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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 17 november 2016. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4
kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan.

1.1

Syfte

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra uppförande av en förskola.

1.2

Sammanfattning

Planförslaget möjliggör en förskola som placeras inom planområdets västra del. Förskolan föreslås bestå av flera mindre byggnadskroppar. Byggnadskropparna binds ihop utomhus med
gångvägar under tak. Förskolans fasader föreslås i huvudsak utformas med tegel för att knyta an
till Drottninghögs ursprungliga bebyggelse. Högsta byggnadshöjd föreslås vara 12 meter, vilket
motsvarar 3 – 4 våningar.
Huvuddelen av förskolans gård är riktad mot söder och öster. Förskolans gård avses kunna användas av allmänheten när förskolans verksamhet inte pågår, genom så kallat samutnyttjande.
Inom förskolans gård får mindre komplementbyggnader uppföras. Förskolan nås i norr från
Drottninghögsvägen via en ny lokalgata, som avslutas i en vändzon, och från väster och söder
via befintliga gång- och cykelvägar inom Drottninghög.

Planområdet innehåller en del parkyta som främst omfattar en befintlig gång- och cykelväg med
omgivande grönstråk.

Förslag på hur ny förskolebyggnad kan placeras. Modellen av förskolebyggnaden är framtagen av
House arkitekter.
Förslag
Detaljplanen möjliggör:
•
Förskola
•
Allmän plats, lokalgata med vändzon och park med befintlig gång- och cykelväg
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Konsekvenser
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planens genomförande
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6
kap 11 § miljöbalken.

Planområdet berörs inte av några riksintressen. Luftkvalitet och vattenkvalitet bedöms inte
påverkas negativt av planförslaget. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert och markföroreningar ska saneras innan bygglov ges. Planförslaget bedöms inte påverkas av eller innebära erosions- och/eller översvämningsrisk. Planområdet ligger inte inom uppmärksamhetsområdet från
några miljöstörande risker och påverkas inte av några olycksrisker. Det påverkas inte heller av
elektromagnetiska fält.

Tyréns miljötekniska markundersökning, daterad 2017-09-29, redovisar resultatet av utförda
laboratorieanalyser av jord. Laboratorieanalyserna visade generellt på låga föroreningshalter
inom det undersökta området. Lokalt har dock förhöjda föroreningshalter av PAH och bly påvisats i fyllning, i halter över riktvärden för känslig markanvändning, som kan innebära risk, framför allt med avseende på människors hälsa. Detta innebär att bygglov inte får ges förrän sanering av markföroreningen har genomförts.

Balanseringsprincipen har tillämpats på planområdet. Sammanfattningsvis innebär ianspråktagande av marken för förskola stor påverkan på de rekreativa värdena och måttlig påverkan på
de ekologiska värdena. Detta innebär att effekterna av detaljplanens genomförande behöver
balanseras. Se också under rubriken Balansering i kapitel 3.4 Natur- och kulturmiljö.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är beläget på Drottninghög. Planområdet gränsar till Drottninghögsvägen i norr
och öster och till gång- och cykelvägar och befintlig bebyggelse i söder och väster. Planområdet
är en grönyta som är utpekad som gröning i stadens Grönstrukturprogram.

Trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns och daterad 2017-11-02, visar att det krävs bullerskydd för att bullernivåerna ska innehållas på gårdsytan. Den befintliga bullervallen och det
kompletterade bullerskyddet regleras med planbestämmelser i plankartan. Se mer under rubriken Bullerskyddsåtgärder i kapitel 2.4 Trafik och under rubriken Buller från vägar i kapitel 3.3
Miljö, hälsa och säkerhet. Den planerade förskolegården bedöms klara Helsingborgs stads riktlinjer som anger att minst halva förskolegården bör klara 55 dBA dygnsekvivalent nivå.
Förskolan bedöms ge upphov till cirka 500 fordonsrörelser per dygn från områdets infart från
Drottninghögsvägen. Siffran omfattar totalt antal trafikrörelser som utförs av förskolans anställda, transporter till förskolans verksamhet samt hämtning och lämning av förskolebarn.

I planprogrammet för Drottninghög föreslås en möjlig kopplingspunkt mellan Drottninghögsvägen och Drottninghög i den punkt där detaljplanen föreslår att den nya gatan ska finnas. Det
pågår ett arbete med den övergripande strukturen för Drottninghög. I arbetet med den övergripande strukturen pågår en diskussion om framtida trafikkopplingar åt söder och väster inom
Drottninghög. Den nya gatans placering hindrar inte en sådan utveckling den dagen det är aktuellt med vidare trafikkopplingar inom stadsdelen.
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Planstatistik
Planområdets area:
Offentlig service:

cirka 11 500 m2
förskola med upp till 200 platser
cirka 2400 m2 bruttoarea (summan av alla våningsplans
area)
cirka 4450 m2 friyta
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2 Planförslag
2.1

Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget möjliggör förskola med en huvudbyggnad inom planområdets västra del. Huvuddelen av förskolans gård är riktad mot söder och öster. Förskolans gård avses kunna användas
av allmänheten när förskolans verksamhet inte pågår genom så kallat samutnyttjande. Inom
förskolans gård får mindre komplementbyggnader uppföras. Förskolan nås i norr via en ny
lokalgata från Drottninghögsvägen och från väster och söder via befintliga gång- och cykelvägar
inom Drottninghög.

2.2

Bebyggelse

Förskolan föreslås bestå av flera mindre sammanfogade byggnadskroppar. Förskolans fasader
föreslås i huvudsak utformas med tegel för att knyta an till Drottninghögs ursprungliga bebyggelse. Högsta byggnadshöjd föreslås vara 12 meter, vilket motsvarar 3 – 4 våningar.

Bild över hur föreslagen föreskolebyggnad kan placeras. Modellen av förskolebyggnaden är framtagen av House arkitekter.
På förskolans gård får mindre komplementbyggnader uppföras till en största byggnadsarea av
150 m2 och med en högsta nockhöjd på 3 meter.

Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade metoder, låg energiförbrukning och sunda material.
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen
S
Förskola.
Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter.
Högsta nockhöjd i meter.

PBL 4 kap

e2 150

11 § 1

e1 1250
f1
b1

Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea.
Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea.
Fasad ska utformas i huvudsak i tegel.
Byggnad ska utföras radonsäkert.
Marken får inte förses med byggnad.
Marken får endast förses med komplementbyggnad, t.ex. förrådsbyggnad, lekstuga med mera.

5§3
11 § 1
11 § 1
11 § 1

16 § 1
16 § 1
16 § 1
16 § 1

Offentlig service

Planförslaget rymmer en förskola för upp till 200 barn.

2.3

Grönstruktur

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen
PARK
Park.

PBL 4 kap
5§2

Grönområden
Planområdet innehåller en del parkyta som främst omfattar en befintlig gång- och cykelväg med
omgivande grönstråk. I ytan föreslås det också finnas plats för ett dagvattenmagasin som ska ta
hand om dagvattenhanteringen för den allmänna platsmarken.

2.4

Trafik

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor
GATA
Gata.
n1
Marken får inte användas för parkering.
m1
Bullervall med en höjd om 2,5 meter ska finnas.
Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter över anslutande markm2
nivå.

PBL 4 kap
5§2

Gång- och cykeltrafik
Planområdet är kopplat till befintliga gång- och cykelvägar på Drottninghög. De är i sin tur en
del av Helsingborgs övergripande gång- och cykelvägnät.

Planförslaget möjliggör en eventuell framtida koppling i plan över Drottninghögsvägen som ett
alternativ till befintlig gång- och cykeltunnel.

Biltrafik

Planförslaget innebär att en ny gata anläggs från Drottninghögsvägen för att försörja planområdet med biltrafik. Den nya gatan avslutas med en vändzon.
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I planprogrammet föreslås en möjlig kopplingspunkt mellan Drottninghögsvägen och Drottninghög i den punkt där detaljplanen föreslår att den nya gatan ska finnas. Planprogrammet
redovisar också ett förslag till grundstruktur för gatukopplingar inom stadsdelen.

Utsnittet ur Planprogrammet för Drottninghög visar ett förslag på grundstruktur för gatukopplingar inom stadsdelen. Planområdet är utpekat med röd pil.
Det pågår ett arbete med den övergripande strukturen för Drottninghög. Arbetet med den övergripande strukturen ska komplettera planprogrammet. I arbetet med den övergripande strukturen pågår en diskussion om framtida trafikkopplingar åt söder och väster inom stadsdelen.
Den nya gatans placering hindrar inte en sådan utveckling den dagen det är aktuellt med vidare
trafikkopplingar inom stadsdelen.
Parkering

För planområdet gäller Parkeringsstrategi för projekt DrottningH. Drottninghögs parkeringsstrategi har reviderats så att den är anpassad till stadens parkeringsnorm som antogs den 20 september 2016. Parkeringsstrategin för Drottninghög har antagits som planeringsinriktning för
Drottninghög av projekt DrottningH: s styrgrupp den 15 februari 2017.
Utifrån nuvarande parkeringsstrategi för Drottninghög krävs 20 cykelplatser och 5 bilplatser
per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för förskola. Bruttoarean är summan av alla våningsplans area. En utbyggnad enligt planförslaget innebär ett behov av 40 cykelplatser och 10 bilplatser.
I plankartan regleras placeringen av parkeringsplatserna för bil inom förskolans fastighet.
Bullerskyddsåtgärder

Inom planområdet finns en befintlig bullervall.

Trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns och daterad 2017-11-02, visar att den befintliga
bullervallen mot Drottninghögsvägen behöver kompletteras. Den kompletterande bulleravskärmningen föreslås göras med ett minst 2,5 meter högt plank från föreslagen förskolebyggnad
ut mot Drottninghögsvägen för anslutning mot den befintliga bullervallen.
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De bullerskyddsåtgärder som krävs säkras i plankartan med planbestämmelser. Bullerskyddsåtgärdena säkras i plankartan eftersom hela gårdsytan behövs för att kravet på friyta på förskolegården ska kunna uppfyllas.

2.5

Teknisk försörjning

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledu
ningar.

PBL 4 kap
6§

Energiförsörjning och telekommunikation
Planområdet föreslås försörjas med fjärrvärme.

Söder om planområdet finns en befintlig gång- och cykelväg. I den ligger en 145 kV ledning som
Öresundskraft ansvarar för. När Öresundskraft projekterar nya 145 kV ledningar dimensionerar
de utifrån kabelns strömtålighet ett avstånd, 8 meter, från fastighetsgräns där människor stadigvarande vistas så att fälten understiger 0,4 μT.
Öresundskrafts dimensionering utgår från en prognos om väsentligt större eleffekt i Helsingborg än vad som nu är fallet. Den effektökning som varit under -70 och – 80 talet har avstannat
de senaste åren men eftersom kablarnas livslängd är lång (50-60 år) dimensionerar de fortfarande efter de gamla prognoserna. Öresundkraft vet heller inte när och om effektökningarna tar
fart igen i takt med att Helsingborg växer och transportsektorn konverterar till eldrift.

Öresundskrafts prognos för belastningsutvecklingen säger att det kommer dröja länge innan
fälten kring kabeln överstiger 0,4μT vid 4 meter. Förmodligen sker det efter att kabeln ersatts av
en ny kabel. Därför är Öresundskrafts förslag att inte göra några åtgärder nu för att sänka fältnivåerna om förskolans gräns kan läggas minst 4 meter från kabeln.
Detaljplanen reglerar förskolans kvartersmark till 4 meter utanför den aktuella 145 kV ledningen vilket Öresundskraft bedömt är tillräckligt för att den elektromagnetiska strålningen ska vara
lägre än gällande riktvärde där människor vistas långvarigt.
Vatten och spillvatten

I planområdets norra del, mot Drottninghögsvägen, finns en huvudvattenledning. Den kräver ett
skyddsavstånd om 4 meter på varje sida av vattenledningen. Rätten till ledningen har säkrats
med ett u-område i plankartan.
En spillvattenledning passerar i sydväst-nordostlig sträckning genom planområdet. Ledningen
föreslås flyttas ut i allmän platsmark i den västra delen av planområdet.
Dagvattenhantering

I arbetet med detaljplanen har en dagvattenutredning, daterad 2017-10-03, tagits fram av
AquaP.

Nedan följer en sammanfattning av dagvattenutredningen. Drottninghög ligger högt upp i dagvattensystemet, recipient är Öresund. I dagsläget består området till största delen av en grönyta.
Marken består av jordlager som är lämpliga för infiltration och därför bedömer NSVA att området inte belastar det befintliga dagvattensystemet i dagsläget. Områdets förutsättningar gör det
viktigt att avrinningen från området begränsas när det exploateras och marken hårdgörs.
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Efter att detaljplanen har genomförts tillåts ett tömningsflöde till dagvattennätet på 10 l/s * ha.
De befintliga spill-och dagvattenledningarna som korsar planområdet måste läggas om för att
göra plats åt förskolebyggnaden. Förslag på ny sträckning har tagits fram i samband med dagvattenutredning.

Hanteringen av dagvattnet ska ske på kvartersmark respektive på allmän plats. Utjämningsbehoven kan behöva justeras beroende på områdets förändringar under arbetet med detaljplanen.

För att hantera ett 100-års regn inom kvartersmark på förskoletomten krävs en total magasinvolym på 270 m3. Förslagsvis anläggs ett magasin under mark på 150 m3. Där kan regn med ca
20-års återkomsttid fördröjas. Större nederbördshändelser hanteras på markytan på s.k. multifunktionella ytor.

För att hantera ett 100-års regn inom området som ska vara allmän platsmark, gata och park,
krävs en total magasinvolym på 240 m3. För att kunna hantera ett 20-års regn under mark föreslås ett magasin på 125 m3. Större nederbördshändelser hanteras på markytan inom området.
Det är bra att låta dagvattnet renas av naturliga processer samtidigt som det fördröjs, exempelvis i diken eller på översilningsytor. Parkeringsplatserna och de hårdgjorda ytorna på skolgården bör utformas så att dagvatten rinner mot en gräsyta där det infiltreras eller leds vidare till
magasinen via dagvattenbrunnar.

Utsnitt ur dagvattenutredningen. Kartan visar förslag på placering av dagvattenmagasin och förslag på placering av dag- och spillvattenledningarna som måste flyttas.
Avfallshantering
Avfall kommer att samlas ihop i miljöhus inom kvartersmark. Renhållningsfordon angör via
gatan som kopplar planområdet till Drottninghögsvägen.
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2.6

Administrativa bestämmelser

Administrativa bestämmelser
a1
Bygglov får inte ges för byggnad förrän markförorening
åtgärdats.
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet:

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

PBL 4 kap
14 §

21 §

Fastighetsindelning
Detaljplanen ger möjlighet att bilda ledningsrätter för vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar på områden markerade med planbestämmelsen u inom planområdet.

Inom planområdet gäller tomtindelning (1283K–8114) från 1966 för fastigheten Drottninghög
Norra 4. Den upphävs delvis i och med det här förslaget till detaljplan.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Olika delar av detaljplanen kan ha olika genomförandetid.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Villkor för lov

Tyréns miljötekniska markundersökning, daterad 2017-09-29, redovisar resultatet av utförda
laboratorieanalyser av jord. Laboratorieanalyserna visade generellt på låga föroreningshalter
inom det undersökta området. Lokalt har dock förhöjda föroreningshalter av PAH och bly påvisats i fyllning, i halter över riktvärden för känslig markanvändning, som kan innebära risk, framför allt med avseende på människors hälsa. Detta innebär att bygglov inte får ges förrän sanering av markföroreningen har genomförts.

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. Bedömningen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Konsekvenserna av planförslaget utreds och
beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.
Planområdet berörs inte av några riksintressen. Luftkvalitet och vattenkvalitet bedöms inte
påverkas negativt av planförslaget. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert och markföroreningar ska saneras innan bygglov ges. Planförslaget bedöms inte påverkas av eller innebära erosions- och/eller översvämningsrisk. Planområdet ligger inte inom uppmärksamhetsområdet från
några miljöstörande risker och påverkas inte av några olycksrisker. Det påverkas inte heller av
elektromagnetiska fält. Planområdet påverkas av buller från Drottninghögsvägen. Utförd trafik11 (31)
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bullerutredning, framtagen av Tyréns och daterad 2017-11-02, visar att det krävs bullerskydd
för att bullernivåerna ska innehållas på gårdsytan. Den befintliga bullervallen och det kompletterade bullerskyddet regleras med planbestämmelser i plankartan. Den planerade förskolegården bedöms klara Helsingborgs stads riktlinjer som anger att minst halva förskolegården bör
klara 55 dBA dygnsekvivalent nivå.

Balanseringsprincipen har tillämpats på planområdet. Sammanfattningsvis innebär ianspråktagande av marken för förskola stor påverkan på de rekreativa värdena och måttlig påverkan på
de ekologiska värdena. Det innebär att planområdet har behov av balansering.
Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande
miljöpåverkan.

3.2

Påverkan på riksintressen

Planområdet berörs inte av några riksintressen.

3.3

Miljö, hälsa och säkerhet

Luftkvalitet
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) anger miljökvalitetsnormer som ett skydd för miljön
och människors hälsa. 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,
finns ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet.
I utställningsversionen av Stadsplan 2017 bedömer Helsingborgs stad sammantaget att genomförande av Stadsplan 2017 enligt förslaget kommer att bidra till att miljökvalitetsnormerna kan
nås.

Planförslaget möjliggör en förskola med cirka 200 platser. Ungefär hälften av platserna ersätter
en befintlig förskola som idag ligger på Drottninghögsskolan. Det innebär att cirka hälften av
förskoleplatserna kan räknas som ny verksamhet. Den tillkommande trafiken som dessa förskoleplatser kan ge upphov till bedöms som ringa vilket innebär att luftkvaliteten inte bedöms påverkas negativt. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte påverka luftkvaliteten.
Markföroreningar

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har tagits fram för hela Drottninghög, daterad
2016-04-19. Den här detaljplanen berörs av två delar i rapporten: förekomsten av bekämpningsmedel utanför den före detta äppelodlingen och undersökningen av historiska gårdar.

I den översiktliga miljötekniska markundersökningen, daterad 2016-04-19, har förekomsten av
bekämpningsmedel inom och utanför den före detta äppelodlingen undersökts. Planområdet
ligger utanför den före detta äppleodlingen och här finns information om ett jordprov, punkt
1631.
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Utsnitt ur den översiktliga miljötekniska markundersökningen. Utsnittet visar läget för äppleodlingen, markerat med rosa. Planområdet är utpekat med röd pil.

Utsnitt ur den översiktliga miljötekniska markundersökningen.
Utsnittet visar i vilka punkter
jordproven har tagits inom planområdet. Punkt 1631 avser jordprovet som är taget för att undersöka förekomsten av bekämpningsmedel. Planområdet är utpekat med röd pil.
I rapporten från undersökningen står det att totalt har 12 jordprover analyserats med avseende
på klorerade pesticider. Inga andra bekämpningsmedel än DDT och dess nedbrytningsprodukter har detekterats. I rapporten står det också att det kan konstateras att halterna varierar kraftigt över området. Eftersom det inte finns något svenskt riktvärde att jämföra med har konsulten använt sig av ett nederländskt. Analysen av undersökningen kommer fram till att det utanför
äppelodlingen påvisas lägre halter än det nederlänska jämförvärdet.

I den översiktliga miljötekniska markundersökningen, daterad 2016-04-19, har också de gårdar
som historiskt har funnits inom Drottninghög, undersökts. Inom planområdet har det funnits
två gårdar. Syftet har varit att utreda eventuell förekomst av föroreningar och rivningsmassor
inom dessa.
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Utsnitt ur den översiktliga miljötekniska markundersökningen. Utsnittet visar läget för de två gårdar som historiskt har funnits inom planområdet. Planområdet är utpekat med röd pil.
Resultatet av undersökningen är att fyllning med rivningsmassor påvisades i endast en punkt,
punkt 1624, vid Drottninghögsvägen. Denna punkt ligger inom planområdet och här påvisades
fyllnadsmaterial med inslag av tegel på nivån 0,35 - 0,6 meter under markytan. Samma typ av
fyllning (utan tegel) påvisades dock ner till 1 m under markytan. Övriga punkter vid gårdar
längs med Drottninghögsvägen påträffades fyllnadsmaterial med 1-2 meters mäktighet. I övriga
punkter ingår de andra punkterna som finns inom planområdet.

Utsnitt ur den översiktliga miljötekniska markundersökningen.
Utsnittet visar i vilka punkter
jordproven har tagits inom planområdet. Punkt 1623 och punkt
1624 avser gårdarna. Planområdet är utpekat med röd pil.
Avslutningsvis påpekas det i rapporten att ett mycket begränsat antal punkter inom de före
detta gårdstomterna har undersökts. Syftet var att erhålla en översiktlig uppfattning om rivningsmaterial deponerats på platsen där gårdarna stod. Efter föreliggande undersökning finns
inget som tyder på att så skulle vara fallet. Prov från fyllnadsmaterial med rivningsmassor har
analyserats och i detta prov påvisades inga metaller, PAH eller PCB i halter över riktvärdet för
KM.
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Då mycket av fyllnadsmaterialet huvudsakligen består av sand med inslag av grus och silt har
det varit svårt att skilja fyllningen från naturligt material på många platser. Endast i en observationspunkt påvisades fyllnadsmaterial innehållande rivningsmaterial (i punkt 1624) vid den
större gården som ligger vid Drottninghögsvägen. Det fyllnadsmaterial som analyserats innehöll
inga halter PCB, PAH eller metaller över generellt riktvärde för känslig markanvändning.

En kompletterande riskbedömning och framtagande av platsspecifika riktvärden avseende PCB
och DDT har utförts för Drottninghög under år 2016. Rapporten är daterad 2017-01-27. Föroreningshalterna inom den före detta äppelodlingen utgör en risk för markmiljön. Det aktuella
planområdet är inte beläget inom gränsen för den före detta äppelodlingen.

En miljöteknisk markundersökning, daterad 2017-09-29, som är specifik för planområdet har
tagits fram av Tyréns, på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Syftet med
undersökningen är att klargöra föroreningssituationen i mark och eventuellt behov av efterbehandling. Inom planområdet har det för länge sedan funnits två gårdar och inom angränsande
mark strax västerut har det funnits en äppelodling. Området har på senare år använts som rekreationsområde med en asfalterad tennisbana och en lekplats. Nuvarande och framtida markanvändning inom exploateringsområdet bedöms närmast motsvara känslig markanvändning
(KM) enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenade områden.

Utförd undersökning har omfattat skruvprovtagning med uttag av jordprov i 10 provpunkter. I
samband med den miljötekniska undersökningen har även geoteknisk undersökning utförts,
som redovisas separat. I planbeskrivningen återges resultatet av den geotekniska undersökningen i kapitel 3.6 Planens genomförande och kapitel 4.2 Planområdet.

Intryck i fält gav överlag ingen indikation om förorenade massor inom undersökningsområdet.
Dock noterades ställvis mindre inslag av tegel och kol, vilket ibland kan vara indikation om föroreningar.

Resultat från utförda laboratorieanalyser av jord visade generellt låga föroreningshalter inom
det undersökta området. Lokalt har dock förhöjda föroreningshalter av PAH och bly påvisats i
fyllning. Halterna ligger över riktvärden för känslig markanvändning vilket kan innebära risk,
framför allt med avseende på människors hälsa. Åtgärder genom avgränsning och urschaktning
rekommenderas därför för att minska risk för skadlig exponering avseende påvisade föroreningar. Efter utförd schakt bör prover tas för analys i samtliga schaktväggar och schaktbottnar
för att säkerställa att området uppfyller riktvärden för känslig markanvändning.

Observera att all schakt inom undersökningsområdet ska föregås av en anmälan om efterbehandling/markarbeten som ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan schaktningsarbetena påbörjas. För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska
den miljötekniska markundersökningens rapport delges tillsynsmyndigheten.
Markradon

Ett PM avseende geoteknik, rapport daterad 2017-09-29, har tagits fram av Tyréns under september 2017. PM:et behandlar planeringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten
för planförslaget. I planerings PM:et beskrivs geotekniska och hydrogeologiska förhållanden och
förutsättningar för grundläggning samt rekommendationer om utförande.

Rapporten slår fast att mätvärden från utförd markradonmätning tyder på radonhalter i medeltal inom normalriskintervallet. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid. Enligt rapporten
behövs radonskyddande åtgärder inom området vid nybyggnation.
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Vattenkvalitet
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade
områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet.

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) tillhör planområdet vattenförekomsten
Helsingborgsområdet. Vattenförekomstens kvalitetskrav har fastställts till måttlig ekologisk
status, med en tidsfrist till 2027, och den kemiska ytvattenstatusen har bedömts som god. Huvudavrinningsområde för yt- och dagvatten är Öresund.

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) hör planområdet till grundvattenförekomsten
Helsingborgssandstenen. Det är ett grundvattenmagasin i sedimentär bergförekomst. Den kvantitativa och kemiska statusen för grundvattenförekomsten bedöms som god.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvaliteten negativt.
Erosion och översvämningsrisk

Planförslaget bedöms inte påverkas av eller innebära erosions- och översvämningsrisk.

Dagvattenutredningen, daterad 2017-10-03, som är framtagen av AquaP visar att dagvattenavrinningen vid extrema skyfall sker åt väster och söder. Drottninghögsvägen i norr fungerar som
en barriär mot ytavrinning från Dalhem. Om det skulle inträffa så stora nederbördshändelser att
vattnet rinner på ytan från Dalhem mot Drottninghög kommer det att ledas mot och dämma i
gång- och cykeltunneln under Drottninghögsvägen. Se bild nedan.
Om det skulle rinna av vatten på ytan från planområdet kommer det fortsätta söderut mot
Drottninghögs centrum, se bild nedan. Om de fördröjningsvolymer som föreslås i dagvattenutredningen skapas ska det, enligt rapporten, mycket till för att det aktuella planområdet ska
ställa till problem för närliggande områden.

Utsnitt ur dagvattenutredningen. Flygfotot visar avrinning av dagvatten på mark vid extrema
skyfall. Planområdet är markerat med röd linje.
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Trafikflöden
Förskolan bedöms ge upphov till cirka 500 fordonsrörelser per dygn från områdets infart från
Drottninghögsvägen. Siffran omfattar totalt antal trafikrörelser som utförs av förskolans anställda, transporter till förskolans verksamhet samt hämtning och lämning av förskolebarn.
Buller från vägar

För närvarande finns inte några tillämpningsbara tydligt reglerade riktlinjer för trafikbuller vid
förskolor. Inom ramen för detaljplanen tillämpas riktlinjer för trafikbuller för föreslagen förskola enligt: Riktlinjer för intern hantering av plan- och bygglovsremisser samt anmälningsärenden avseende lokalisering av barnomsorgs- och undervisningslokaler. Dokumentet har tagits fram
av miljöförvaltningen i Helsingborgs stads och antogs av miljönämnden den 21 augusti 2008.
Delar av dokumentet håller på att revideras. I dessa riktlinjer anges att dygnekvivalent nivå 55
dBA bör innehållas på minst halva förskolegården. Inomhus bör dygnsekvivalent nivå 30 dBA
inte överskridas.

Boverket skriver i sin vägledning Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö (från 2015) att det på förskolegårdar
är önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Vidare anger Boverket att en målsättning kan
vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.

Naturvårdsverket tillämpar, sedan september 2017, en ny vägledning för buller på skolgård från
väg- och spårtrafik. På en ny förskolegård som påverkas av buller från vägtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör också den maximala nivån 70 dBA
underskridas på dessa ytor. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom förskolegården
har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt
5 gånger per genomsnittlig maxtimme.

Den översiktliga bullerkartläggningen av omgivningsbuller, som Helsingborgs stad har genomfört under 2016, visar att planområdet påverkas av buller. De ekvivalenta ljudnivåerna varierar
mellan 45-64 dBA. Den nordöstra delen av planområdet, närmast Drottninghögsvägen påverkas
av bullernivåer mellan 60-64 dBA. Närmast Drottninghögsvägen finns en befintlig bullervall, se
ungefärlig utbredning inom planområdet i kartan nedan. Därefter följer en remsa med ekvivalenta bullernivåer mellan 55-59 dBA. Den största delen av planområdet påverkas av bullernivåer mellan 50-54 dBA. En liten del i planområdets södra gräns påverkas av bullernivåer mellan
45-49 dBA.

17 (31)

Samrådshandling
Dnr:748/2016
Upprättad 30 oktober 2017
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"

Utsnitt ur Helsingborgs stads kartläggning av omgivningsbuller från 2016. Planområdets ungefärliga läge är markerat med svart linje. Ungefärlig utbredning av befintlig bullervall markeras inom
planområdet med två svarta pilar.
Enligt trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns och daterad 2017-11-02, det krävs det bullerskydd för att bullernivåerna ska innehållas på gårdsytan. För att bullernivåerna ska vara
lägre än 50 dBA, och uppfylla Boverkets vägledning, krävs det att den befintliga bulleravskärmningen mot Drottninghögsvägen kompletteras. Bulleravskärmningen föreslås enligt trafikbullerutredningen göras med ett minst 2,5 meter högt plank från föreslagen förskolebyggnad ut
mot Drottninghögsvägen för anslutning mot den befintliga bullervallen.
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Utsnitt ur trafikbullerutredningen. Kartan visar beräkningspunkter och beräknade bullernivåer
med befintlig bullervall.

Utsnitt ur trafikbullerutredningen. Kartan visar beräknade bullernivåer med kompletterat bullerskydd. Föreslaget kompletterande bullerskydd är markerad med blå linje.
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Trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns och daterad 2017-11-02, konstaterar att det,
under förutsättning att den befintliga bullervallen i kombination med föreslagen kompletterande bulleravskärmning finns, byggnadstekniskt går att uppfylla gällande riktvärden 30 dBA
inomhus.

Den planerade förskolegården bedöms klara Helsingborgs stads riktlinjer som anger att minst
halva förskolegården bör klara 55 dBA dygnsekvivalent nivå. Den befintliga bullervallen och det
kompletterade bullerskyddet regleras med planbestämmelser i plankartan. Se mer under rubriken Bullerskyddsåtgärder i kapitel 2.4 Trafik.
Risker

Enligt Helsingborgs stads riskhanteringskarta bedöms planområdet inte påverkas av några risker. Det ligger inte inom uppmärksamhetsområdet från några miljöstörande risker och påverkas inte av några olycksrisker.
Elektromagnetiska fält

Söder om planområdet finns en befintlig gång- och cykelväg. I den ligger en 145 kV ledning som
Öresundskraft ansvarar för. När Öresundskraft projekterar nya 145 kV ledningar dimensionerar
de utifrån kabelns strömtålighet ett avstånd, 8 meter, från fastighetsgräns där människor stadigvarande vistas så att fälten understiger 0,4 μT.

Öresundskrafts dimensionering utgår från en prognos om väsentligt större eleffekt i Helsingborg än vad som nu är fallet. Den effektökning som varit under -70 och – 80 talet har avstannat
de senaste åren men eftersom kablarnas livslängd är lång (50-60 år) dimensionerar de fortfarande efter de gamla prognoserna. Öresundkraft vet heller inte när och om effektökningarna tar
fart igen i takt med att Helsingborg växer och transportsektorn konverterar till eldrift.

Öresundskrafts prognos för belastningsutvecklingen säger att det kommer dröja länge innan
fälten kring kabeln överstiger 0,4μT vid 4 meter. Förmodligen sker det efter att kabeln ersatts av
en ny kabel. Därför är Öresundskrafts förslag att inte göra några åtgärder nu för att sänka fältnivåerna, om förskolans gräns kan läggas 4 meter från kabeln.
Detaljplanen reglerar förskolans kvartersmark till 4 meter utanför den aktuella 145 kV ledningen vilket Öresundskraft bedömt är tillräckligt för att den elektromagnetiska strålningen ska vara
lägre än gällande riktvärde där människor vistas långvarigt.

3.4

Natur- och kulturmiljö

Naturmiljö och biologisk mångfald
Planområdet, som idag är en gröning, är utpekad i Grönstrukturprogrammet som gröning, samt
är en viktig del av Drottninghögs grönstruktur och är karaktäristiskt för stadsdelen. Planförslaget påverkar genom att parkytan tas i anspråk. I den här delen av Drottninghög finns få/inga
andra parkytor.

Den biologiska mångfalden inom planområdet är ett värde för urban biodiversitet. Här finns en
relativit artrik och åldersvarierad träd- och buskflora (äpple, päron, lönn, avenbok, sälg/viden,
fläder, poppel, alm, björk, hagtorn, fågelbär, ask bland annat). Det finns goda förutsättningar för
småfågel samt vissa insektsvärden och habitat för små däggdjur. Planförslaget påverkar den
biologiska mångfalden genom att vegetation, inklusive blommande och bärande träd samt äldre
träd, och grönytor försvinner. Återstående ytor kommer att användas mer intensivt vilket till
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exempel påverkar småfågellivets häckningsmöjligheter. Slånbrynet, som är en viktig struktur,
försvinner.

Planområdet omfattar ekosystemtjänster. Det fungerar reglerande i form av växtligheten som
reglerar mikroklimatet och ger en visuell barriär mot Drottninghögsvägen. Den har också viss
dagvattenreglerande och koldioxidinbindande funktion. Området fungerar också understödjande för livsmiljön för urban biodiversitet, framförallt för småfågel.
Parker

Planområdet är utpekat som gröning i stadens Grönstrukturprogram. En gröning är en liten
park som kan erbjuda inbjudande sittplatser för den lilla gruppen, gräsmattor för picknicken
och mindre utrymmeskrävande lek. Gröningar kan komplettera bostadsgårdens eller trädgårdens privata grönytor. En utbyggnad enligt planförslaget minskar mängden allmän plats park på
Drottninghög och innebär att gröningen och dess kvaliteter går förlorad.
Landskapsbild

Landskapsbilden påverkas eftersom planförslaget möjliggör placering av en förskola på en plats
som tidigare varit en gröning/parkyta.
Balansering

Balanseringsprincipen har tillämpats på planområdet. Sammanfattningsvis innebär ianspråktagande av marken för förskola stor påverkan på de rekreativa värdena och måttlig påverkan på
de ekologiska värdena. Detta innebär att effekterna av detaljplanens genomförande behöver
balanseras.
Grundtanken med balanseringsprincipen är att styra exploatering till platser där man inte tar
ekologiska eller rekreativa värden i anspråk. Om exploateringen ändå ska genomföras på en
plats där ekologiska eller rekreativa värden påverkas ska balanseringsprincipen bidra till att
förlorade värden kompenseras. Detta görs genom fyra steg i balanseringsprincipen: undvika,
minimera, utjämna och ersätta.
Balanseringsprincipen tillämpas på mark som är park, natur- eller jordbruksmark. Park och
natur behöver inte vara planlagda för ändamålet.

Följande värden föreslås skapas genom balanseringen: ny grönyta på Drottninghög, ökad satsning på befintlig lekplats, uppdaterade mötesplatser i den här delen av Drottninghög med fokus
på barn och ungas rörlighet och om möjligt insådd med ängsflora på lämplig återstående gräsyta
för att gynna insekter, fåglar samt estetisk upplevelse.
Inom planområdet föreslås följande insatser för utjämning: spara vegetation så långt möjligt,
särskilt äldre och karaktärsskapande träd, inför blommande och bärande träd och buskar i gestaltningen av återstående grönyta samt av förskolegården, bevara död ved från avverkning av
delar av vegetationen som ska tas bort både av naturskäl och för kojbyggande. Det är också viktigt att bevara kullen på något sätt för platsens karaktär och kopplingen till övriga grönytor på
Drottninghög.
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Delar av planområdet sett från väster med den befintliga kullen i bakgrunden.

3.5

Sociala förhållanden

Befolkning och service
I stadsdelen Drottninghög, och i Helsingborg i stort, är det brist på förskolor. Genom att detaljplanen möjliggör för en förskola tillgodoses en del av den bristen.
Konsekvenser för barn

Drottninghög är ett område med trafikseparering där biltrafiken matas utifrån vilket innebär att
det finns få konfliktpunkter mellan barn och biltrafik inom stadsdelen idag. Befintliga gång- och
cykelvägar inom Drottninghög leder till förskolan vars entréer kan nås från både söder och väster. Förskolgården kommer kunna utnyttjas av andra barn och ungdomar, som bor i närheten,
när skolan är stängd.
Tillgång till parker

I närheten av planområdet finns en park som följer definitionen av närpark (minst ett hektar)
enligt stadens Grönstrukturprogram, antaget av kommunfullmäktige i mars 2014. Närparker
ger boende en trygg plats att mötas på där man kan träffas och umgås, leka, spela kubb eller
rasta hunden och behöver finnas inom 300 meters gångavstånd för att utnyttjas i vardagen.
Närmaste större områdespark (enligt definitionen minst fem hektar) inom stadsdelen är Drottninghögsbadets grönområde, där det finns utrymme för mer ytkrävande aktiviteter som bollspel. Närmaste större områdespark utanför stadsdelen är Gubbaparken, öster om planområdet,
på Dalhem.
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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
Delar av fastigheten Drottninghög Norra 4 (markerad med blå färg och bokstäverna A och D i
kartan nedan) övergår till allmän platsmark och till kvartersmark för förskolan.

Delar av fastigheterna Filborna 31:56 (markerad med rosa färg och bokstäverna C och F i kartan
nedan), Filborna 31:2 (markerad med gul färg och bokstäverna B och E i kartan nedan) och Filborna 30:1 (markerad med grön färg och bokstaven G i kartan nedan) övergår till kvartersmark
för förskolan.

Delarna av fastigheterna som är markerade med bokstäverna A, B och C övergår till allmän platsmark. Delar av fastigheterna D, E, F och G övergår till kvartersmark för förskolan.
Avtal
En överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas mellan Helsingborgs stad och fastighetsägaren till Drottninghög Norra 4.

Ekonomi

Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. För staden kan det betyda både
exploateringsintäkter och utgifter såsom investeringar vid utbyggnad av allmän plats och långsiktiga kostnader för drift och underhåll. Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för privata aktörer och fastighetsägare inom planområdet.
I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterligare oförutsedda utgifter kan tillkomma.
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Genomförandekostnader för staden – inom planområdet
Utbyggnad av gator
Utbyggnad av förskola
Sanering av markföroreningar
Fastighetsbildning
Balansering av gröna värden
Flytt av dagvatten- och spillvattenledning

Ansvar*
MEX
FF
MEX
MEX
MEX
MEX

Driftskostnader för staden
Drift och underhåll av förskolegård (som är öppen för allmänt bruk
efter förskolans öppettider)
Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark
Ökade driftskostnader för park på grund av samnyttjande av förskola

Ansvar*
SFF

Genomförandekostnader för staden – utanför planområdet
Balansering av gröna värden

Ansvar*
MEX

SBF
SBF

* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten, FF – fastighetsförvaltningen.

Detaljplanen kräver kommunala investeringar för utbyggnad av gata och förskola. Den tillkommande parkmarken är idag planlagd som kvartersmark för bostäder, men utformad som park
med en gång- och cykelväg. Det innebär att det inte finns några genomförandekostnader för
parkmarken för staden. Däremot ingår parkmarken i ökade drift och underhållskostnader för
staden.

Eftersom markföroreningar har påträffats inom planområdet krävs sanering. Flytt av dag- och
spillvattenledningar ska belasta exploateringen. Eftersom ytan som tas i anspråk är parkmark
innebär det kostnader för balanseringsåtgärder inom och utom planområdet.

Val av genomförandetid kan påverkas av ekonomiska avväganden. Huvudmannaskap inom området påverkar ekonomin.
Tekniska utredningar

Enligt Översiktlig miljöteknisk markundersökning (daterad 2016-04-19), gjord för Drottninghög,
och SGUs jordartskartering består de översta jordlagren inom den norra delen av Drottninghög,
där planområdet finns, av isälvssediment bestående av sand och grus.

Enligt rapporten Planeringsunderlag, geoteknik, framtagen av Tyréns (daterad 2017-09-29)
består jordlagren av fyllning ovanpå friktionsjord. De geotekniska förutsättningarna för grundläggning inom planområdet är goda eftersom marken under fyllning utgörs av mycket fast lagrad friktionsjord och morän med goda egenskaper. Det råder inga stabilitets- eller sättningsproblem för planerad bebyggelse i området.

Vid provtagningstillfället (september 2017) var marken torr ned till undersökt skruvprovtagningsdjup mellan 1,5 och 2,7 meter under markytan. Enligt tidigare utförda undersökningar av
Sweco (Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Drottninghög, daterad 2016-04-19) har
grundvattennivåer mätts ungefär 230 meter sydväst om aktuellt planområde. I denna punkt
mättes grundvattennivån den 2016-01-20 till +39,54 vilket motsvarar 5 meter under markytan.
Markytan inom aktuellt planområde ligger på nivåer mellan -45,0 och +46,9, undantaget anlagd
kulle.
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Ett PM avseende geoteknik, rapport daterad 2017-09-29, har tagit fram av Tyréns under september 2017. PM:et behandlar planeringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten
för planförslaget. I planerings PM:et beskrivs geotekniska och hydrogeologiska förhållanden och
förutsättningar för grundläggning samt rekommendationer om utförande.

Enligt trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns och daterad 2017-11-02, krävs det bullerskydd för att bullernivåerna ska innehållas på gårdsytan. Den befintliga bullervallen föreslås
komplettteras med ett minst 2,5 meter högt plank från föreslagen förskolebyggnad ut mot
Drottninghögsvägen för anslutning mot befintlig bullervall. Den planerade förskolegården bedöms klara Helsingborgs stads riktlinjer som anger att minst halva förskolegården bör klara 55
dBA dygnsekvivalent nivå. Trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns och daterad 2017-1102, konstaterar också att det, under förutsättning att den befintliga bullervallen i kombination
med föreslagen kompletterande bulleravskärmning finns, byggnadstekniskt går att uppfylla
gällande riktvärden 30 dBA inomhus.
Övriga upplysningar

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera.
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4 Planeringsförutsättningar
4.1

Bakgrund och organisation

Bakgrund till planändringen
Ansökan om planändring inkom från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs stad den
8 juli 2016. Ansökan gäller att pröva förskola och eventuell möjlighet till annan markanvändning.
Beslut i ärendet

Beslut om planuppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 17 november 2016.

4.2

Planområdet

Planområdet är beläget på Drottninghög som är en stadsdel i nordöstra Helsingborg. Delar av
fastigheterna Filborna 30:1, Filborna 31:56 och Drottninghög Norra 4, ingår i planområdet.

Planområdet

Helsingborgs
centralstation

Planområdets läge är markerat med en cirkel och Helsingborgs centralstation är markerad med
en pil. Skala 1:30 000
Planområdet gränsar till Drottninghögsvägen i norr och öster och till gång- och cykelvägar och
befintlig bebyggelse i söder och väster. Det föreslagna planområdets yta är cirka 11 900 m2.
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Drottninghögsvägen
Dalhem

Skolan
Kyrkan
Drottninghögs centrum
Planområdet är markerat med orange streckad linje. Skala 1:2000
Markägoförhållanden
Delar av fastigheterna Filborna 30:1, Filborna 31:56 och Drottninghög Norra 4

Fastigheten Filborna 30:1 och Filborna 31:56 ägs av Helsingborgs stad och fastigheten Drottninghög Norra 4 ägs av Helsingborgs stad.
Markanvändning

Området används idag som grönyta och är utpekad som gröning i stadens Grönstrukturprogram. Här finns en bollplan och en lekplats.
Historik

Namnet Drottninghög syftar troligen på en gravhög som anlades under bronsåldern och har
lokaliserats till ett område som idag utgör korsningen mellan Drottninghögsvägen och Rökullagatan. På 1940-talet odlades frukt på Drottninghög. Under de första decennierna av 1900-talet
fanns det också en stor jordgubbsodling på området men den lades så småningom ner och företaget inriktade sig helt på att odla frukt.

Bostadsområdet Drottninghög är en del av det så kallade miljonprogrammet, och började planeras i början av 1960-talet. Åren 1966-69 byggde Helsingborgshem totalt 1 114 lägenheter i vad
som var Helsingborgs dittills största bostadsprojekt.
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Grönområden
Planområdet är en grönyta som är utpekad som gröning i stadens Grönstrukturprogram. En
gröning är en liten park som kan erbjuda inbjudande sittplatser för den lilla gruppen, gräsmattor för picknicken och mindre utrymmeskrävande lek. Gröningar kan komplettera bostadsgårdens eller trädgårdens privata grönytor.
Trafik

Idag nås planområdet via gång- och cykelvägar inom Drottninghög och från Dalhem via en gångoch cykeltunnel under Drottninghögsvägen.
Teknisk försörjning

Inom planområdet finns vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Utanför planområdet finns
en elledning och optorör.
Arkeologi

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Geotekniska förhållanden

Enligt Översiktlig miljöteknisk markundersökning, gjord för Drottninghög, och SGUs jordartskartering består de översta jordlagren inom den norra delen av Drottninghög, där planområdet
finns, av isälvssediment bestående av sand och grus.
Planområdet är beläget inom ett område med isälvssediment vilket innebär en risk för förhöjt
markradon.

Enligt rapporten Planeringsunderlag, geoteknik, framtagen av Tyréns (daterad 2017-09-29)
består jordlagren av fyllning ovanpå friktionsjord. De geotekniska förutsättningarna för grundläggning inom planområdet är goda eftersom marken under fyllning utgörs av mycket fast lagrad friktionsjord och morän med goda egenskaper. Det råder inga stabilitets- eller sättningsproblem för planerad bebyggelse i området.

Vid provtagningstillfället (september 2017) var marken torr ned till undersökt skruvprovtagningsdjup mellan 1,5 och 2,7 meter under markytan. Enligt tidigare utförda undersökningar av
Sweco (Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Drottninghög, daterad 2016-04-19) har
grundvattennivåer mätts ungefär 230 meter sydväst om aktuellt planområde. I denna punkt
mättes grundvattennivån den 2016-01-20 till +39,54 vilket motsvarar 5 meter under markytan.
Markytan inom aktuellt planområde ligger på nivåer mellan -45,0 och +46,9, undantaget anlagd
kulle.

4.3

Service

Offentlig service
I Drottninghögs centrum, som ligger cirka 300 meter söder om planområdet, finns bibliotek och
vårdcentral. Inom stadsdelen finns också ett trygghetsboende.
Befintliga vårdinrättningar, vårdcentraler, äldreboenden, bibliotek etc i närområdet.
Skola och förskola

Drottninghögsskolan ligger cirka 200 meter sydväst om planområdet. På Drottninghögsskolan
går elever från förskola till årskurs 6. Inom en radie av cirka 600 meter inom Drottninghög nås
också tre förskolor.
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Kommersiell service
Drottninghögs centrum ligger cirka 300 meter söder om planområdet. Där finns ett bageri, en
närbutik, en tobakshandel, en pizzeria och en libanesisk restaurang. Här finns också Helsingborgshems stadsdelskontor.

4.4

Riksintressen och förordningar

Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är
intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen.
Planområdet berör inte några riksintressen eller andra bestämmelser.

4.5

Tidigare kommunala ställningstaganden

Översiktsplan
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område för utveckling
och komplettering i storskaliga bostadsområden. Det påpekas också att värdet i befintlig bebyggelsestruktur ska beaktas och kompletteras med omsorg och att kompletteringar i storskaliga
flerbostadshusområden ska ta tillvara befintliga kulturmiljökvaliteter. Utveckling av området
bör utgå ifrån befintliga stråk och eventuellt komplettera dessa för att förbättra sambanden
mellan olika delar i Helsingborg.
Förslaget bedöms vara förenligt med stadens översiktsplan (ÖP 2010).
Fördjupning av översiktsplanen

Planområdet berörs av stadsplan 2017. Stadsplanen har varit ute på samråd under sommaren
2016, på utställning under våren 2017 och planeras att antas under vintern 2017.

I utställningsversionen av stadsplanen pekas planområdet ut som markanvändningarna förskola och gröning. Planområdet är beläget i utkanten av ett utpekat stadsstråk som ska koppla
ihop Drottninghögs och Dalhems centrum. Syftet med stadsstråket är att det kopplar samman
staden med fokus på gående och cyklande. Stråken ska ha en trivsam miljö utifrån gåendes hastighet och skala och det ska finnas platser och upplevelser att stanna till vid.

Detaljplaner

För planområdet gäller två detaljplaner.

Dels detaljplan från 1965 för Drottninghög (7821), vilken redovisar att marken ska användas
för allmänt ändamål park och, i väster, som kvartersmark för bostäder, som inte får bebyggas.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.
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Utsnitt ur gällande detaljplan 7821. Planområdet är markerat med orange streckad linje.
Och dels detaljplan från 1970 för Dalhem-området (9297), vilken redovisar att marken i norr,
mot Drottninghögsvägen ska användas för allmänt ändamål park och, i väster, som kvartersmark för bostäder, som inte får bebyggas och som ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.

Utsnitt ur gällande detaljplan 9297. Planområdet är markerat
med orange streckad linje.
Fastighetsplaner
Planområdet berörs inte av några fastighetsplaner.
Bevarandeplan

Planområdet ingår inte i någon bevarandeplan.
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Program till detaljplan
Ett program för Drottninghög är framtaget och godkändes i december 2012 av stadsbyggnadsnämnden. Det pågår ett arbete med den övergripande strukturen på Drottninghög vilket syftar
till att revidera planprogrammet. Arbetet med den övergripande strukturen på Drottninghög
sker på grund av att planprogrammet till vissa delar är inaktuellt.

Parkeringsnorm

Nuvarande parkeringsnorm för Helsingborgs stad, antogs av kommunfullmäktige 2017. Inom
projekt DrottningH har en specifik parkeringsstrategi tagits fram. Enligt stadens parkeringsnorm ses parkeringsstrategin för Drottninghög som en särskild utredning.

Drottninghögs parkeringsstrategi har reviderats för att anpassas till stadens parkeringsnorm
som antogs 2017. Parkeringsstrategin för Drottninghög har antagits som planeringsinriktning
för Drottninghög av projekt DrottningH: s styrgrupp.

Enligt parkeringsstrategin är Drottninghög beläget i zon 3. För en förskola krävs 5 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA.
Övrigt

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014,
ligger planområdet inom rekommenderat avstånd till både park och natur. Planområdet är
också utpekat som en gröning, vilket är små parker som kan erbjuda inbjudande sittplatser för
den lilla gruppen, gräsmattor för picknicken och mindre utrymmeskrävande lek. Gröningar kan
komplettera bostadsgårdens eller trädgårdens privata grönytor.

I Trafikprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 21 maj 2014, pekas Drottninghög ut som en del i skapandet av ett strukturbildande kollektivtrafiknät som binder samman
staden. En attraktiv kollektivtrafik som har hög prioritet och i huvudsak kör i egen bana kan
knyta samman befolkningstäta ytterområden, som Drottninghög, med stadskärnan.
Enligt PM klimatanpassning, antaget av kommunfullmäktige 25 april 2012, pekas ett område
sydost om föreslaget planområde ut som en stor lågpunkt. Vidare är hela Drottninghög, inklusive planområdet, markerat att det behövs en översyn av VA-systemet i bebyggda områden.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Björn Bensdorp Redestam
planchef

Malin Bergman
planarkitekt
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