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f ö r o r d

Helsingborgs Hamn AB är ett kommunägt bolag som 
på uppdrag av sin ägare, Helsingborgs stad, ska vara 
vinstdrivande och ge avkastning till ägaren. Hamnen 
har cirka 250 medarbetare.

Helsingborgs Hamn är en av Europas ledande ham
nar. Den ligger perfekt placerad på tröskel till Öster
sjön och är en logistisk knutpunkt för transporter via 
vatten, väg och järnväg.

Hamnen är en av världens största färjehamnar med 
mer än åtta miljoner resenärer årligen. Med sina cirka 
175 000 hanterade TEU sjöledes är Hamnen dessut
om Sveriges näst största containerhamn. 

Denna tävling startas för att öka effektiviteten i Ham
nen och på så sätt säkra lönsamheten inför framtiden. 
Som ett av Sveriges viktigaste logistikcentrum är det 
av största vikt att flödet genom Helsingborgs Hamn 
fungerar så effektivt som möjligt. Detta är givet av 
stort intresse även för staden Helsingborg och dess 
näringsliv.

Helsingborgs Hamn har höga ambitioner för fram
tiden. Vi ser fram emot att ta fram nya innovativa lös
ningar vad gäller infrastruktur i Västhamnen tillsam
mans med Er, då vi ser det som en förutsättning för 
vår fortsatta framgång.

Jo Kristian Okstad  VD
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1  i n l e d n i n g

Helsingborgs Hamn AB inbjuder följande team till en 
projekttävling angående Västhamnen i Helsingborgs 
Hamn:
• Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants  
 HPC, Liljewall Arkitekter.

• COWI AB, Wingårdhs, SSPA, Seaport Group.

• WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal 
 Engineers, Wåhlin arkitekter AB.
• Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S, Berg Arkitekt- 
 kontor AB, Haskoning Nederland B.V.

Tävlingen genomförs som en projekttävling i enlighet 
med LUF (Lagen om upphandling inom om rådena 
vatten, energi, transporter och posttjänster) och har 
föregåtts av ett öppet prekvalificeringsförfarande för 
val av deltagare. Tävlingen arrangeras av Helsingborgs 
Hamn AB i samarbete med Sveriges Arkitekter.

2  s y f t e

Projekttävlingen har som syfte att belysa:
• Möjligheter och begränsningar i en    
 moderniseringsprocess av Västhamnen.

•  Framtida utveckling av Västhamnen i samverkan  
 med statsutvecklingsprojektet H+*.

•  Ekonomiska aspekter för byggnation och 
 framtida produktion.

•  Möjligheter till att minimera miljöpåverkan från  
 hamnens verksamhet.

•  Möjligheter att förbättra/befästa positionen som  
 Sveriges näst största containerhamn.

* H+ är Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid. 
Fram till 2035 skaSödra centrala Helsingborg planeras, utvecklas 
och förnyas. H+ syftar på att staden ska växa med fler människor, 
fler företag och nya kvaliteter. (http://hplus.helsingborg.se)
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3  täv l i n g s u p p g i f t e n

Tävlingsuppgiften är att utforma Helsingborgs Hamn 
ABs containerterminal till en modern och effektiv 
terminal med kapacitet att klara av marknadsutveck
lingen under ett 20års perspektiv, samt att redovisa 
val av hanteringssystem i relation till förväntad volym
utveckling. 

I förutsättningarna ingår att: föreslå lämplig gatefunk
tion avsedd för hela hamnområdet; ge förslag till ny 
kajsträckning; utarbeta effektiv internlogistik i och 
mellan terminalerna, anpassat efter tre olika trans
portslag; ta höjd för godssäkerhet; ta hänsyn till nau
tiska förutsättningar; föreslå funktion över tid för att 
kunna bibehålla produktivitet under byggnation; samt 
att beakta gränssnittet mellan hamnen och stads
byggnadsprojektet H+. 

Vidare skall en anpassad containerterminal vara kost
nadseffektiv, ha effektiva hanteringssystem samt ha 
utvecklingsmöjligheter. 

Givna förslag skall, förutom att uppfylla rådande mil
jö, arbetsmiljö och säkerhetskrav, så som givna vill
kor i miljötillstånd, lagen om hamnskydd och lagen om 
sjöfartsskydd, även ge förslag på hur, utöver rådande 
krav, Helsingborgs Hamn AB kan minimera sin miljö
påverkan.

detta innebär att:
• Västhamnen skall klara av att hantera en förvän

tad volymtillväxt på 5 % per år, vilket motsvarar 
 ca 500 000 hanterade TEUs sjöledes Lo/Lo 
 (Lift On/Lift Off ) efter 20 år. Utvecklingsmöjlig

heter utöver detta i framtiden skall finnas.

• Valet av hanteringssystem skall, utifrån den för-
väntade årliga tillväxten på 5 %, vara optimerat  
utefter: hamnens ytor, förväntad fartygsstorlek, 
drifts/ underhålls/investerings/produktions
ekonomi. Hanteringssystemen skall vara kostnads
effektiva med hänsyn taget till hanterad volym och 
bemanning.

• Gatefunktionen skall ha optimal logistisk lokalise
ring och klara av hamnens alla in- och utflöden 
med optimal effektivitet, utan att göra avkall på 
 säkerheten i hamnen.

• Västhamnen måste klara av att hantera flera  fartyg 
i storlek upp till 225/32,3/11,7 meter (Längd/
Bredd/Djup) (Se bif. SSPA rapport) samtidigt. 
Djupgåendet får inte vara en begränsande faktor 
för vilket kajläge ett fartyg skall anlöpa, och måste 
vara minst 10 % större än största godkända far
tygsdjupet. De nautiska rekommendationerna i 
PIANC (www.pianc.org) skall efterföljas i den mån 
det är möjligt. Vändbassängen får inte vara mindre 
än dagens mått.

• Utifrån den relation av flöden hamnen har idag 
måste de interna körvägarna klara av att hantera 
den förväntade volymökningen på +5 % per år. 

• Alla säkerhets-, miljö- och arbetsmiljöföreskrifter 
skall följas genom hela projektet.

• Produktionen i hamnen skall kunna bibehållas 
 under hela projektet.

• Hänsyn till gränssnittet mellan hamnen och  staden 
skall tas, med fokus på H+ och Hamn leden 

 (Se kap. Stadsutvecklingsprojekt), och visa på hur 
hamnens verksamhet i minsta möjliga mån kan 
 påverka statsutvecklingen, både vad  
gäller buller/emissioner och visuellt intrång.

• Faciliteters lokalisering och funktion skall vara 
 optimerade efter behovet i Västhamnen.

• En investeringsbudget med tyngdpunkt på: ytor, 
kajer, hamnbassäng, byggnader, kranar och hante
ringssystem, med hänsyn tagen till de förutsätt
ningar och antaganden som finns beskrivna  
i detta dokument, skall vara ekonomiskt hållbar.
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4  B o l a g e t

Helsingborgs Hamn AB bildades 1988, som ett rent 
driftbolag. Staden ägde och hyrde ut samtliga anlägg
ningar och inventarier som bolaget brukade  
i sin drift. 1993 sålde staden merparten av dessa till
gångar till bolaget. Bolaget, som inte lyder under själv
kostnadsprincipen, verkar helt på den konkurrensut
satta marknaden.

Helsingborgs Hamn är ett kommunalt bolag med ca 
260 anställda. Bolaget ansvarar för administration, 
stuveri, byggnation, underhåll av hamn faciliteterna 
och en årlig godshantering på mer än 8 miljoner ton. 

Med åren har vi tagit en position som en av norra Eu
ropas ledande hamnar. Vi har mycket att tacka läget 
för.  Att vi ligger lätt tillgängligt, vid Öresunds smalas
te passage, har naturligtvis hjälpt oss att göra oss ett 
namn inom sjöfarten.

Läget ger en isfri hamn året runt, vattendjup upp till 
13,5 meter och en väl utvecklad infrastruktur med 
goda tåg-, väg-, flyg- och sjöförbindelser.  Läget har 
också bäddat för frekventa färjeförbindelser för for
don till och från Danmark och flera direkta förbindel
ser för enhetsgods till och från  övriga Europa. Allt 
precis på tröskeln till Östersjön. 

Helsingborgs Hamn är en av världens största färje
hamnar. Det är bara 4 kilometer mellan Helsingborg 
och vår grannstad Helsingør och varje år  reser fler än 
8 miljoner passagerare med färjorna, tur och retur 
mellan Sverige och Danmark. 

4.1  contaInerSPecIalISten
Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största contai
nerhamn men strävar alltid efter att vara Sveriges 
bästa containerhamn för kunderna. Drivkraften är 
enkel.

Containertrafiken är den transportmetod som ökar 
mest runt om i världen, av flera skäl; Containern är 
en säker frakthållare, den går att  utrusta med kylag
gregat för kylvaror och den är rejält stöttålig mm. 
Den är enkel att ”stapla” på ett effektivt sätt ombord, 
snabb att lasta av och på, både på fartyg och för vida
re transport med både lastbil och tåg. I korta drag är 
det detta som gör att Helsingborgs Hamn har valt att 
specialisera sig på containrar. 
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5.1  H+
H+ (Hplus) är Sveriges mest spännande stadsförny
elseprojekt. Och det största av sitt slag i Helsingborg 
i modern tid. Fram till år 2035 ska södra centrala Hel
singborg planeras, utvecklas och förnyas. H+ syftar 
på att staden ska växa med fler människor, fler fö
retag och nya kvaliteter. (http://hplus.helsingborg.se)

Södertunneln
I dag bildar järnvägen söder om Knutpunkten till
sammans med Malmöleden en barriär som skiljer 
stadsdelen Söder från havet. Genom att sänka ner 
järnvägen söder om Helsingborgs central (Knutpunk
ten) i en tunnel, blir det möjligt att binda ihop dagens 
centrum med stadsdelen Söder och H+ området. 
(http://hplus.helsingborg.se/omhplus/pagaendepro
jekt/projekta/)

5.2  Hamnleden
Helsingborgs stad och Trafikverket har tillsammans 
gjort en vägutredning kring den långsiktiga trafikför
sörjningen till Helsingborgs Hamn. I februari beslu
tade Kommunfullmäktige att anta Hamnledens Södra 

korridor för fortsatt arbete. (http://www.helsingborg.
se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversikts
planochdetaljplaner/Byggprojekt/hamnleden/)

5.3  HH-förBIndelSen
Antalet resande i Öresundsregionen ökar kraftigt och 
integrationen mellan Sverige och Danmark har tagit 
fart på allvar. Samtidigt passerar allt mer gods Skåne 
på vägen ut i Europa.
En fast förbindelse i Öresunds norra del kommer att 
behövas för att i framtiden avlasta Öresundsbron och 
för att integrationen i Öresundregionen ska kunna ut
vecklas fullt ut. Mellan Helsingborg och Helsingör är 
Öresund som allra smalast. Här är rätta platsen för 
att anlägga den andra fasta förbindelsen mellan Sve
rige och Danmark. (http://www.helsingborg.se/Med
borgare/Traf ikochstadsplanering/Oversik tsplan
ochdetaljplaner/Byggprojekt/fasthhforbindelse/)

5   s ta d s u t v e c k l i n g s p r o j e k t
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Då Helsingborgs Hamn är en hamn med flera olika 
verksamheter i olika delar av Hamnen är tävlings
området indelat i tre kategorier: primär, sekun
där, och externområden. Tävlingen riktar in sig på 
Västhamnen, vilken således är primärområdet, men 
för att kunna förstå och lösa de frågeställningar som 
 Hamnen har så är det av största vikt att även beskriva 
det vi i tävlingen kallar sekundär och externområden.
Helsingborgs Hamn hanterar idag totalt cirka 175 000 
TEUs Lo/Lo (Lift On/Lift Off ) sjöledes, med våra 
STS-kranar (Ship To Shore) (http://www.flickr.com/
photos/helsingborgshamn/ i mappen Projekttävling) i 
Västhamnen och Skåneterminalen. Största delen av 
verksamheten sker i Västhamnen då tre STSkranar 
finns placerade där och endast en i Skåneterminalen 
(Se bif. ritningar). I Skåneterminalen hanteras den 
största delen av Hamnen Ro/Ro-trafik (Roll On/
Roll Off ), utan färjetrafiken mellan Helsingborg och 
Helsingör inräknad, men även i Västhamnen hanteras 
idag vissa Ro/Roanlöp. 
 

6  täv l i n g s o m r å d e t  o c h  n u va r a n d e  v e r k s a m h e t

6.1  PrImärområdet
Västhamnen i Helsingborgs Hamn hanterar cirka 160 
000 TEUs per år Lo/Lo sjöledes och i Hamnen finns 
4 kajlägen: 903, 904, 905, 906 (Se bif. ritningar). Vid 
kaj 904 står STSkran 18 och 19, och vid kaj 906 står 
STSkran 16 vilket gör dessa kajer dedikerade till con
tainerverksamhet.

Kaj 904 har störst kapacitet av Västhamnens kajer. 
Med ett djupgående på 13m och med två STSkranar 
kan Hamnen här nå en produktivitet på cirka 3040 
moves per timme, med rätt förutsättningar, och är 
den enda kajen som kan ta emot de största anlöpen i 
Hamnen. I och med att Hamnen endast kan ta emot 
de största anlöpen vid kaj 904 kan det uppstå stock
ning och köbildning vid de mest trafikerade tiderna. 
Flödet av gods till Hamnen styrs främst av de stora 
oceanhamnarna i Europa, vilket leder till ett ojämnt 
trafikflöde. I princip alla containeranlöp sker i slutet 
av veckan; på måndagar och tisdagar sker inga eller få 
anlöp; och på onsdagar till lördagar har Hamnen cirka 
10 containeranlöp (Se bif. anlöpslista)

> forts.
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> forts.

Kaj 905 har ingen kran men har däremot en Ro/Ro 
ramp anpassad till ett av våra anlöpande rederier vil
ket gör att Hamnen tar in ett Ro/Roanlöp på kajen 
varje vecka.

Vid kaj 903 hanteras idag i princip enbart torrbulk
fartyg med pellets till Öresundskrafts värmeverk som 
ligger i direkt anknytning till Västhamnen. Fartygen 
lastas av med hjälp av kran 14 eller 15 som i sin tur 
lägger pelleten på ett transportband som sträcker 
längs kajen in i ”pelletsladan” (Se bif. ritningar).

Hantering
Vid all hantering i hamnområdet används truckdato
rer med trådlöst nätverk, där truck/kranföraren får 
information om vilken container som skall flyttas var 
och när. I uppställningsytorna (blocken) placeras con
tainrarna i rader om två upp till tre högt med 1618 
meters mellanrum (truckvändradie reachstackers) 
(Se bif. ritningar). Lyft och placering av containrar 
sker idag med reachstackers (Se bif. fordonsdatablad) 
vilket är avgörande för uppställningen av blocken. 
För att effektivisera ytorna, och testa ett alternativt 
hanteringssystem, har Hamnen beställt 5 st gränsle
truckar som kommer kunna tas i drift i Västhamnen 
våren 2012.

IMPORT

Containrarna lyfts från fartyg med Hamnens STS
kranar till dragbilar (tugmasters) med vagn för drag
ning till uppställningsyta. Vid uppställningsyta tar en 
topplyftstruck containern från vagnen och placerar 
den i block. För utlastning av container till lastbil/tåg 
används sedan reachstackers. (Se bif. fordonsdata
blad)

ExPORT

Reachstackers tar emot containrar från lastbil/tåg och 
placerar dem i exportblock. Från exportblocket tar 
sedan en topplyftstruck containern och kör den fram 
till respektive STSkran, som i sin tur lyfter contai
nern från land till far tyg.

logistik
Alla interna dragningar av containrar inom terminalen 
görs med tugmasters med vagn. Planering av intern
logistiken sker i Gaten i Västhamnen. 

gatefunktion
Gaten i Västhamnen ombesörjer administrativ han
tering av containerrörelser in och ut ur hamnen, 
mottagning av chaufförer och pappersexercis såsom 
tullklarering. Med hjälp av ITsystemet PORTit (www.
inport.com) försörjer även gatefunktionen produktio
nen med last/lossningsplaner för fartyg och planerar 
och leder internlogistiken. Utöver detta sköter även 
gaten den administrativa hanteringen av Combitermi
nalen. I år passerar ca 200 000 in och utpassager via 
gaten i Västhamnen.

6.2  Sekundärområdet

Skåneterminalen
I Skåneterminalen hanteras främst ro/ro-trafik, ham
nen har 2 st ro/rolägen med anlöp 6 dagar i veckan, 
och även ett lo/loläge med en stskran där 2 contai
nerrederier anlöper varje vecka. Att det finns ett lo/
loläge i Skåneterminalen gör att det i dagsläget mås
te tas resurser från Västhamnen vid anlöpen till läget 
och att det förekommer frekventa interndragningar 
mellan Skåneterminalen och Västhamnen. In och 
utlastning av containrar sker med reachstackers och 
toplyftstruckar. In till Skåneterminalen går även ett 
järnvägsspår, till vilket tåg kommer med metaller och 
containrar. Skåneterminalen har en egen gate som 
hanterar terminalens ro/ro-trafik, i vilken det passerar 
ca 50 000 in och utpassager i år. Övrig verksamhet 
i Skåneterminalen är magasin för metallagring, för
råd, truckverkstad, spolhall, magasin för hantering av 
kylgods, stuffing/stripping av containrar, hantering av 
metaller och containrar från järnväg.

combiterminalen
Helsingborgs Hamns Combiterminal, med 6 spår á 
560 meter, har en kapacitet på ca 120 000 enheter (ca 
180 000 TEUs) per år. I dag hanteras där ca 70 000 
enheter (ca 105 000 TEUs), både sjö och landburet 
gods vilket kräver att flödet mellan Combiterminalen 
och Västhamnen fungerar utan hinder. Hanteringen 
på terminalen sker med reachstackers som lyfter av/
på gods (containrar/trailers) från järnvägsvagnarna 
direkt till uppställningsytor (block) eller till dragbilar 
(tugmasters) med vagn för vidare transport till im
port eller exportblock.

> forts.
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6.3  externområden

oljeterminalen
I Oljeterminalen finns tre kajer för tankfartyg. Termi
nalen används för lossning och lastning av bensin och 
eldningsolja. Lastning och lossning av tankbilar sker i 
terminalen och det är ca 33 000 lastbilar årligen som 
går, via Hamnens interna körvägar, till och från Olje
terminalen (Se bif. kartor).

Spannmålsterminalen
I Spannmålsterminalen finns en siloanläggning som 
drivs av Svenska Lantmännen. Anläggningen är en 
av Europas största av sitt slag och har en lagringska
pacitet på 250 000 ton. Svenska Lantmännen driver 
anläggningen i egen regi, och då även anlöpen till an
läggningens kajer. Det är stora mängder transporter 
som går till och från Spannmålsterminalen, ca 47 000 
lastbilar per år varav ca 22 000 st under 6 veckor 

på hösten då det är högsäsong. Eftersom Spannmål
sterminalen ligger inom Hamnområdet måste dessa 
transporter gå via Hamnens interna körvägar (Se bif. 
ritningar).

6.4  flöde mellan termInaler
Då Helsingborgs Hamn hanterar containrar inte bara 
i Västhamnen utan även i Kombiterminalen och Skå
neterminalen har hamnen kontinuerliga containerflö
den mellan dessa terminaler: VästhamnenSkåneter
minalen ca 40 dragningar per dag i vardera riktning; 
VästhamnenCombiterminalen ca 45 dragningar per 
dag i vardera riktning; CombiterminalenSkånetermi
nalen ca 15 dragningar per dag i vardera riktning. Utö
ver dessa flöden har Hamnen även dagliga dragningar 
mellan Kemiras område, söder om Hamnen, och 
Västhamnen på ca 20 dragningar per dag i vardera 
riktning. All dragning mellan terminalerna sker med 
hjälp av dragbilar (tugmasters) (Se bif. dragningslista).

> forts.
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7.1  utVecklIng ocH VolymkraV
Volymtillväxten skall antas vara 5 % per år och Väst
hamnen skall klara av att hantera 500 000 TEUs Lo/
Lo sjöledes per år, inom en period av 20 år.

7.2  gatefunktIon
Gatefunktionen skall klara av hela Hamnens trafik
flöden och hänsyn till Hamnleden (Se kap. Stadsut
vecklingsprojekt) skall tas vad gäller inpassering/ar till 
Hamnen.

7.3  BeräknIngar
• Vid beräkningar skall följande antagna förutsätt
ningar följas:
 Saneringsarbeten skall inte tas med 
 i beräkningarna.
 Nya kajer skall ha en teknisk livslängd på 40 år.
 Alla ytor måste klara av de belastningar föreslaget 

hanteringssystem medför.
 Hanteringssystemens underhållsfaciliteter måste 

tas med i beräknandet av kostnaden för förslaget 
hanteringssystem.

 Energikostnad per kilowattimme SEK 1.
 Energikostnad per liter fordonsbränsle diesel 
 SEK 11.

7   f ö r u t s ät t n i n g a r / k r av

7.4  nautISka förutSättnIngar
Utifrån tidigare gjorda utredningar räknar Helsing
borgs Hamn AB med att Västhamnen måste klara 
av att hantera flera fartyg samtidigt på storleken 
225/32,3/11,7 meter (L/B/D) på samtliga kajlägen. Det 
måste finnas plats för bogserbåtar i hamnbassängen 
vilket medför att vändfunktionen i hamnbassängen 
inte får försämras. Nuvarande vändfunktion, vänd
bassäng med 300 meters diameter. 

Det är Transportstyrelsen som slutligen bedömer och 
godkänner den nautiska utformningen av en hamn
bassäng. I deras bedömning tas hänsyn till allt ifrån 
insegling och djupgående till vändbassängens storlek 
och väderförhållanden. I Trafikverkets bedömning 
hänvisar de till rekommendationerna i PIANC (www.
pianc.org), och i detta projekt skall dessa rekommen
dationer följas i den mån det är möjligt.

> forts.
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Utöver rekommendationerna i PIANC skall djupgå
endet i Västhamnen vara minst 10 % större än största 
godkända fartygsdjupet, detta medför att minsta djup 
i hamnbassäng och insegling skall vara minst 13 meter.
Vad gäller de geotekniska förutsättningarna så skall 
de anats vara godkända och därmed inte tas med i 
beräkningarna. Likaså skall möjliga saneringsarbeten 
ej tas med i beräkningarna.

7.5  ytor
De ytor som berör projektet är primärt det så kallade 
Primärområdet (se kap. Primärområde), även vissa 
ytor, som till exempel körvägar mellan terminaler, i 
de så kallade sekundär och externområdena kom
mer också beröra projektet. (se bif. ritningar).
De geotekniska förutsättningarna skall antas vara 
godkända och därmed inte tas med i beräkningarna. 
Likaså skall möjliga saneringsarbeten ej tas med i be
räkningarna. Alla ytor skall ha bärighet att klara av 
föreslagen verksamhet och hantering.

7.6  kajer
De kajavsnitt som skall beröras i projektet är begrän
sade till primärområdet, det vill säga hela kajlängden i 
Västhamnen (Se bif. ritningar). 
Alla kajer skall beräknas till en teknisk livslängd på 40 
år. Kajerna skall vara utformade så att Västhamnen kla
rar av att ta emot flera fartyg i storlek 225/32,3/11,7 
meter (L/B/D) samtidigt. Minimalt behov av bogser
båtar eftersträvas.
Antas skall att de geotekniska förutsättningarna är 
godkända och därmed inte tas med i beräkningarna. 
Likaså skall möjliga saneringsarbeten ej tas med i be
räkningarna.

7.7  Byggnader
Byggnader och dess funktioner skall redovisas med 
lokalisering och storlek (se bif. ritningar). De geo
tekniska förutsättningarna skall antas vara godkända 
och därmed inte tas med i beräkningarna. Likaså skall 
möjliga saneringsarbeten ej tas med i beräkningarna.

7.8  kranar
Kranarna i Västhamnen skall ha kapacitet att kla
ra hanteringen av fartyg med storlek på upp till 
225/32,3/11,7 meter (L/B/D).

7.9  HanterIngSSyStem
Vid beräkning av kostnader för valda hanteringssys
tem måste hänsyn tas till anpassad underhållsfunk
tion och faciliteter. Valt hanteringssystem måste minst 
klara av att hantera 500 000 TEUs i relation till för
väntad volymtillväxt över tiden.

7.10  mIljö

gällande miljötillstånd
Helsingborgs Hamn ABs miljötillstånd med 27 villkor 
ska beaktas och uppfyllas i projektet, bifogas.

Prövotidsvillkor buller 
Buller från övrig direkt hamnrelaterade verksamhet 
får som riktvärde inte överstiga följande ekvivalenta 
värden utomhus vid bostäder:

Dagtid kl 07.0018.00 55 dba utreda att nå 50dba

Kvällstid kl 18.0022.00 samt 
söndag och helgdag kl 07.0018.00 50 dba utreda att nå 45dba

Natt kl 22.0007.00 45 dba utreda att nå 40 dba

Om hörbara tonkomponenter och/eller impulsartat 
ljud förekommer ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 
5 dbaenheter. Momentana ljud nattetid får inte över
stiga 55 dba nå 50 dba. Bullerrapport från 2010 finns. 
Begränsningsvärden o utredning för maximalt miljö
tillstånd och redovisat av Helsingborgs Hamn AB till 
l st 20110630. Slutliga villkor ej fastställda. Rapporter 
bifogas.

landel
Prövotidsutredning angående landel av Helsingborgs 
Hamn AB till l st 20110630. Helsingborgs Hamn AB 
har tidigare sagt att vid ombyggnad av kajer ska landel 
förberedas. Landel ska ingå i projektet slutliga villkor 
ej fastställda. Rapporter bifogas.

luftemissioner
Vi får ej bidra så att stadens miljökvalitetsnorm över
skrides. Beräkningar för maximalt miljötillstånd och 
nya Västhamnen är beräknat. Helsingborgs Hamn AB 
redovisat till l st  20110630. ny emissionsberäkning 
finns från opsis, bifogas. Slutliga villkor ej fastställda.

> forts.
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Stigande havsvattennivåer
Projektet ska ta hänsyn till stigande havsvattennivåer.
Den högsta havsvattennivån hittills är +1,7 meter.
Grundvattennivåerna ska också tas hänsyn till då 
grundvattnet stiger motsvarande havsnivåhöjningen.
Utredning finns att tillgå från H+ stigande havsnivå – 
sårbarhetsanalys och förslag på anpassningsåtgärder.
 
tillstånd vattenverksamhet
Underlag ska tas fram, så att tillstånd för vattenverk
samhet kan sökas – godkännas.
Helsingborgs Hamn AB kommer att testa om man 
miljöbalken kap 11 §12: tillstånd enligt denna balk eller 
anmälan enligt 9a § behövs inte om det är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas ge
nom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhål
landen. Går inte detta måste Helsingborgs Hamn AB 
söka tillstånd hos mark och miljödomstolen, vilket tar 
minst 1 till 2 år. Redovisning med miljökonsekvensbe
skrivning måste göras i vilket fall som helst.

7.11  SäkerHet

definitioner
Det finns flera definitioner på hamnområde. Nu gäl
lande typer, och i detta projekt primärt berörda, 
framgår av gällande hamnordning (2007). Nuvarande 

> forts.

terminal, och kommande, motsvarar det hamnom
råde som måste ha en skyddsplan godkänd av trans
portstyrelsen.

Security

TERMINALOMRåDET

Terminalområdet skall vara inhägnat och ha en all
män kameraövervakning. Inhägnade delar skall vara 
försedda med el och detektera vid intrångsförsök. In
kommande larm och styrning av status på staket skall 
ske från integrerat passagesystem.

GRÄNSSNITTET I TERMINALOMRåDET

Den som ansvarar för terminalen har ett behov av 
att i gränssnittet mellan terminalområde och omvärld 
identifiera och kontrollera de personer och gods som 
önskar passera. Kontrollen avser identitetskontroll, 
vilket fordon och lastbärare, eventuell plomb, m.m. 
Passagen i båda riktningarna skall dokumenteras och 
vara spårbar vid behov av uppföljning. 

Önskad passage som inte är önskvärd skall kunna av
visas utan att person, fordon, lastbärare m.m. Behö
ver släppas in i terminalområdet.

> forts.
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TRANSPORTSKYDD AV FARLIGT GODS

Terminalen skall med god marginal uppfylla de krav 
som finns på transportskydd av farligt gods enligt gäl
lande transportregler.

PERSONALPARKERING

I terminalområdet får fordon ej köra in utan funktio
nell uppgift. Personalparkering, med rimlig säkerhet, 
skall ordnas i anslutning till terminalområdet i rimlig 
närhet av personutrymmen.

leveranser till och från kaj
Inom terminalen skall säkra och funktionella trans
porter från och till kaj vara möjliga som inte direkt 
berör den direkta produktionen i terminalen. I funk
tionen skall ingå möjlighet till lämplig parkering vid kaj 
samt kortare uppställning vid exempelvis bunkring el
ler vagn för sopsortering.

farligt gods/verksamhet

UPPSTÄLLNING AV FARLIGT GODS

Inom terminalen skall finnas uppställningsyta/or som 
ger extra säkerhet vid uppställning vid speciella pro
jektlaster av farligt gods som ger bästa möjliga säker
het.

SKADEDJURSBEKÄMPNING

Inom terminalen skall finnas en särskild arbetsyta där 
skadedjursbekämpning på ett säkert sätt kan utföras.

arbetsmiljö
Terminalområdet skall vara en säker plats att arbeta i 
för både interna och externa medarbetare. 

Säkerheten för behovet av så väl manuella arbeten, 
inklusive transporter med personbilar eller motsva
rande, i samma område där eventuellt tunga och 
stora maskiner arbetar skall särskilt belysas. Ett så
dant område är utbytet av lastenheter mellan olika 
transportsystem.

funktioner som behöver kunna fungera 
om behov uppstår

HÖJD SKYDDSNIVå ENLIGT ISPS 

(INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY)

Rikspolisstyrelsen kan fastställa att en högre skydds
nivå skall råda och Helsingborgs Hamn AB behöver 
aktivera sina skyddsplaner. Funktioner som kan be

höva sättas i funktion är extra bemanning av gater, 
visitation av besökare och fordon vilket ger behov av 
visitationslokaler (kan samutnyttjas), m.m.

TRANSPORTER AV LASTBÄRARE TILL OCH 
FRåN GRÄNSKONTROLLEN

I före detta Oljeterminalen finns en relativt ny bygg
nad byggd av Helsingborgs Hamn AB men utnyttjad 
av jordbruksverket och livsmedelsverket. Dessa myn
digheter begär att vissa enheter transporteras fram 
till byggnaden för olika kontroller.

TRANSPORTER TILL ANGRÄNSANDE VERKSAMHETER

I närområdet till terminalområdet finns andra verk
samheter som indirekt kan bli påverkade av den 
 säkerhet som behöver användas i olika gater och pla
cering av den samma. Sådana verksamheter är:
Transporter till och från 
• Spannmålsterminalen
• Conteam
• Ökab – värmeverket
• Västhamnsfisket
• Oljeterminalen
• Dykfirma

Bakgrund till säkerhetskrav att uppfylla

LEGALA KRAV

• Kodex om schengengränserna. 
 (http://europa.eu/legislation_summaries/jus

tice_freedom_security/free_movement_of_per
sons_asylum_immigration/l14514_sv.htm)

• Sjöfartsskydd med isps-koden 
 (international ship and port facility security).
 (http://www.transportgruppen.se/templates/ 

MultiMaster.aspx?id=31050)
• Hamnskydd.
 (http://www.transportgruppen.se/templates/ 

MultiMaster.aspx?id=31050)
• Tullkrav (AEO-certifikat).
 (http://www.tullverket.se/innehallao/a/aeo/author

isedeconomicoperatoraeo.4.7ebd8a201190f9e73
2f8000145.html)

• Transportskydd (landtransport av farligt gods).
 (http://www.transportgruppen.se/templates/ 

MultiMaster.aspx?id=31050)
• Arbetsmiljölagar.
 (http://www.transportgruppen.se/templates/ 

MultiMaster.aspx?id=31050)
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8  d e f i n i t i o n e r

• lo/lo  
 Lift On Lift Off, hantering av enhetsgods som lyfts  
 av och på lastbäraren.

•	 Ro/Ro	 	
 Roll On Roll Off, hantering av gods som rullas på  
 och av lastbäraren.

•	 TEU	 	
 TwentyFoot Equivalent Unit, mått för att räkna  
 enhetsvolymer. En 20fots container är lika med  
 1 TEU och en 40fots container är lika med  
 2 TEUs osv.

•	 Enhet	 	
 Lastbärare, tex.: En container eller ett trailersläp  
 oavsett storlek.

•	 Hanteringssystem	
 Den utrustning som används för att hantera 
 enheterna I baklandet.

•	 Moves	
 Ett move = ett lyft av en eller flera enheter.

•	 Truckdator	
 Dator med skärm i arbetsfordon som bl.a. visar  
 vilken container som skall hämtas var. Kopplad till  
 Hamnens ITsystem PortIT vi trådlöst nätverk.

•	 Block		
 Uppställningsyta för containrar.

•	 Truckvändradie	
 Radien på den yta som krävs för att vända en   
 specifik truck.

•	 Gate	passage	
 En passage av en enhet genom gatekontroll, 
 ett ekipage som passerar med två eller flera 
 enheter räknas som två eller fler gate passager.

•	 Stuff/Stripp	
 Lasta respektive tömma en containers/enhets   
 innehåll.

•	 Kylgods	
 Gods som kräver kyld förvaring.

•	 Reefer	container	
 Kyl/Fryscontainer som kräver elektricitet vid 
 uppställning.

•	 Spolhall	
 Utrymme för spolning/tvättning av maskiner 
 och annan utrustning.
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9  täv l i n g s B e s tä m m e ls e r

9.1  täVlIngSarrangör
Helsingborgs Hamn AB i samarbete med Sveriges ar
kitekter.

9.2  täVlIngenS form
Tävlingen är en inbjuden projekttävling som genom
förs i enlighet med LUF (Lagen om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjäns
ter, Försörjningssektorerna).

9.3  täVlIngSSPråk
Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska.

9.4  deltagarrätt
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna team, 
utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande.
• Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants  
 HPC, Liljewall Arkitekter.
• COWI AB, Wingårdhs, SSPA, Seaport Group.
• WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers,  
 Wåhlin arkitekter AB.
• Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S, Berg Arkitekt- 
 kontor AB, Haskoning Nederland B.V.

9.5  jury
• Jo Kristian Okstad – VD, Helsingborgs Hamn
• Johan Ullenby – Stuverichef, Helsingborgs Hamn
• Bengt Nicklasson – Teknisk chef, 
 Helsingborgs Hamn
• Lars Cronsioe – Administrativ chef, 
 Helsingborgs Hamn
• Mats Rosander – Trafikchef, Helsingborgs Hamn
• Eva-Marianne Nilsson – HFSAB
• Representant från stadsutvecklingsprojektet H+
• Representant från stadsbyggnadskontoret 
 i Helsingborg
• Representant från Sveriges Arkitekter
• Representant från Sveriges Arkitekter

De tävlande meddelas så fort som möjligt när alla 
namn i juryn är satta. Juryns sekreterare är Claes 
Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.  Juryn 
kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som 
rådgivare.

> forts.
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9.6  täVlIngSfunktIonär
Tävlingsfunktionär är Oskar Jonsson – VD-assistent 
Helsingborgs Hamn
Epost:  oskar.jonsson@port.helsingborg.se
Tel:   042106284
Adress:  Oceangatan 3
   P.O. Box 821
   SE251 08 Helsingborg
Tävlingsprogrammet är upprättat av Helsingborgs 
Hamn AB.

9.7  ProgramHandlIngar
Alla programhandlingar skall återlämnas till arrangö
ren i dess originalform vid inlämnandet av tävlingsbi
dragen. Handlingarna får endast användas till avsett 
ändamål och får inte spridas vidare. 

Programhandlingarna utgörs av detta program samt 
följande bilagor:

1. miljöhandlingar:
a. Miljötillstånd
b. Bullerutredning
c. Emissionsutredning
d. H+ Stigande havsnivå

2. ritningar
a. 67001  Förstudie Västhamnen.
b. 67002  Sekundärområde, med detaljbilaga.
c. 60073  Externområde, med detaljbilaga.
d. 60074  Tävlingsområde med ytor, 
   med detaljbilaga.
e. 60075  Kajer, med detaljbilaga.
f. 60076  Byggnader, med detaljbilaga.
g. 6702  Körvägar och container, med detaljbilaga.

3. anlöpslista – Exempelvecka.

4. krandatablad.

5. dragningslista 
– Interna dragningar mellan terminaler.

6. fordonsdatablad

7. rapport SSPa – Rapport tonnage Helsingborg

> forts.

8. årsredovisning Helsingborgs Hamn AB 2010

9. Bildbank http://www.flickr.com/photos/helsing
borgshamn/ i mappen Projekttävling.

9.8  Startmöte
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt start
möte för presentation av förutsättningar och visning 
av området måndagen den 5 december kl. 10.00. 
Plats: Hamnkontoret Helsingborgs Hamn AB, Oce
angatan 3, Helsingborg.

9.9  täVlIngSfrågor
Begäran om klarlägganden eller kompletterande upp
gifter om programhandlingarna ska göras skriftligen, 
genom brev eller epost till tävlingsfunktionären. 
Tävlingsfrågor ska vara tävlingsfunktionären tillhanda 
senast 20120217. Märk all korrespondens med ”Täv
lingsfråga”. Tävlingsfrågor och svar kommer snarast 
därefter skickas till samtliga tävlande.

9.10  täVlIngSförSlaget
Tävlingsförslaget skall beakta tävlingsuppgiften och 
följa de krav och förutsättningar som anges i Pro
grammet. Samtligt material skall lämnas både i digi
talt, som .pdf högst 50MB, och i tryckt format, 6st 
A1 planscher samt 2st häften. Samtliga inlämnade rit
ningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto. Tävlingsförslagen ska 
vara anonyma, detta gäller även författarinformation 
och liknande i det digitala materialet. Tävlingsförsla
gen kan komma att visas för allmänheten, vilket ställer 
krav på att redovisningen ska vara tydlig och illustra
tiv. Det är av stor betydelse att de tävlandes ano
nymitet bibehålls, därför bör särskild uppmärksam
het ägnas åt att information i filer och liknande inte 
avslöjar de tävlandes bakgrund. Eventuella handlingar 
utöver dessa kommer att tas undan från bedömning 
och utställning.

> forts.
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Tävlingsförslaget ska redovisa följande:
• Övergripande beskrivning av förslaget –  

”Masterplan Nya Västhamnen” (Häfte).
• Översiktsplan (illustrationsplan/situationsplan),  

i skala 1:2000, som visar övergripande strukturer 
och kopplingar till omgivningen.

• Perspektiv och sektioner i lämpliga skalor, över 
valfria delar och funktioner som belyser förslaget.

• Lokalisering och beskrivning av Gatefunktion samt 
beskrivning av interna trafikflöden och trafikflöden 
in och ut ur Hamnen (Bild & text).

• Beskrivning av marin utformning: kajlängder, 
kajsträckningar, djupgående, vändbassänger, in
seglingsgeometri, bogserbåtsbehov.

• Layout på terminalområdet, med fokus på primär
området, vad gäller: uppställningsytor, internvägar, 
lastnings och lossningsplatser, gate och övriga 
faciliteter.

• Tidsplan med etappindelning av hela projektet.
• Beskrivning av hur befintlig produktion kan upp

rätthållas genom projektets byggnationstillfällen.
• Teknisk beskrivning av valda hanteringssystem, 

uppdelat i faser baserat på kapacitet.
• Redovisning av hur förslaget förändrar Hamnens 

buller och emissioner.

• Ekonomisk redovisning (Separat häfte).
  Investeringsplan över tid.
  Kapacitetsförbättringar i relation till investering.
  Produktionseffektivitet 
  (Mantimmar per hanterad TEU).
  Löpande driftskostnader.
• Identifiering av övriga behövliga analyser, beräk

ningar och tillståndsansökningar som erfordras för 
att genomföra lämnat förslag.

9.11  InlämnIng
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post eller bud
befordran senast 20120316 adresserat till tävlings
funktionären. Tävlande ska på anmodan kunna styrka 
inlämningsdag. Tävlingsförslag kan även, senast sam
ma dag (20120316) kl. 12.00 lämnas direkt till täv
lingsfunktionären på dennes besöksadress.

9.12  täVlIngSarVode
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i 
enlighet med detta program erhåller ett arvode om 
SEK 500 000. Arvodet utbetalas mot faktura sedan 
juryn godkänt inkomna förslag.

> forts.
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9.13  BedömnIng
Följande kriterier kommer att ligga till grund för den 
sammantagna bedömningen, utan inbördes ordning 
samt utifrån de krav och önskemål som ställs i pro
grammet:

arkitektur
• Utvecklingsbarhet/hållbart koncept som tål 

 utveckling.
• Gestaltningsmässiga kvaliteter.
• Innovation.

Påverkan omgivning/miljö
• Påverkan på boendemiljöer och verksamhet 

 (buller, emissioner mm.)
• Innovativa miljölösningar.

konstruktion
• Uppfyllande av de tekniska kraven på säkerhet  

och beständighet (funktion).
• Konsekvenser av föreslagna produktionsmetoder.
• Byggnadstekniska aspekter.

logistik
• Uppfyllande av de logistiska kraven på flöden och 

hantering.
• Effektivitet av hantering och transporter.

ekonomi
• Investeringsstorlek.
• Kostnadseffektivitet.

risk
• Förslagets genomförbarhet utifrån interna och 

externa faktorer.

9.14  utStällnIng/PuBlIcerIng
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden 
att ställas ut genom arrangörens försorg och då kom
mer även allmänheten ha möjlighet att se förslagen. 
Ytterligare information om utställning av tävlingsför
slagen meddelas senare. Helsingborgs Hamn har rätt 
att publicera samtliga tävlingsförslag. All publicering 
av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att 
ske med angivande av förslagsställarens namn.

9.15 äganderätt, uPPHoVSrätt 
   ocH nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställaren innehar upphovs
rätten till sitt förslag. Beställaren har rätt att använda 
tävlingsförslagen som underlag i sitt utrednings och 
programarbete.

9.16 returnerIng aV förSlag
Förslagen kommer inte att returneras.

9.17 uPPdrag efter täVlIngen
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett 
genomförande fattas avser arrangören att, efter täv
lingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan 
föregående annonsering med den vinnande förslags
ställaren om fortsatt uppdrag.

9.18 täVlIngSProgrammetS 
  godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med ”regler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas 
och konstnärernas verksamhetsfält”, 1998. Reglerna 
gäller om inte programmet anger annat. Program och 
bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka sva
rar för tävlingens genomförande. Från tävlingsteknisk 
synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.


