.  

För de underjordiska befintliga el- och optoledningarna samt andra allmännyttiga ledningar reserveras 

mark i ett u-område. Dessa rättigheter bör säkras med avtal respektive ledningsrätt i enlighet med 

planförslaget. Angivna ytor är preliminära och fastställs i samband med lantmäteriförrättningen.  

  

Huvudsakliga fastighetsrättsliga konsekvenser inom planområdet. 

Avtal 

Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat. En överenskommelse om 

fastighetsreglering kommer att tecknas mellan fastighetsägaren och Helsingborgs stad, som reglerar hur 

markbytet ska ske.  



 

 

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kommunen ska ta över 

den allmänna platsmarken och blir ansvarig för drift och underhåll av x-området inom kvartersmarken. 

Kostnader för planens genomförande såsom fastighetsreglering och eventuella ledningsflytt ska bekostas 

av exploatören. Ytterligare oförutsedda utgifter kan tillkomma.  

Tekniska utredningar 

En lösning för omhändertagande av dagvatten ska upprättas i samråd med NSVA och redovisas i samband 

med bygglovskedet. Infiltration inom eller i anslutning till planområdet bedöms vara möjlig. 

Övriga upplysningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet och meddela 

Länsstyrelsen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950). 

4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring inkom den 3 maj 2016 från AB Helsingborgshem som är ägare till fastigheten 

Fältköket 5. Avsikten är att utveckla nuvarande badanläggning på Drottninghög och möjliggöra lokaler för 

fritidsaktiviteter. 

Beslut i ärendet 

Beslut om uppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 26 maj 2016. Detaljplanen har tagits fram med 

begränsat förfarande och varit ute för godkännande under april/maj 2017. Samtliga berörda sakägare 

godkände planen, men på grund av inkomna synpunkter från andra remissinstanser har detaljplanen 

ställts ut för granskning i enlighet med reglerna för standardförfarande. 

Planområdet 

Planområdet ligger i nordvästra delen av stadsdelen Drottninghög, cirka fyra kilometer från Helsingborgs 

centrum. Området ingår i Drottninghögparken. Badanläggningen är belägen i parkens nordöstra hörn. 

Norr om planområdet ligger en livsmedelsbutik – Lidl och i öster finns Öresundskrafts fördelningsstation 

och bostadsbebyggelse. I söder och väster ansluter planområdet till parken.  

Planområdet omfattar ca 7 000 m2. Området omfattar fastigheten Fältköket 5 och en liten del av 

fastigheten Filborna 30:1. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan.  



 

 

 

Planområdets läge i förhållande till resten av staden, markerat med rött. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Fältköket 5 ägs av AB Helsingborgshem. Fastigheten Filborna 30:1 ägs av Helsingborgs stad.  

Markanvändning 

Planområdet används idag som ett friluftsbad. På platsen finns en 25 meters simbassäng med tillhörande 

funktioner. Badanläggningen är omgiven av vegetation och i nuläget finns staket runt anläggningen.  

Historik 

Namnet Drottninghög syftar på en gravhög som anlades under bronsåldern i närheten av planområdet. 

Efter enskiftet tillhörde marken Drottningshögsgården som flyttats ut från byn Filborna. I början av 1960- 

talet började bostadsområdet planeras som en del av miljonprogrammet. Snart blev det dittills största 

bostadsprojekt. Åren 1966-1969 byggde Helsingborgshem här totalt 1 114 lägenheter. Landskapet är 

präglat av den rationella arkitekturen och planeringen typisk för miljonprogrammet. Grönskan var en 

viktig del av tidens ideal med bilfria, barnvänliga miljöer. De skulle fungera som naturliga mötesplatser 

och erbjuda både rekreation och motion.  

”Hålan” i Drottninghög var långe ett grustag som när det vattenfylldes användes till både badsjö och 

bandyrink. När bostadsområdet byggdes fylldes Hålan igen med bland annat sand, grus, trä, byggavfall och 

slagg. 1991 färdigställdes friluftsbadet. Målet var att ge bättre service åt ungdomar på Drottninghög och 

berika deras fritid. Badsäsongen pågår under fyra månader.  

Bebyggelse 

Den befintliga badanläggningen kom i bruk sommaren 1991. Badanläggning omfattar en 25 meters 

simbassäng, en plaskdamm, omklädningshytter, duschar, reception, toaletter och teknisk anläggning. 

Dessa funktioner inryms i fyra envåningsbyggnader med flacka sadel- och pulpettak. En av dessa 

byggnader har en källare för badets tekniska utrustning.  

Utomhusbadet är en mycket omtyckt plats på sommaren. Hit kommer badsugna barn och vuxna från 

Drottninghög, Fredriksdal, Dalhem och från andra håll i Helsingborg.  

Drottninghögsbadet 

Centrum 



 

 

 

Badanläggningen från nordväst. 

Grönområden 

Badanläggningen innehåller gröna ytor för solbad och är inramad av vegetation. Söder om anläggningen 

ligger en större områdespark, den så kallade Solhålan. Parkområdet omgärdas av halvmåneformade 

träddungar som skapar ett stort grönt rum och avgränsar grönområdet från Regementsvägen i väster. 

Söder om parken finns fler mindre träddungar som skapar minde rum med lekplatser och bollplatser. Via 

ett mindre grönstråk genom Fredriksdal knyts Drottninghögparken ihop med Vasatorpsstråket. Stråket 

ingår i stadens grönstruktur och har genom gång- och cykelvägnätet god kontakt med omgivande 

grönområden. 

 

Drottninghögsbadet och Solhålan österifrån. 

Parken fick under våren 2016 ett efterlängtat lyft med förbättrad dränering, en stor sandyta för 

beachvolleyboll och beachhandboll/fotboll, ett nytt soldäck, ett utegym och förbättrad belysning. En ny 

entré till parken anlades i dess norra del vid Regementsvägen. Från entrén blir det möjligt att gå på en 

gång- och cykelväg ner till badet.  



 

 

  

Den nya beachvolleybollplanen och utegymmet söder om Drottninghögsbadet. 

Trafik 

Planområdet nås från Rökullagatan som är en återvändsgata.  

Planområdet är väl länkat till stadens övergripande cykelnät via cykelvägen längs Regementsvägen. Även 

inom Drottninghög finns ett väl utvecklat gång- och cykelnät som är separerat från övrig trafik. Detta gör 

att en stor del av besökarna till badet cyklar eller promenerar. 

 

Befintlig gång- och cykelväg vid Regementsvägen och den 

nybyggda gång-och cykelvägen.  

Kollektivtrafik 

Drottninghög försörjs idag med stadsbusslinje 1 som förbinder Dalhem – Drottninghög – Knutpunkten och 

Råå/Ättekulla och den tvärgående linje 21 som kopplar området med Maria station och Ramlösa station. 

Linje 1 har två busshållplatser i närheten av Drottninghögsbadet, en vid Ica Maxi på Regementsvägen som 

ligger cirka 300 meter från entrén till utomhusbadet och andra vid Lidl på Drottninghögsvägen, cirka 200 

meter från badet. Bussen går var 6:e minut i rusningstrafik. Linje 21 har busshållplatsen vid Lidl och 

passerar området tre gånger i timmen.  

Med Helsingborgsexpressen, spårvägsliknande bussar med hög kapacitet som kommer att stanna vid 

Vasatorpsvägen cirka 400 meter ifrån badet, blir planområdet ännu mer tillgängligt för besökare.  

Parkering 

Enligt en enkätundersökning bland besökare till badet, redovisad i en parkeringsutredning för Rökulla och 

Drottninghögsbadet utförd av Stadsbyggnadsförvaltningen 2013, kommer mer än hälften av besökarna 

(53 %) utan bil till badet. Över 81 % av bilanvändarna ansåg att det var lätt eller mycket lätt att hitta en 

parkeringsplats inom området, som även omfattar stora parkeringsplatser till livsmedelsaffärer, 

Rökullagatan och en parkering som tillhör Helsingborgshem. Vissa dagar under sommartid upplever 

Tillfarten till badanläggning för 

distributionstrafik sker från 

Rökullagatan.  



 

 

boende inom området att det är svårt att hitta en parkeringsplats då platserna är upptagna av besökare 

till badet.  

18 % cyklar till badet. Parkeringsmöjligheterna finns längs med Rökullagatan. Cykelparkeringar ligger i 

direkt anslutning till badets entré.  

                     

 Cykelparkering vid Drottninghögsbadet. 

Teknisk försörjning 

Teknisk försörjning finns utbyggd i området. Vatten- och avloppsledningarna som försörjer badet löper 

söder om anläggningen, fortsätter västerut mot Regementsvägen där de är kopplade till stora ledningar. 

Spillvatten behöver pumpas upp då marknivå inom tomten ligger lägre än gatunivå.  

Fjärvärmeledningen som försörjer badet löper genom parken i söder och ansluter till badanläggningen. 

Öster om badet finns Öresundskrafts elstation. Stora elledningar är dragna från elstation västerut mot 

Regementsvägen och försörjer verksamheter som ligger på andra sidan av Regementsvägen. Genom 

planområdet löper lågspänningskablar norr om badet och en teleledning, medan högspänningskablar och 

optiska rör är anlagda utanför planområdets gräns söder om badet. 

Arkeologi 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten 

ska dessa i enlighet med 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen m.m., omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 

underrättas.  

Geotekniska förhållanden 

Inför planeringen av Drottninghög i början av 1960-talet togs fram ”Geoteknisk utredning för 

Fredriksdalsområdet i Helsingborg”. Utredningen omfattade ett större område som inkluderade även 

Drottninghög. Det konstaterades bl. a att berggrunden består av sandsten och skifferlera, vilka bildar 

sinsemellan växellagrande, mer eller mindre mäktiga lager och skikt. Berggrundens vittringsskorpa 

betraktades som en mycket god och bärkraftig byggnadsmark. 

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborg Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för 

planerad projektering av nya byggnader i anslutning till badanläggning. Undersökningar har utförts den 

20 december 2016. Enligt undersökningen utgörs marken i huvudsak av fyllning ovanpå sand. Fyllningens 

sammansättning är varierande och består av bland annat sand, grus, lera, tegel, trä, betong, byggavfall, 

mulljord och slagg. Fyllningen har lös till medelfast lagringstäthet. Fyllningens uppmätta mäktighet 

uppgår till mellan 4,0 och >6 meter.  

I den här typen av fyllnadsmassor är förhöjda halter av föroreningar vanligt förekommande, primärt 

metaller och polycykliska aromatiska kolföreningar (PAH). En ”Fördjupad miljöteknisk 

markundersökning Drottning H Park”, utförd av SWECO Environment AB (2015-04-23) bedömer att 

föroreningssituationen på badet inte utgör något hot. En korrekt hantering och/eller återanvändning av 

schaktmassor bör säkerställas med laboratorieanalys. Inför schaktarbeten inom området bör en dialog om 



 

 

lämpligt förfarande föras med miljöförvaltningen. En anmälan av avhjälpandeåtgärder till miljönämnden 

kan komma att krävas.  

Utomhusbadet ligger på mark bestående av isälvssediment vilket kan medföra en förhöjd radonhalt. 

4.2 Service 

Skola och förskola 

Det finns sex förskolor (cirka 350 barn) och en grundskola från förskoleklass upp till årskurs 6 (cirka 330 

elever) på Drottninghög inom gångavstånd. En tredjedel av dagens Drottninghögs bosatta utgörs av barn 

och unga under 18 år.  

Handel/Kommersiell service 

Norr om planområdet finns en livsmedelsbutik, Lidl, och på andra sidan av Regementsvägen ligger både 

City Gross samt ICA Maxi. Drottninghögs centrum ligger i Drottninghögs södra del invid Vasatorpsvägen. 

Där finns bland annat apotek, bageri, flera olika restauranger och butiker.  

Riksintressen och förordningar 

Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

4.3 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Stadsplan 2017, en ändring av översiktsplan antagen in november 2017, är planområdet utpekat som 

befintlig blandad stad som ska utvecklas, förtätas och förstärkas. Dessutom ingår det in en yta som ska 

rymma rening och fördröjning av dagvatten. Planförslaget bedöms stämma överens med översiktsplanens 

intentioner.  

 

Utsnitt ur översiktsplanen Stadsplan 2017. Det ungefärliga planområdet är markerat med röda streck.  

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan 1283K-13217, antagen 1992-04-28, vilken redovisar ändamålet BAD. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. 



 

 

  

  Utsnitt av gällande plan 1283K-13217 från 1992. 

I norr gränsar området mot detaljplan för kvarteret Fältköket 4 m fl., 1283K-15927 som vunnit laga kraft 

2005-03-23 och anger handelsverksamhet och parkering som ändamål. I öster gränsar området mot 

1283K-14363, detaljplan för kvarteret Fältköket 3 m fl. som vunnit laga kraft 1996-09-10. Planen medger 

tekniska anläggningar.  

För parken som ligger i anslutning till planområdet gäller stadsplan för Drottninghög och angränsande 

område (7821). Planen togs fram år 1965 och anger park som ändamål. Genomförandetiden för planerna 

har gått ut.  

Program till detaljplan 

Ett planprogram för Drottninghög godkändes i stadsbyggnadsnämnden december 2012. Programmet 

innehåller ett förslag till en ny struktur för stadsdelen som visar hur Drottninghög ska utvecklas. Det 

bygger på att området ska öppnas, kopplas och förtätas.  

Just nu pågar en process för att vidareutveckla planprogrammet till en strukturplan för Drottninghög.  

Projekt DrottningH 

Den aktuella detaljplanen följer intentionen i stadsutvecklingsprojektet DrottningH, där alla stadens 

förvaltningar tillsammans med Helsingborgshem arbetar för att utveckla och förändra stadsdelen 

Drottninghög utifrån fyra övergripande strategier: öppna, koppla, förtäta samt barn och unga i fokus.  

Öppna - Enligt detaljplan Fältköket 5 med flera kommer viktiga målpunkter, som drar 

besökare från hela staden till Drottninghögsbadet, att utvecklas. 

Koppla -  Drottninghögsbadet blir bättre tillgängligt för gående och cyklister.  

Förtäta - Nuvarande och framtida boende får större möjlighet till fritid och rekreation.  

Barn och unga i fokus - Genom nya aktiviteter skapas bättre förutsättningar för barn och unga. Det 

kommer att främja barnens rörelse och utomhusvistelse, samt umgänge och 

integration.  

Övrigt 

Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, beskriver stadens 

gröna struktur. Målet är att utveckla grönstrukturen så att den är sammanhängande, lätt att nå samt är 

varierad och mångfunktionell. Centralortens grönytor har inventerats med inriktning på värdefulla 
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strukturer för biologisk mångfald. En biologisk värdering av grönytor visar att planområdet är av 

medelhögt biologiskt värde.  
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