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Välkomna till Tänk Helsingborg! 

Som hamnstad belägen i en av norra Europas mest dynamiska regioner har 
Helsingborg sedan länge en väl förankrad tradition av resande och kommuni-
kation. Att förflytta sig, såväl fysiskt som mentalt, är en naturlig del av Helsing-
borgs kultur och själ. På så vis kan även projektet H+ liknas vid en lång spän-
nande resa. En resa för vilken det slutliga målet ligger långt in i framtiden och 
till viss del fortfarande är okänt. Genom Tänk H+ hoppas vi kunna ta ut kursen 
för återstoden av färden och tydligare föreställa oss vårt slutmål.
 

I hård konkurrens med många kompetenta team har ni tillsammans med yt-
terligare fyra tävlingsdeltagare valts ut till att genomföra den andra delen av 
Tänk H+. Ni har valts ut då vi tror att just ert team har förmågan att på ett bra 
sätt åstadkomma de kreativt smarta tävlingsbidrag som är nödvändiga för att 
kunna göra H+ till ett unikt och framgångsrikt projekt. Vår förhoppning är att 
ni motsvarar våra högt ställda förväntningar och att era idéer kan bidra till att 
Helsingborg maximerar potentialen i detta ovanliga projekt. Vi hoppas också 
att vi i några av er hittar långsiktiga samarbetspartners för vårt arbete.

H+ har givits en tydlig organisation inom staden Helsingborg med förvänt-
ningar kring en snabb och kvalitetssäkrad arbetsgång. Parallellt med projekt-
tävlingen kommer flera studier att göras för att fördjupa bilden kring områdets 
förutsättningar och möjligheten att ändra på vissa av dem. Studier kommer 
också att göras kring områdets energiförsörjning och tekniska infrastruktur där 
avsikten är att gå längre mot hållbara tekniker än vad man tidigare har gjort i 
Helsingborg. Flera forskningsprojekt och kunskapshöjande aktiviteter är igång-
satta kring projektet. Samarbeten med kulturutövare pågår och kommer att 
intensifieras. Dialoger med Helsingborgare kommer att genomföras. Avsikten 
är att tillsammans med de främsta teamen från tävlingen vidareutveckla idé-
erna från förslagen och låta övriga studier tillsammans med tävlingsförslagen 
vägleda en tydlig och stark stadsbyggnadsprocess för H+. 
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Visionen 

Vår vision med H+ är att utveckla cen-
trala södra Helsingborg kring stadens 
hamninlopp och skapa ett kreativt 
centrum i Öresundsregionen. 
Helsingborgs starka sidor tillvaratas 
och utvecklas i det nya området. Vat-
tenkontakten, de goda kommunikatio-
nerna och den starka ställningen inom 
transport, handel och logistik utgör 
nyckelbegrepp för utvecklingen av H+ 
till en dynamisk plats präglad av stän-
dig utveckling.

Sammanhållen stadskärna
H+ handlar om att bryta barriärer, såväl fysiska 
som mentala. Genom att gräva ner järnvägen 
i en tunnel söderut från Knutpunkten och 
förvandla Malmöleden från stadsmotorväg till 
gata med allé och korsande gator, kan Söders 
gamla kvartersstad förlängas västerut mot 
vattnet och gamla och nya stadsdelar förenas. 
En tät stad med korta avstånd gör det enkelt att 
förflytta sig till fots och på cykel. Ett samman-
hängande system av stråk och mötesplatser 
binder samman området. Vår vision är att 
den nya stadsdelen skapar en sammanhållen 
stadskärna med ett myllrande stadsliv. Området 
präglas av hållbarhet, värme och tolerans. H+ 
området är välkomnande för alla.

Mångfald
Mångfalden är H+ områdets kännetecken. 
Mångfald när det gäller boende, kulturer, 
verksamheter och upplevelser. Områdets 
karaktär finns i spänningen mellan nytt och 
gammalt, mellan områdets historiska ursprung 
och moderna tillägg.
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Goda kommunikationer
Från det unika läget nära Knutpunkten når 
man på kort tid hela Öresundsregionen. Därför 
minskar bilberoendet och istället främjas kol-
lektivtrafiken i området. De goda kopplingarna 
mellan sjöfart, järnväg och vägtransporter 
fortsätter att utvecklas i samspel med den om-
givande staden. Förbindelsen mellan Helsing-
borg och Helsingör ger området sällsynt goda 
förutsättningar för effektiva kommunikationer, 
vilket skapar dynamik och i sin tur attraherar 
näringsliv samt skapar spännande arbetstillfäl-
len.

Hållbar stad
Vår vision är att utvecklingen av södra Hel-
singborg blir en förebild för begreppet ”den 
hållbara staden” utformad efter människan och 
hennes behov. Våra nya stadsdelar är planerade 
efter sociala, ekonomiska och miljömässiga 
dimensioner. Från teori till praktik arbetar vi 
tvärsektoriellt och utbyter kunskaper i dialog 
med medborgarna. Stadsrummet och arki-
tekturen är präglat av mänsklig skala, social 
samvaro, blandade funktioner, nyskapande 
och hög kvalitet. Utformningen är varierad och 
anpassad till miljökrav, energieffektivisering 
och kustklimat. 

Attraktiv mötesplats
H+ området är en attraktiv mötesplats för 
studier, arbete, boende, nöje och affärsliv. En 
plats som utmärker sig för de goda miljöerna 
där människor och företag vill vistas och växa. 
Södra Helsingborg blir ett nytt färgstarkt och 
levande centrum i Öresundsregionen. En plats 
som förstärker Helsingborgs ställning som Sun-
dets pärla. H+ området inspirerar nya företag 
med spetskunskap och inriktning mot miljö, 
vatten, energi med tillhörande forskning.

Vattenstaden
Vatten är ett centralt tema i H+ området. 
Öresund och Gåsebäcken sätter sin prägel 
på området genom att förutsättningar för 
spännande möten mellan människa och vatten 
skapas på olika platser i området. Närheten 
till vattnet utgör möjligheter till attraktiva och 
spektakulära lägen som tillvaratas och ger 
Helsingborg nya landmärken.
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Vi söker efter input till H+ projektets stadsbyggnadsprocess och strategier för 

att förverkliga de långsiktiga visionerna för H+ området. Det innefattar beskriv-

ningar av områdets framväxt och idéer kring arbetsmetoder och strategiska 

verktyg. En strukturplan kan ge ett robust ramverk för flexibilitet och föränd-

ringar över tiden. Hur ska detta redskap utformas? 

Vi efterfrågar intressanta analyser och förslag kring:

- strukturer, funktioner och   
  innehåll.

- processer för planering och  
  strategier för förverkligande.

- kvaliteter och identitet.

Uppgiften 
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Huvudfrågorna att besvara i tävlingen för att styra projektet mot visionen är:

Hur kan övergripande strukturer och relationer till den omgivande staden 

formas?

- Området präglas idag av storskalig verksamhet med byggnader och rum skapade för industriell verksamhet. Hur kan upplevelsen  
 av att röra sig i området bli mera upplevelserik, varierad och diversifierad samt utformas i en nedbruten mänsklig skala?
- Vilket innehåll är lämpligt för att skapa en hållbar blandstad med hänsyn till stadens behov och platsens möjligheter? Vad är  
 en rimlig täthet för områdets bebyggelse utifrån ett ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv? 
- Hur utformar vi bebyggelsestrukturen, gaturummen och trafiknäten så att foten, cykeln och kollektivtrafiken blir naturliga val?

Hur kan H+ området mellan stationerna Knutpunkten och Ramlösa bli till en 

integrerad del av Helsingborg och utvidga stadens centrum? 

- Hur kan områdets specifika kulturella, sociala, historiska och fysiska identitet bidra till att skapa nya värden för H+ området och  
 hela Helsingborg? 
- Vad betyder den centrala placeringen i Öresundsregionen för utvecklingen av H+ området - före och efter en fast HH-förbindelse? 
- Hur kan förutsättningar för stadsliv skapas i H+ området? 

Hur kan strategier och handlingsberedskap läggas upp för en utbyggnad under 

lång tid?

- Hur kan områdets potentialer synliggöras och hur kan kvaliteter i området etableras i ett tidigt skede? 
- Vilka planeringsredskap kan användas - stadsrumsplaner, designguider, höjdplaner, tomtindelning?
- Hur kan områdets struktur lägga grunden för en inbyggd flexibilitet utan att fölora dess karaktär?

Vilket innehåll och vilken karaktär bör prägla områdets olika delar?

- Vilka kvaliteter kan skapa identitet och stolthet över området? 
- Vad kan fungera som dragare, orienteringspunkter eller identitetsskapare för befolkningen i Helsingborg och Öresundsregionen? 
- Hur kan områdets vattenkontakt maximeras och tillgängliggöras i hela H+ området?

H+ i regionen. H+ i Helsingborg. Området H+. H+ delområden.
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2. Strukturplan 
• Strukturplanenskaredovisaområdetsstadsrummed
systemetavoffentligapatser,målpunkter,nätverkavgaturum
ochstråk,grön-ochvattenrumsamthurdeflätassammanmed
omgivandestadsdelarsstadsrum.

• Strukturplanenskavisaenhållbarlösningförgång,cykel,
kollektivtrafikochbiltrafikdärdessasystemstärkerområdets
kvaliteterochunderstödjerviktigamålpunkter.

• Istrukturplanenbörolikadelområdenidentifierasochderas
identiteter/karaktärer,innehåll,skalaochtäthetbeskrivas.Detta
kangörasgenomcollage-bilder,principdiagramellerinledande
studieravtypologierochtomtstorlekar.

• Strukturplanenskavisakopplingentillkringliggande
områdenochhurbarriärerkanminskas.Härbörocksåvisas
hursambandetfrånKnutpunktennermotRamlösastationkan
utvecklas.

• Förattvisapåförslagetsrobusthetskastrukturplanenredo-
visasiolikascenarierdärstommenistrukturenbörvaragemen-
sam.Ettscenariobörvaraattdenyttrepirengörstillgänglig
förverksamhetsochbostadsbebyggelse.Ettannatscenario
börvaraattuppmarschområdetbehövervarakvariungefär
sammaomfattningsomidag.Etttredjescenariobörvaraatt
färjetrafikenärnedlagdtillförmånförenfastförbindelse.Övriga
scenarionbörillustreraandraeventualitetertillexempelolika
exploateringsgrad.

• Strukturplanenbörocksåillustrerasivyeröverområdet
förattvisapåhurdetnyaområdetförhållersigtillstadens
befintligastadslandskapsamthurdetkanaccentuerastadens
mittpunktihamninloppet.

4. Inzoomningar
• Förslagetsstrategiskakomponenter-integrerandeelement,
stadsrumskaraktärer,typologierellerandracentralaelementför
områdetbörredovisasmedförklarandeprinciperochillustratio-
ner.

• Vissasnittsessomsärskiltviktigaförattillustrerastruktur-
planenskvaliteter.
1.GenomStadsparken,förbinystationsuppgångochnermot
vattnet.
2GenomSöder,JärnvägsgatanochCampusnermothamnen.
3GenomNärlunda,Landborgen,MalmöledenochGåsebäck
4FrånGåsebäckmotPlanteringen.

5. En dag i området
Endagiområdet2035.Hurtersiglivetdär?Vadhänderi
området?Valfrittformat.

Förslagen ska presenteras efter 

följande rubriker

1. Analys 

2. Strategi

3. Strukturplan

4. Inzoomningar

5. En dag i området 

 

1.Analys och strategi
• Förslagetskaanalyseraexisterandeochmöjligastadsmäs-
sigakvaliteteriområdet.Områdetsövergripandekvaliteterska
beskrivaspåetttydligtsättitextochprincipdiagram.Storvikt
behöverläggaspåatttydliggöraochmotiveravaldaställnings-
tagandenochhurderelaterartillvisionenförområdet.

• Vilkenkaraktärochvilketinnehållskaområdetgesföratt
stadensinvånareochbesökandeskatastadsdelentillsitt
hjärta?Hurkandeickemätbaravärdenakommaupppådag-
ordningen?

3. Strategi 
• VivillhaenbeskrivningkringstrategierförH+projektets
stadsbyggnadsprocessmedutgångspunktienlärandepro-
cess.Vilkaformerochredskapförplaneringochgenomförande
kananvändasförattuppnåföreslagnakvaliteterochsamtidigt
hanteraenutvecklingöverlångtid,medfleraosäkerheteroch
mångaaktörer?

•Enetappindelningkoppladtillenstrategiförsuccessivut-
vecklingskaillustrerasochmotiveras.Osäkerheterbörsärskilt
belysas.Detskaframgåhurområdetskvalitetsamtsamman-
hangochkopplingarkanetablerastidigt.

• Enekonomiskbeskrivningavrelationenmellaninvesteringar
ochexpolateringsgradbörgörasförområdetsomhelhet
ochfördelområden.Möjligexploatering/utvecklingutanför
H+områdetbörbelysas.

• Ettresonemangbörföraskringhurdelområdenkananvän-
dastemporärtochhurH+områdetslångsammautveckling
kankombinerasmeduppmuntranavochberedskapförlokala
initiativ.

Leverans/bedömningskriterier
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Kriterier för bedömning är:

- Hur förslaget kan förverkliga H+ 

projektes vision 

- Struktur och strategi
FörmåganatttatillvarapåochutvecklaHelsingborgsoch
områdetsspecifikaidentiteter.
Förslagetsförmågaattskapaförutsättningarförliviområdet.

- Process 
Förmåganattsetidsomettaktivtinstrumentiplaneringenoch
attintroduceratankarochidéersomkanföljasuppiplane-
ringen.

- Genomförbarhet
Avseendegenomförandeekonomisamtförmågaatthantera
områdetsosäkraförutsättningar.

- Liv och skönhet
Förmåganattskapaområdenmedhöglevnadskvalitet,som
mankommerihåg,sommanvillboihelalivetochsomharett
överflödavkvaliteter!

Format
1.Förslagetskalämnasinsomettbildspelipdfformat.Dels
itryckupplösning,delsiskärmupplösning.Dennadelkommer
attläggasutpåstadenshemsidaochkommerattvisaspå
projektetsutställningpåSHIP.Särskildviktbördärförläggas
påattpresenteraförslagetpåettpedagogisktvisochien
sådanomfattningattbådejuryochallmänhetenlättkantatill
sigmaterialet.Presentationenskaföljarubriksättningen:
1.Analys,2.Strategi,3.Strukturplan,4.Inzoomningar
5.Endagiområdet.

2.PresentationenskaocksålevererasiliggandeA3-formati15
inbundnaexemplarsamtipdfformatförtryckochweb.Presen-
tationenskahaeninnehållsförteckningsamtsidonumrering.
Presentationenbörmerutförligtbeskrivaarkitektoniska,ekono-
miska,miljömässigaochsocialaanalyserochreflexioner.Här
börocksåfinnasexploateringstalochenkortfattadekonomisk
bedömning.Dennapresentationskaocksåföljarubriksättning-
en:1.Analys,2.Strategi,3.Strukturplan,4.Inzoomningar
5.Endagiområdet.

3.Illustrationernasomredovisasipresentationernaskasparas
separatipdfellerjpgformatpåencd-skivaförattkunna
användasijuryrapportsamtpublikationeravtävlingen/området.

Sammanfattning av vad förslagen bör 
svara på:
- Visautvecklingochflexibilitetövertiden.
- Stärkaochvidgastadenscentrumtillinnehållochomfatt 
 ning.
- Geförutsättningarförverksamhetersomärvitalaförstadens
 utveckling.
- Erbjudagodaboendemiljöerförallatyperavhushålloch 
 somdärigenombidrartillmångfaldochintegration.
- Visaekonomiskbäringdärintäkternafrånexploateringba- 
 lanserarinvesteringariområdetsinfrastrukturochpublika 
 rumsamtlämnarettbidragsöverskotttillbyggnationav 
 södertunneln.
- PresenteraidéerförhurH+områdetkanfåensärskildprofil
 somhållbarstadsdel.
- Redovisaintegrerandeelementochstrategiersomkan 
 säkerställasattH+områdetflätassammanmedkring-
 liggandeområden.
- StärkakontaktenmellandensödradelenavHelsingborg 
 ochvattnet.
- Rymma inbjudande och inspirerande stadsrum och mötes-                   
 platser för olika årstider och väderförhållanden och med   
 goda samband till stadens övriga rum.
- Visapåhurområdetkanutvecklastillsammansmedatt 
 hamnverksamhetfinnskvarvidochiH+området.
- Taställningtilhurenvälfungerandestadsrumshierarkikan 
 etableras.
- Förhållasigprecisttillkontextenbådestrukturelltochinne-
 hållsmässigt.
- TillföraområdetochHelsingborgnyaupplevelsemässiga 
kvalitetermedutgångspunktifotgängarensskalaoch 
 hastighet.
- Hagodalösningarförkollektivtrafik,fotgängareochcyklister.
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helsingör

malmö

lund

Helsingborg i regionen

Öresundsregionen,medsinaca3,6miljonerinvånare,ligger
centraltplaceratinorraEuropaochNordenmednärhettill
Baltikum,TysklandochPolen.RegionenbeståravSjälland,
Lolland-Falster,MönochBornholmpådendanskasidanoch
Skånepådensvenskaochärenavfåintegreradegränsregio-
neriEuropa.

Mellanåren1995-2000uppfördesÖresundsbronsomenfast
förbindelsemellanMalmöochKöpenhamn.Underdennaperiod
förstärktesävenÖresundsregionensombegrepp.Idennorra
delenavregionenknytsregionenfortfarandeihopavomfattan-
defärjetrafikmellanHelsingborgochHelsingör.Diskussioner
omenfastförbindelsemellanHelsingborgochHelsingörhar
funnitsunderlångtidochförsnumedutökadintensitet.

Iregionenfinnsstorstäderochöppnalandskapmedrika
möjlighetertillrekreation.Fleraavstädernairegionenharett
riktkulturarvochhistoriskasevärdheter.Betydelsefullastäderär
Köpenhamn,Malmö,Helsingborg,Lund,Landskrona,Helsingör,
KristianstadochRoskilde.

ÖresundsregionennåslättfrånhelavärldenochKastrup,som
ärenavNordeuropasstörstaflygplatser,fungerarsominterna-
tionelltnav.Infrastrukturen,somärenavregionensstyrkor,gör
detenkeltattocksåresainomregionenochskapargodapend-
lingsmöjligheter.PendlingenöverÖresundökarochdethar
blivitvanligareattarbetapåenasidanavsundetochbopåden
andra.Pendlingenochökadsamsynkringskattereglerbidrar
tillattregionenknytssammanochgynnarenökadintegration.
Detfinnstankaromenhöghastighetstågförbindelsemellan
StockholmochHamburg,kalladEuropabanan,somföreslåsgå
viaHelsingborg.Ensådanförbindelseskulleytterligarebetona
Helsingborgsstrategiskalägeiregionen.

Helsingborg

Öresundsregionenkanbeskrivassomettnavförhögteknolo-
giskaföretagochforskningsverksamheter.Härråderrelativt
högtillväxtochsärskiltstarkabranscherfinnsinommedicin,
bioteknik,IT,telekommunikation,livsmedel,miljö,logistikoch
design.Fleravärldsledandeföretagharhuvudkontoriområdet.
Emellertidärdetservicesektornsom,procentuelltsett,sys-
selsätterflestpersoner.

Regionenharenhögandelavhögutbildadeochhärfinns
innovationsmiljöerivärldsklassochvälutveckladesamarbeten
mellanindustri,universitetsvärldenochoffentligverksamhet.
Detolvuniversitetenochhögskolornarymmersammantaget
150000studenteroch14000forskarevilketborgarförgoda
studiemöjligheterochhögutvecklingspotential.

Helsingborg

Köpenhamn

Helsingör

Malmö

Lund
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Helsingborg - Helsingör gatuteaterfestival, ett av flera samarbeten 
mellan städerna.

Nedan: vy över Helsingborg Öresund och Helsingör.
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Helsingborg
Vattennära,Sundetspärla,tättvarieratcentrum,landborgen,
logistik

Närhet är det ord som förknippas med Helsingborg. Staden 
är strategiskt lokaliserad på gränsen till kontinenten. Staden 
är långsträckt placerad längs med Öresunds kust, knappt fyra 
kilometer från den danska kusten i de nordvästra delarna av det 
flacka skånska åkerbrukslandskapet. 

Öresund har och har haft stor betydelse för Helsingborg och 
är en  stark del av stadens identitet. Känslan av att befinna sig 
nära resten av världen och upplevelsen av himlen, havet och 
horisonten är stor. Klimatutsattheten, ljuset och solnedgångarna 
över Danmark är unika. 

Flera centrala torg och stråk är placerade i anslutning till vattnet 
och Helsingborg har ett antal populära sandstränder inne i och 
i direkt anslutning till centrum. På sommaren är staden särskilt 
livfull då invånare och tillresta fyller stränderna, hamnen, gåga-

torna och de centrala parkområdena. Strandlinjen innehåller 
idag ett pärlband av vattennära attraktioner med promenader, 
restauranger, småbåtshamnar, torg och badplatser.

Idag har stadens norra delar en direkt koppling till vattnet, 
medan områdena i söder är avskilda från sundet av hamn- och 
industrimark. Närheten till vattnet betonas genom en tydlig 
koppling till sjöfarten via hamninloppet och småbåtshamnarna. 
Ytterligare vattenkopplingar till staden är stadsdelen Ramlösa 
i de sydöstra delarna av staden, ett namn som förknippas med 
ett nationellt välbekant mineralvatten hämtat från just Ramlösa-
dalen. 

Helsingborg präglas fortfarande starkt av den tillväxt som sked-
de under den senare hälften av 1800-talet då staden utvecklades 
till en av de snabbast växande städerna i landet med viktiga 
hamn- och industriverksamheter. Tre lokala företagare hade då 
stort inflytande på näringslivet och utvecklingen. Konsulerna 
Petter Olsson och Nils Persson investerade i industriverksam-
heter och utvecklingen av järnvägen. Entreprenörsandan har 
förvaltats väl och Helsingborgs näringsliv är fortfarande starkt 
och vitalt. 
Henry Dunker, framgångsrik industriman, testamenterade en 
förmögenhet till staden vars avkastning bidragit till uppförandet 
av bland annat Helsingborgs stadsteater och Dunkers kulturhus. 

Förutom sundets närvaro i stadsbilden kännetecknas Helsing-
borg av landborgsbranten som reser sig 20 till 40 meter över 
havet längs kusten och har medfört att centrum trängts in på 
landremsan mellan dess fot och strandlinjen. Landborgskanten 
ger Helsingborg en kraftfull, grön och sammanhängande siluett 
från vattnet. Från stadsdelarna ovanför landborgskanten erbjuds 
vidsträckt utsikt över stadens taklandskap och Öresund. 

Kulturhistoriska och ekologiska värden är knutna till landborgen 
och ett antal parker är belägna vid och kopplade till den. 

Till vänster: vy över centrala Helsingborg och hamninloppet.
Nedan: vy över ett av Helsingborgs flera centrala badplatser.
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H+

Genom landborgen har vattendrag skurit ut raviner som idag förbinder de nedre 
delarna av staden med dem på platån. Sådana är Hälsobacken, Bergaliden och 
Jordbodalen. Den trädbeklädda Jordbodalen belägen i södra Helsingborg omger 
Gåsebäcken och är ett populärt rekreationsområde.

Gatustrukturen i Helsingborg har till följd av topografin starka nord–sydliga stråk 
som löper parallellt med strandlinjen. De mest dominerande är Drottninggatan/
Järnvägsgatan belägen nedanför landborgen. Kopparmöllegatan/Bergaliden/
Södergatan följer Landborgskanten och Stenbocksgatorna är belägna ovanför 
densamma. De öst-västliga strukturerna är färre och ibland problematiska men 
effektfulla med stora höjdskillnader. De mest dominerade öst-västliga stråken är 
Hälsobacken, Bergaliden och Furutorpsbacken. 

Torgen ligger dels skyddade inne i den gamla staden och dels exponerade mot 
sundet längs med hamninloppet. De är av god kvalitet men har ett likartat inne-
håll. Gustav Adolfs torg har en viktig funktion med torghandel. En sammanhäng-
ande gågata löper genom centrum från norr till söder. Terasstrapporna, Hallbergs 
trappor och trapporna vid Himmelriksgränd är karaktärsskapande gångstråk 
nedför landborgen.

Vy från Landborgspromenaden.

Vy från Landborgspromenaden.

Ovan: en sommardag på Tropical beach.
Nedan: vy från Landborgspromenaden.

Ramlösa 
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landborgen
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landborgen landborgen

landborgen
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Helsingborgs centrala stadsdelar har en tät och komplex struktur 
med en stadsmässig och kontinental känsla. Den gamla stads-
delen med ett medeltida gatunät är välbevarad i human skala 
med livfulla gågator och vital handel. Bebyggelsen domineras 
av hus från sekelskiftet 1900. Men ett fåtal äldre byggnader finns 
bevarade. Längs paradgatorna Drottninggatan och Järnvägsga-
tan och kring Stortorget ligger utmärkande ståtliga byggnader 
och rådhuset i nygotisk stil. Vissa äldre byggnader har ersatts av 
nyare hus i samma skala. Helsingborg är en utpräglad stenstad 
med endast få exempel på byggnader i korsvirke. 

I Helsingborg råder det brist på parker och natur och staden 
arbetar aktivt med att förbättra tillgången till gröna platser och 
rekreationsområden. Parker och grönområden som flitigt an-
vänds av invånarna är Stadsparken, Gröningen och Fredriksdals 
friluftsmuseum, Pålsjö skog och Jordbodalen. Sofiero slott med 
sin omfångsrika park är också en mycket välbesökt attraktion 
beläget norr om centrala Helsingborg.

Kultur- och nöjeslivet i Helsingborg är rikt med en välbesökt 
stadsteater och ett konserthus som lockar välkända musiker. 
Genom färdigställandet av Dunkers kulturhus år 2002 invigdes 
ett internationellt uppmärksammat centrum för konst, musik, 
utställningar och nöje. Helsingborg är också en av Sveriges 
krogtätaste städer.

Vy från Kullagatan, Sveriges första gågata.

Vy från en av restaurangerna kring Maria kyrkan.Vy över torghandeln på Gustav Adolfs torg.

Vy över Helsingborgs stadssiluett från Helsingör.
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H+ området

Begreppet H+ har vuxit fram som ett resultat av flera visionära 
projekt och arbeten. Studier har genomförts och gradvis har en 
samsyn etablerats kring områdets potentialer och svårigheter 
och ur denna har visionen om H+ skapats. Området som varit 
föremål för studierna har fått namnet H+. Namnet syftar till att 
Helsingborg kommer att växa, förnyas och tillföras nya kvaliteter. 
Namnet anknyter också till de tidigare bomässorna i Helsing-
borg, H55 och H99.

H+ området är beläget i södra centrala Helsingborg, har 
landborgsbranten i ryggen och avgränsas från vattnet i väster 
av hamnen. I söder angränsar stadsdelen Planteringen, sta-
dens rangerbangård och Ramlösa station och i norr fungerar 
Knutpunkten som en definierad avslutning mot den centrala 
innerstaden. 

H+ området omfattar cirka 1 miljon kvadratmeter mark och kan 
delas in i tre delområden från norr till söder; Södra hamnen, 
Söder och Gåsebäck. 

De tre delområdena har med tiden utkristalliserats och har till 
viss del fått karaktärisera olika atmosfärer i det omfattande 
området. Verksamhetsområdena Gåsebäck och Södra hamnen 
liknar varandra i karaktär men skiljer sig i skala. Båda områdena 
har få boende, lite grönytor och är anpassade till fordonstrafik. 
Söder, som delvis ligger innaför H+ området, har flest invånare 
och är betydligt mer stadsmässigt och tillgängligt. Söder inne-
håller också flest publika funktioner såsom biblioteket, simhalls-
badet och Gustavf Adolfs torg. 

En stor del av H+ området ligger på utfyllnadsmark vilket med-
fört att området är flackt i nord-sydlig riktning. Den naturliga 
topografin innebär dock att det sluttar från öster mot Öresund. 
Med undantag av Söder är bebyggelsen spretig och strukturen 
är emellanåt avhuggen till förmån för trafiklösningar. Det finns 
bevarandevärd bebyggelse med industriromantiska förtecken 
i området såsom det gamla husarregementet som idag delvis 
rymmer yrkesförberedande utbildningar.

Idag karaktäriseras H+ området starkt av infrastruktur i form av 
färjelägen, trafikleder och järnvägen. Spårområde och ranger-
bangård klyver området i en klar östlig och en västlig del och 
flera barriärskapande och viktiga leder för transporter till och 
från staden och hamnen delar området i en nordlig och en 
sydlig del. I områdets södra del ligger Ramlösa station, en viktig 
bytespunkt för lokal buss- och tågtrafik.

Knutpunkten spelar en betydelsefull roll för utvecklingen av H+ 
området. Byggnaden färdigställdes1991 och fungerar som kom-
munikationscentrum för tåg, färjor och bussar. Från Knutpunkten 
når man södra Sverige och Öresundsregionen med regionaltåg, 
Europa och norden med fjärrtåg och Helsingör med färjetrafik. 
Byggnaden innehåller restauranger, pubar, butiker samt kontor 
och Knutpunktenstår nu inför en omfattande omgestaltning.

En annan viktig verksamhet och funktion är universitetet, 
Campus Helsingborg, som sedan 2000 är etablerat i den gamla 
gummifabriken på Bredgatan. Campus Helsingborg hyser ca 3 
000 studenter och är en del av Lunds universitet. Etableringen av 
universitet ligger i linje med stadens vision om att utveckla H+ 
området på sikt.

H+

Vy över Södra hamnen från Knutpunktens parkeringsdäck.

Vy över Södra hamnen från Knutpunktens parkeringsdäck.
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H+ delområden

De tre delområdena förhåller sig till varandra genom fysiska och 
mentala gränser, barriärer och kopplingar. Gränserna består ofta 
av infrastruktur som skär av stadsdelarna från varandra. 

De skarpaste barriärerna utgörs av Malmöleden, Oljehamns-
leden, Järnvägsgatan och järnvägens spårområde.  Vägarna är 
dåligt eller inte alls anpassade för annat än fordonstrafik och för 
gång- och cykeltrafikanterna erbjuds invecklade tunnel- och 
övergångssystem. Barriärerna har format stadsdelarnas utveck-
ling och Gåsebäcks och Södra hamnens avsaknad av bostäder 
och målpunkter har inte genererat efterfrågan på förbättrade 
kopplingar. 

Behoven att röra sig från Söder västerut mot Södra hamnen har 
ökat med etableringen av Campus och bidragit till att stråk över 
Järnvägsgatan etablerats. Gåsebäck och Söder har tidigare haft 
en koppling i Södergatans förlängning som idag är avskuren. 
Söders rutnätskvarter är effektivt kapade av Järnvägsgatan från 
fastigheterna längs Bredgatan. 

Knutpunkten sedd från trapporna till färjetrafiken.
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Ovan: vy över H+ området från sydöst.    
                                                                                                                                                      Nedan: vy över H+ området från nordväst.
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Södra hamnen
Storskaligt,Knutpunkten,pirer,Öresund

Södra hamnen ligger i H+ områdets norra del och är övervägan-
de beläget på utfyllnadsmark. Området har en central lokalise-
ring omgivet av centrum, hamnen och Söder. 

Området expanderade och utvecklades i samband med indu-
strialiseringen och präglas fortfarande starkt av industri- och 
hamnverksamhet. Stadslandskapet kännetecknas av flackheten 
men även av kranar, pirar, skorstenar och storskaliga anlägg-
ningar. 

Tidigare var kopplingen till Söder tydlig men idag har området få 
förbindelser till den omgivande staden. Detta innebär att staden 
saknar kontakt med Öresund längs en lång sträcka och trots att 
området delvis är beläget längs kajkanter uppfattas sundet som 
svårtillgängligt och avlägset.  

Södra hamnen är anpassat för biltrafik, gatorna är få och breda 
och inte användarvänliga för gångtrafikanter och cyklister 
och det saknas publika målpunkter. Undantaget är ett tydligt 
cykelstråk längs Bredgatan som i sin förlängning sträcker sig hela 
vägen till Råå. Stadsdelen nås endast söderifrån med bil. 

Direkt norr om området ligger Knutpunkten som är Helsing-
borgs centralstation och bytespunkt mellan, tåg, båt, buss och 
bil. Knutpunkten vetter idag framförallt mot norr och öster med 
en tydlig baksida mot H+ området.

Kopplingarna i nord - sydlig riktning är framträdande medan de 
öst-västliga är få och otydliga. Sjögatan utgör ett centralt stråk 
för trafik till och från uppmarschområdet där fordonstrafik leds 
ombord på färjorna. 

Inom den storskaliga befintliga kvartersstrukturen finns flera 
historiska byggnader och miljöer. Området innehåller både 
stadsmässiga kvarter och friliggande industribyggnader av 
varierande kvalitet och utförande. Viss äldre kvartersstruktur som 
ger historisk förankring och karaktär finns kvar. Det finns flera 
exempel på äldre industriell arkitektur, som fabriksbyggnaderna 
för Helsingborgs Sockerfabrik och Helsingborgs Gummifabrik 
(Tretorn), numera IKEAs huvudkontor respektive Campus. 

Vy över Oceanpiren  från Knutpunktens parkeringsdäck.

Vy över Oceanhamnen från Oceanpirens spets.
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Periodvis har Söder dragits med dåligt rykte, men idag råder 
framtidstro på Söder och många unga människor, inte minst 
studenter, väljer att bosätta sig i området. Den positiva andan 
speglas också i öppnandet av nya restauranger samt en ökad 
och allt mer varierad handel.

Ovan: angränsande containerhamn.               

   Nedan: Gustav Adolfs torg och dess kyrka.

Söder
Pulserande,studentliv,mångkulturellt,stadsliv

Söder är beläget mitt i H+ området i södra Helsingborg där den 
historiska gränsen går vid Trädgårdsgatan och Stadsparken. I 
öster gränsar bostadsområdena Högaborg och Eneborg. Endast 
Söders västra del ingår inom H+ området men hela Söder ses 
som ett naturligt influensområde för H+ området och beskrivs 
därför som ett område.

Placerad vid landborgen har området en spännande topografi i 
öster och västerut faller marken och skapar siktlinjer mot sundet. 

Den östra delen av Söder karaktäriseras av en rutnätsplan från 
sent 1800-tal utformad i enlighet med dåtidens ideal.  Längs 
Södergatan och Carl Krooks Gata, som är de viktigaste gatorna 
i området, ligger tät bebyggelse med blandade funktioner av 
boende och handel. Södergatan är avstängd för bilar men har en 
intensiv busstrafik. 
Diagonalt genom Söder skär Gasverksgatan som ursprungligen 
var en tillfartsväg till Södergatan. 

Viktiga publika platser är gallerian Söderpunkten, Simhallsbadet, 
Gustav Adolfs torg och Furutorpsplatsen. Stadsdelen rymmer 
också Helsingborgs nya tingsrätt och gamla polishuset som 
byggts om. Det finns flera grönområden på Söder. I norr ligger 
Stadsparken med biblioteket och i söder Furutorpsplatsen med 
en stor öppen gräsyta och lekplats. 

Bebyggelsen är oftast fyra till sex våningar hög med fasader i 
tegel eller betong och inte mycket finns bevarat av den ur-
sprungliga låga arbetarbebyggelsen. Öster om Södergatan är 
bebyggelsen modernistisk med öppna kvarter och en stor andel 
bostadshus. På Söder finns en del karaktäristiska och historiska 
byggnader såsom Gustav Adolfs kyrka och Folkets hus. 

Dessa delar karaktäriseras av stadspuls, mångfald och brokighet 
och består av blandade verksamheter inom handel, kontor och 
bostäder. De flesta av husen längs Södergatan och Carl Krooks-
gatan innehåller bostäder med verksamhet i entréplan. Stads-
delen har ett brett utbud av service som bidrar till att boende i 
andra stadsdelar söker sig till området. 
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Ovan: matstånd på Södergatan.
Nedan: Simhallen från Carl Krooks gata.
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Gåsebäck
Småskaligt,isolerat,industriromantik,kreativt

Gåsebäck ligger längst söderut i H+ området. Trots det centrala 
läget är Gåsebäck en isolerad stadsdel kluven i två delar av 
järnvägsspår och en vägbro. Området omges av motorväg i norr 
och öster, hamnverksamhet i väster samt bangård i söder. I öst 
möter Gåsebäck landborgsbranten. 

Ramlösa station och väl fungerande buss- och tågförbindelser 
ligger i nära anslutning till området, men genomfartstrafik 
saknas och stora trafikmängder passerar i stället runt stadsdelen. 
Gatustrukturen är liksom i Södra hamnen anpassad till biltrafik, 
men i en mindre och humanare skala. 

Gåsebäck karaktäriseras av småskalig industribebyggelse och 
verksamheter, en del störande som t ex däckfirmor och bilverk-
städer. Efter arbetstid avfolkas Gåsebäck och området känns 
övergivet. Otryggheten har genererat stängsel, lås och portar 
vilket minskar lusten att vistas i stadsdelen under kvällar och 
helger. 

Stadsdelen bär spår från flera tidsepoker och innehåller kultur-
historiskt värdefulla byggnader, en del unika för Helsingborg. 
Området präglas tydligt av bebyggelse från 1930-och 40-talen 
men är varierad i utförande och innehåll och blandningen skapar 
en unik karaktär och charm.

Gåsebäck har ett spirande förenings-, ateljé och musikliv som 
tillsammans med områdets industriella karaktär ger upphov till 
en spännande, brokig och kreativ atmosfär. En nytillkommen 
populär verksamhet är ”Jutan”, som bidrar till liv i området. Bygg-
naden är en gammal Jutefabrik som gjorts om till skate- och 
boulehall med café och ungdomsverksamhet.  

Vy mot väster från östra Sandgatan.

Befintlig verksamhet på Gåsebäck.

Fasad vid östra Sandgatan.

Husar

regemente

Rönnowska
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Jutefabriken ”jutan”. Rangerbangård. Fastighet mot Malmöleden i Gåsebäck.
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Omkringliggande områden till H+

För Helsingborgs del blir stadens läge i Öresundsregionen påtag-
ligt inte minst genom ett omfattande samarbete med Helsingör. 
Städerna har historiskt sett haft en nära anknytning till varandra 
och har på senare år allt mer kommit att fördjupa sitt samarbete, 
bland annat i form av gemensamma kulturella arrangemang och 
möjlighet till utbyte mellan skolor. 

Centrum är beläget mellan landborgen och kustlinjen. En tydlig 
kontakt med Öresund kännetecknar området, vilken även ökats i 
och med Norra Hamnens tillkomst. 
 
Stadsdelen utmärks av de korta avstånden och närheten till sun-
det. På promenadavstånd finns parker, torg, kommunikationer, 
bad och restaurang- och shoppingliv. Stadslivet, människorna 
och pulsen kännetecknar centrum. Mycket människor rör sig och 
vistas i området. Flera målpunkter och mötesplatser lockar män-
niskor till centrum och gågatan Kullagatan. Centrum innehåller 
blandade verksamheter och de servicefunktioner som krävs av 
en stad.

Centrum utmärks av starka stråk mellan norr till söder med 
diagonala avstickare som ofta uppfattas som bakgator. Bebyg-
gelsen är stadsmässig och domineras av stenstaden och bebyg-
gelse från förra sekelskiftet 1900. Stortorget och Sundstorget 
är omgivna av pampiga stenbyggnader som ger karaktär åt 
stadsdelen liksom tornet Kärnan från 1300-talet, Terrasstrap-
porna och Rådhuset längs Drottninggatan.

Norra Hamnen, en del av centrum har blivit stilbildande med sin 
arkitektur. Området är centralt beläget väster om Drottninggatan 
vid hamninloppet. Efter det att Knutpunkten byggts  var staden 
i mitten på 1990-talet redo att utveckla Norra Hamnen som 
tidigare utgjorde industrihamn och område för tåg och biltrafik 
till Danmark.

Huvudgreppet var lamellhus placerade i väst-östlig riktning med 
en markerad  högdel mot sundet i väster, mellandel och lågdel 
mot öster mot parken som ger ljus till och utblickar  från staden 
mot sundet. Stadens befintliga gatustruktur drogs fram med 
siktlinjer mot sundet och förlängningen av Hälsovägen över 
Dunkers plats bjuder idag på en hänförande utsikt mot Danmark 
och Helsingör med Kronborg slott i blickpunkten.

Kvartersgårdar är placerade över delvis nedgrävda parkeringshus 
och bildar omsorgsfullt planerade halvprivata gårdar. Den po-
pulära Kajpromenaden har, framförallt sommartid, ett rikt utbud 
av aktiviteter med en vacker marina, restauranger och caféer.
Vid Sundstorget är Dunkers kulturhus beläget och under torget 
ligger det prisbelönta Sundstorgsgaraget. 

Vyer från norra hamnen.

Centrala Helsingör.

Centrum.
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HelsingborgsHamnliggertillstordelpåutfyllnadsmark
utanfördenursprungligastrandlinjen.Storadelaravhamnen
ärinhägnadmedstängselochommaninteharsinarbetsplats
iområdetfinnsfåmålpunkter.Hamnområdetärflacktmed
uppstickandestoraanläggningar,silos,pirarmarochkranaroch
avgränsasavSjögatanmotSödrahamnen.Hamnensinfra-
strukturäranpassadtilltransporterochattrörasigtillfotseller
medcykelärsvårt.

Denomfattandeochbetydelsefullahamnverksamhetendomine-
rarområdet.Övrigaverksamheteräravvarierandestorlekoch
vändersigintedirekttillallmänheten.Viktigasamhällsfunktioner
somvattenreningsverkochvärmekraftverkärbelägnaiområdet.

En av hamnens kranar.

Norra hamnen

Planteringen

Centrum
Helsingborgs

hamn

Söder

Eneborg
Högaborg

Närlunda

Elineberg
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EneborgliggerianslutningtillSöder,uppepålandborgenoch
flyterihopmedstadsdelenHögaborg.
Områdetbörjadebebyggasutanplanläggningvidförrasekel-
skiftetförattförsörjaenökandebefolkning.Därefterfördela-
desEneborgikvarterirutnätsmönsterochendelämnadför
egnahemsbostäder.
Ettflertalgedigetbyggdaflerbostadshusuppfördesochpå
30-taletkompletteradesområdetmedhusifunkisstil.

LängsSödraStenbocksgatan,somärenviktigtrafikledförhela
Helsingborg,liggerendelhandel,menområdetbestårhuvud-
sakligenavflerbostadshus.Eneborgärtillstoradelarhårdgjord
ochstadsmässigmedfågrönytor.

HögaborgliggernäraEneborg,idensödradelenavstaden
österomstadsdelenSöder.Framtillförrasekelskiftetvarom-
rådetettvillaområdeiutkantenavstaden.Mindreutbyggnader
skeddeunderdettidiga1900-talet.Under1970-och80-talen
genomgickHögaborgenomfattandebostadssaneringoch
äldrebebyggelsenrevsochersattesavflerbostadshusistörre
skala.

OmrådetinnehållerhandellängsFurutorpsbackenoch
fritidsverksamhetviddennyaIdrottshallen.LiksompåEneborg
bestårområdetavövervägandebostäder.DenföredettaGus-
tavAdolfskolan,enmonumentalbyggnadpåLandborgskanten,
sätterunikprägelpåstadsdelen.Högaborgupplevssomnågot
rörigochoordnadochharliktandrabostadssaneringsområden
tidigaredragitsmeddåligtrykte.IdagupplevspåHögaborg
liksompåSöderenpositivframtidsanda.

Elineberg,belägetisydöstraHelsingborg,österomMalmöle-
denochstadsdelenGåsebäck,uppfördeshuvudsakligen,efter
enstadsplantävling,mellanåren1957och1965.Området
beståravflerbostadshusitvåvåningarutplaceradeinord-syd-
ligalamellersamtfempunkthuspåmellan13och15våningar
ritadeavJørnUtzon.
Stadsdelen rymmer övervägande bostäder men det finns ett 
centrum med affärer, pizzeria och apotek. Stadsdelen innehåller 
även en grundskola och en kyrka. 
Karaktären kännetecknas av trafikseparering, grönska och 
avskildhet från den övriga staden. 

Närlunda, norr om Elineberg ligger öster om Gåsebäck uppe på 
landborgen. Stadsdelen är skarpt avskuren från den övriga sta-
den av Malmöleden och Landborgen och upplevs som isolerad. 
Bostadsområdet Närlunda byggdes i slutet av 1960-talet. Om-
rådet är en del av i miljonprogrammet och består av lamell- och 
skivhus placerade i nord-sydlig riktning. Husen är mellan tre och 
åtta våningar höga och uppförda i betong. Stadsdelen har bara 
en väg, Närlundavägen, med ett par avstickare till bostadshusen.

Området upplevs som lummigt och grönt. Rekreationsområdet 
Jordbodalen som inkluderar folkparken Sundspärlan ligger söder 
om bebyggelsen och längs Närlundavägen är ett koloniområde 
beläget. Närlunda är främst ett bostadsområde, men innehåller 
även vårdcentral och servicehus. 

Punkthus på Elineberg.

Bebyggelse på Högaborg.
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Planteringen ligger vid H+ områdets södra gräns. Området 
kännetecknades ursprungligen av vidsträckta flygsandfält och 
har fått sitt namn från de tallplanteringar som sattes i ett försök 
att förhindra sandflykt. En del av dessa karaktärsskapande 
planteringar finns kvar och förbinds av den cirka 5,5 km långa 
”tallskogsleden”. Området exploaterades under 1800-talet utan 
reglerande byggnadsstadgar, vilket ofta ledde till kåkbebyg-
gelse. Så småningom insåg man dock områdets kvaliteter och 
investerade bland annat i järnvägssträckan, Decauvillebanan, 
mellan centrala staden och Råå. Tågbanan fick stor betydelse för 
Planteringens utveckling och vid förra sekelskiftet kom den mer 
storskaliga industrin till området 

De starka stråken följer kustlinjen från norr till söder och i övrigt 
är brokigheten i strukturen stor. Planteringen innehåller både 
boende och ett varierat utbud av verksamheter, en del störande. 
Planteringens historia har resulterat i varierad bebyggelse med 
villor, åttavåningars lägenhetskomplex, trevånings tegelbyggna-
der, affärslokaler och radhus. Bebyggelsen ger området en speci-
ell arkitektonisk identitet bestående av variation och kontraster 
mellan skalor, stilar och tidsepoker och omsorg från de boende. 
Stadsdelen har en grundskola, Raus Planterings skola, och i den 
norra delen ett litet centrum med affär och vårdcentral.  

B-område                Ohälsotal i dagar, 2007        Förvärvsinkomst i tkr, 2006            Utländsk bakgrund i %, 2007              Sysselsättning i % 20-64 år, 2006               Svag social förankring i omr. 2004
Centrum                30,6                                             319,6                                                    15,3                                                              76                                                                         35,8

Söder                       53,7                                             228,1                                                    43,4                                                              54                                                                        56,4 % (i siffran ingår även Eneborg) 

Högaborg               47,7                                             219,4                                                    53,7                                                              56                                                                         56,4 % (i siffran ingår även Eneborg) 

Närlunda                75,8                                             231,6                                                    47,2                                                               54                                                                        Ingen uppgift

Elineberg                64,5                                             243,3                                                    22,7                                                               68                                                                        Ingen uppgift

Planteringen         63,2                                              233,0                                                    52,3                                                              50                                              Ingen uppgift

Hela Helsingborg38,5                                              287,7                                                    23,6                                                              73                                                                         25,2 %

De flesta angränsande områdena till H+ är so-
cioekonomiskt svaga områden, undantaget är 
området Centrum som innefattar bland annat 
Norra Hamnen och det mer exklusiva boendet 
där. Centrum är däremot det område som 
utan jämförelse har flest polisanmälda brott, 
vilket hänger samman med kvälls- och uteliv 
kopplat  till nöjeslokaler och alkoholkonsum-
tion. Ohälsotalen ligger för de övriga områdena 
också betydligt högre än för det genomsnittliga 
Helsingborg.

Del av befintlig bebyggelse på Planteringen.

Ovan: vy från H+området mot Planteringsvägen. 
                                                                            Nedan: lantmännens silos väster om Planteringen.
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Helsingborg igår

Skåneärdanskttill1658-Krigstiden
HelsingborgärbelägetilandskapetSkånesomursprungligen
tillhördeDanmark.Stadenharvärnatsittdanskasläktskapoch
harfortfarandeettnärasamarbetemedHelsingör.

Helsingborggrundadesförmerän900årsedanisyfteatt
övervakasjötransporternagenomÖresund.Dentidigaste
bebyggelsenuppepålandborgenvartrekyrkor,menitaktmed
attstadenväxtebörjadefolkbosättasigpåstrandennedanför
landborgen.Undermedeltidenvarstadenmedsittslottoch
sinstrategiskaplaceringettavNordensmäktigastefästenoch
inblandatimycketavdentidensmaktspel.ÄvenMariakyrkan
nedanförlandborgenrelaterartillstadensbetydelsedådenvid
dennatidvarenavDanmarksstörstastadskyrkor.

På1300-taletvarHelsingborgenavDanmarksmestbetydel-
sefullastäder,mesttackvareattslottet,somdettaårhundrade
byggtsomtilldetförsvarstornitegelsomnumerakallas
Kärnan.Under1400–och1500-taletnärdetfördentiden
modernaslottetKronborgiHelsingörbyggdesminskade
Helsingborgsbetydelseiregionen.

Underdesvensk-danskakrigenunder1600-och1700-talen
härjadesHelsingborgsvårtochbefolkningenfickvidflera
tillfällenflynärbebyggelsenskövladesochbrändes.Deenda
spårenavbebyggelseutanreligiöstinnehållfråndennatidär
JacobHansenshus,GamlegårdochHenckelskagården.

VidfredeniRoskildeår1658blevHelsingborgsvensktoch
sedan1700-taletsbörjanharstadenlevtenjämförelsevis
fredligtillvaro.

Helsingborg igår

Ibörjanav1700-taletvarHelsingborgdockhårtåtgånget,flera
årskrigande,enhårdförsvenskningspolitikochminskadhandel
översundetinnebarstagnation.Pestenbrötutdåmassgravar
efterslagenhadeförgiftatvattnetochår1770hadeHelsing-
borgendast1300invånare.TrotsHelsingborgslångahistoria
finnsintemångabyggnaderbevaradesomberättaromtiden
före1800eftersomkrigenfrånbådedanskochsvensksidahar
förstörtbebyggelsen.

Torrdocka i Södra hamnen 1930.

Stadsplan från 1877 över centrala Helsingborg, delvis genomförd.
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1800 industrialismen
Helsingborg har visserligen en lång historia som sjöfartstad, men 
det  saknades länge en ordentlig hamn. Först 1832 anlades en 
större ändamålsenlig hamn och hamnbassäng. Under det, för 
Helsingborg, expansiva 1800-talets andra hälft, började hamnen 
att växa och både Södra hamnen och Norra hamnen anlades.

Fram till mitten av 1800-talet var Helsingborg en rätt liten stad 
med drygt 4 000 invånare. Bebyggelsen var koncentrerad till 
stadskärnan och marken söder om denna bestod till största 
delen av flacka flygsandsfält som delvis var skyddsplanterade 
med tallskog.

I samband med industrialiseringen och genom utbyggnad av 
järnväg och hamn kombinerat med skickliga entreprenörer, 
arbetskraft, energi och kapital växte Helsingborg intensivt under 
senare hälften av 1800-talet. 

Den första järnvägen gick söderut med slutstation vid Central-
stationen vid Trädgårdsgatan som revs 1987. Ångfärjestationen 
servade den norra järnvägen. Ångfärjestationen uppfördes i trä 
1897 som ett provisorium fram till dess att man skulle koppla 
samman de norra och södra järnvägsspåren. 1892 invigdes Sveri-
ges första ångfärjeförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Hamnen byggdes ut i flera etapper och på angränsande utfylld 
mark byggdes nya industrier. I kvarteren Pollux och Castor anla-
des Helsingborgs sockerfabrik 1890. Helsingborgs gummifabrik 
i kvarteret Hermes grundades 1891 för tillverkning av galoscher 
och sysselsatte som mest 3000 personer. Längre söderut avsattes 
mark till Kronprinsens husarregementes kaserner, som uppför-
des 1882 inpassad över sex kvarter i stadsplanen från 1878.

Industrierna i Södra hamnen och på Gåsebäck skapade ett 
behov av bostäder för arbetarna och Söder utvecklades till 
Helsingborgs arbetarstadsdel. Vid förra sekelskiftet hade den 
forna förstaden expanderat till en industriregion som hyste en 
tredjedel av stadens  befolkning. Fabriksskorstenar och upplag 
präglade miljön, nya bostäder med låg standard uppfördes i 

trångbodda arbetarkvarter och exklusiva bostadskvarter växte 
fram kring Stadsparken. Efterhand växte också en arbetarstads-
del fram söder om stadsgränsen, den så kallade Planterings-
marken. Helsingborg har sedan denna tid kommit att få en 
uppdelning mellan de välförsedda norra delarna och de södra 
arbetarkvarteren och dessa skillnader lever i viss utsträckning 
kvar. 

Fram till mitten av 1800-talet kan Helsingborg betraktas som 
en småstad, men industrialismens påverkan innebar en kraftigt 
ökad befolkning. Mellan åren 1850 och 1900 ökade befolkningen 
från 4 140 till 24 670 invånare vilket vid denna tid var den största 
procentuella folkökningen i Sverige.

Ovan: Vy över Husarregementets kaserngård på Gåsebäck.
Nedan: Vy över Helsingborgs hamninlopp och centrum från början av 1900-talet. 

Byggnation av kaj i södra hamnen 1900.
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1900 talet
Helsingborg fick elektrifierad spårvagnstrafik i samband med 
Helsingborgsutställningen 1903. På 1950-talet var spårvägsnätet 
som mest utbyggt, men därefter följde nedkortande av flera 
linjesträckningar. I och med högertrafikomläggningen 1967 
lades spårvägstrafiken ner i och ersattes av busstrafik.

Helsingborg genomförde, mellan 1905 och1906, en stadsplane-
tävling som lade grunden till 1908 års stora stadsplan. Tävlingen 
var internationell och öppen för alla och uppgiften var att föreslå 
en övergripande stadsplan för stadens samtliga områden där 
området mellan Södergatan och Ramlösavägen angavs som 
lämpligt för industribebyggelse. Stadsplanetävlingen och den 
påföljande stadsplanen befäste och kanske även förstärkte de 
rådande förhållandena. 

Under 1910-talet påbörjades en ny omfattande utbyggnad av 
hamnen med Oceanhamnen och en helt ny industrihamn mellan 
Helsingborg och Råå. Under 1930-talet fullbordades hamnut-
byggnaden genom anläggandet av en ny torrdocka i hamnen. 

1920 var Helsingborg Sveriges femte största stad efter en kraftig 
tillväxt sedan mitten av 1800-talet. Efter 1930 gick Helsingborgs 
befolkningsutveckling i en mer beskedlig takt.

För Helsingborg har dess ”konsuler”; lokala företagare, kommu-
nalmän och riksdagsledamöter haft stort inflytande på utveck-
lingen. 

Två av de ledande var Konsul Petter Olsson och 
Konsul Nils Persson och en annan betydelsefull 
företagare var Henry Dunker, ”Galoschkungen” 
kallad, disponent på AB Helsingborgs gum-
mifabrik, senare Tretorn AB, en gång Sveriges 
rikaste man.

I Gåsebäck utvecklades en blandad verksam-
hets- och företagsbebyggelse i mitten av 
1900-talet. Samtidigt med utbyggnaden av 
Gåsebäck pågick saneringar i Södra hamnen 
och på Söder. Flera kvarter med huvudsakligen 
bostadsbebyggelse revs då den ansågs för-
åldrad och i mindre gott skick, gatustrukturen 
ändrades och gator utplånades. Saneringen av 
Söder öppnade stadsdlen för nya verksamheter 
som i likhet med äldre industrier var olämp-
liga att lokalisera bland bostadsbebyggelse. 
Dessa nya verksamheter, som kraftvärmeverk 
och reningsverk tillkom i direkt anslutning till 
Öresund. 

Vy över södra Helsingborg 1890.

Vy över norra Helsingborg början av 1900 talet.
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H55, Helsingborgsutställningen som ägde rum i Helsingborg 
under sommaren 1955 och var en internationell utställning för 
arkitektur, boende, formgivning och konstindustrins produkter. 
Initiativtagare var staden Helsingborg och Svenska Slöjdfören-
ingen (numera Föreningen Svensk Form). Utställningen föll väl ut 
och satte Helsingborg på kartan som arkitektur- och designstad. 

Privatbilismen hade börjat att bli ett problem på 1960-talet 
och enligt tidens ideal ”anpassades” Helsingborg till massbilis-
men. Malmöleden skapades och det blev möjligt att färdas på 
motorväg in till centrum i Helsingborg. Vid denna tid tillkom 
även Oljehamnsleden och Bredgatan drogs om snett genom det 
gamla husarregementet för att ansluta direkt till Industrigatan. 

Sedan sjöfarten övergått till att använda allt större fartyg blev 
torrdockan för liten redan 1960. Helsingborgs varv hade vid 
denna tid 600 anställda och man vände sig till staden för att 
kunna bygga ut. Mot bakgrund av den då rådande varvskrisen 
blev det aldrig någon expansion och istället övertogs Helsing-
borgs varv av Kockums i Malmö.

Möjligheten att bygga ut järnvägen i hamnen var begränsad och 
på 1950-talet anlades därför den stora bangården i Gåsebäck 
på det tidigare exercisfältet. Helsingborgs stad och Statens 

Järnvägar hade 1945 antagit det så kallade bangårdsavtalet, 
vilket förutsatte en delvis utbyggnad av Inre hamnen, biltrafik 
vid Centralstationen samt färjeläge vid Ångfärjestationen. Detta 
skulle ha skärmat av hamnen och Öresund. Planerna realiserades 
inte utan istället slöts ett nytt bangårsavtal som innebar en 
överenskommelse om genomförande av en samlad terminal 
med genomgående spår under jord och 1991 stod Knutpunkten 
färdig. Nedgrävningen av spåren banade också vägen för bomäs-
san H99 och området Norra Hamnen som stod klart 1999.

Nedan: Malmöleden från 60-talet.
Ovan: Karta över H55-området.
Nedan: Vy över H55 utställningsområde, på Parapeten i Norra Hamnen..
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”Jag vill ha en stad som liknar New 
York, utan alla utsläpp och farlighe-
ter”.

  

”Det är vackert och känns som en 
lugn stad och ligger nära vattnet”

Helsingborg imorgon

Helsingborggenomgårförnärvarandeenstarkutveckling.
Stadenväxerpåallaplanochfårhelatidenmeratterbjuda.
Medettriktutbud,ettstarktochvarieratnäringslivochblandad
befolkningärmöjligheternaförframtidenstora.Detgällerattta
tillvarapåstadensstyrkorochäventatagidetsominteärde
starkastesidorna.

Helsingborgärenstadmedenstarkattraktionskraft.Stadenär
enmötesplatsförmänniskorfrånolikakulturer,entillväxtmotor
förregionenochettcentrumförkulturochidrott.Exakthur
Helsingborgkommerattseutimorgonärberoendeavmånga
faktorer.MenHelsingborgsutmaningärintebaraattväxa,utan
attväxapåetthållbartochkloktsätt.Detinnebärintebaraatt
skapaenstadsomärstörre,utanenstadsomärmervaria-
tionsrik,merdynamisk,merhållbarochmerkreativ.

År2035beräknasHelsingborghaenfolkmängdpåca
160000invånareochtillsammansmedgrannkommunernai
SkåneNordvästca370000invånare.Detställerkravpåatt
utvecklaalltifrånbostäder,kommunikationerochföretagsklimat
tillvård,skola,omsorgochkultur.Förattmötamorgondagens
utmaningarskaHelsingborgsutvecklingskegenomhållbar-
hetochlångsiktigmedvetensatsningsomnyckelntillpositiv
utveckling.

Helsingborgsframgångliggeriattagerakreativt,tolerant,
klimatsmart,förgodakommunikationer,regionaltochframåt.
Genomattagerakraftfulltinomdessaområdenkommerupp-
sattamålattnås.

Helsingborg imorgon

Helsingborgsstyrkaochkonkurrenskraftliggeriattanta
utmaningenmedattarbetamedsamtligaframgångsfaktorer,
tillsammansienenighet.Genomkreativitetochtolerans,ge-
nomklimatsmartalösningarochstrukturersamtmedregionala
ochframåtriktadeperspektivochhandlingarkanframtidens
Helsingborgbliverklighet.

Helsingborg som en möjlig nod i höghastighetstågförbindelse mellan Stockholm och Hamburg.

Helsingborg som en del av ett pärlband av attraktiva urbana städer runt om Öresund.

Citat från ungdomar i Helsingborg från medborgardialog i samband med framtagande av 
framtidsbild 2035.
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”Fler mötesplatser som inte kostar 
pengar. Ställen där man kan umgås 
gratis”

EnframtidsbildhartagitsframförHelsingborgsomavsesbilda
grundenförstadensnyaöversiktsplan2010ochframåt.
Framtidsbildenhartagitsframgenomenbredochomfattande
dialogprocessmedpolitiker,tjänstemänochmedborgare.
DeharutifrånolikaperspektivpekatpåattHelsingborgska
satsapåmötesplatser,boendemiljöerochlogistik.Genomatt
tillsammansvågasatsainomdessaområdenkanHelsingborg
utvecklastillattblienfärgstarkochframåtriktadstadår2035.

Framtidensmestattraktivastäderärdesomlyckaskombinera
vardagligamötenmedgodaboendemiljöerochfungerande
kommunikation.Framtidensstadsutvecklingärmeränbarahus;
dethandlaromstadensmänniskor,attvärnaomgodlivskva-
litet,attseochutvecklahelheten.Detärvärdenatttavarapå
iframtiden.DetgemensammaHelsingborgskapasinteaven
ellertvåpusselbitar,detärettheltpusseldärvarjebitärviktig
ochbehövs.

År2035harHelsingborgsvärdentagitstillvaraochutvecklats
mednya.
•Närhetentillhavet-Genombebyggelseocheffektivstads-
planeringharstadensnärhettillhavetblivitännutydligare.
Helsingborgharfåttenlängrekustremsaochvattenkontakten
utnyttjaspåettbättresättänidag.Invånarnagesflermöjlig-
heterattdrafördelavHelsingborgskustnäraläge.Vattnethar
blivitettänmercentraltinslagiHelsingborgsstadsbild.
•HelsingborgiÖresundsregionen–Kringår2035har
Öresundsregionensåvälvuxitsomintegrerats.Tvåtydliga
centrairegionenharutkristalliserats–ettisöderiformav
Malmö/KöpenhamnochettinorrgenomHelsingborg/Hel-
singör.Debäggecentrenutgörvarandraskomplementsnarare
änalternativ.InorrfungerarHelsingborgsomentillväxtmotor
ochettkreativtnav.Denysatsningarochstrukturellaprojekt
somgenomförtsharfåttalltflerföretagochkunskapsinten-
sivaverksamheterattetablerasigistaden.Helsingborghar
godakommunikationermedrestenavÖresundsregionenoch
förhoppningsvisenfastförbindelsetillHelsingörförbådebil
ochtågtrafik.
•Stadensdelarskaparensammanhängandestad–Den
nybyggnationochstadsplaneringsomgenomförtshartydligt
utvecklatstadensolikadelområdenochförstärktderasindivi-
duellakaraktär.Samtidigtharalltarbeteskettmedettgenom-
gåendehelhetsperspektivsomfårdeolikadelområdenaatt
kompletteravarandraochskapaensammanhängandehelhet.
Stadensolikheterochvariationerleverstoltsidavidsidaoch
sammanflätaspåettsättsomgerstadendesstydligakaraktär.
Stadenupplevssomenhelhetimångfalden.
•IHelsingborgstårmänniskanicentrum.Stadenstillgångaran-
vändaspåettkreativtsätt.Kreativaochnytänkandemänniskor

harlockatsmedattraktivamötesplatserochboendemiljöersamt
hållbaralogistiskalösningar.Kreativitetensynsiplaneringen
ochutformningenavstadensrum;parker,torg,stråkochgator.
Samtidigtfinnsdetflexibilitetmedutrymmeförnyainitiativsom
gerextrakvalitettillstadenskaraktär.Iambitionenmedattväxa
medomtanke,attvaradennärastadenochsamtidigthushålla
medresursernakrävsettkreativtagerande.
GenomattHelsingborgsunikavärdenhartagitstillvaraoch
utvecklatspåettkloktsätttrorviattstadenkringår2035kom-
merattvara:

•Ennaturligmötesplats–LägetochbrainfrastrukturgörHel-
singborgtillettbraalternativförmötenochkonferenser.Som
ettviktigtinslagiutbyggnadenavHelsingborgingårattförse
stadenmedtillräckligaresurseriformavkonferensanlägg-
ningar,hotellochandrafacilteter.Stadenskakunnahärbärgera
bådestoraochsmåsammankomstersamtståsomvärdförre-
surskrävandearrangemang.Helsingborgsrollsommötesplats
skaocksåliggaiattstadenssammansättningunderlättaroch
inspirerartillmötenochutbytenmänniskoremellan.Strukturer
sombidrartillisoleringochåtskillnadharisåstorutsträckning
sommöjligtbyggtsbort.
•Enattraktivbostadsort–Desenasteårtiondenasbyggnads-
projektmedH+ispetsenharhjälpttillattgöraHelsingborgtill
enännuattraktivarestadattbo,studeraocharbetai.Staden
harförfinatsochdenyaboendemiljöernaharbidragittillen
funktionellsymbiosmellanboende,omsorgocharbete.Staden
erbjudergodauppväxtvillkor,tillgångtillallviktigserviceoch
erbjudermöjlighetertillrekreationochkulturaktiviteterinom
rimligtavstånd.Stadensutvecklingbidrartillenidentitets-och
tillhörighetskänsla.
•Enstadifokus–Helsingborgsstadsbyggnadsarbetehargett
internationelltuppmärksamhet.Stadenharblivituppmärksam-
madförsinaambitiösaochhållbarastadsbyggnadsprocesser.
Deninternationellauppmärksamhetenhargenereratnysats-
ningarochinvesteringarsamtbidragittillenökadtillväxt.

Vår stad, Helsingborg, är aldrig färdig, utan ständigt i 
utveckling. I den ständigt föränderliga staden om-
vandlas och försvinner etablerade vardagliga funktio-
ner och nya tillkommer. Denna föränderlighet är inte 
bara ett uttryck för tillfälligheter och icke planering, 
utan en bärande hållbar idé. Helsingborg ska vara rik 
på föränderlighet, upplevelser, överraskningar och 
historier, som binds samman till en färgrik och fan-
tastisk helhet. Staden ska utgöra en dynamisk ram, 
som är bärkraftig och öppen och som kontinuerligt 
kan tillföras nya element, skapa nya rum och mö-
tesplatser. Det är helsingborgarna som tillsammans 
skapar och utvecklar staden.
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Hur arbetet bedrivits

Arbetetinleddesundervåren2008genomattentankesmedja
upprättadesdärstadsbyggnadsförvaltningensnyckelpersoner
iprojektetträffadesochventileradeochomprövadetidigare
idéerochutgångspunkter.Imaj2008genomfördesocksåett
visionsinternatmedmedverkandefrånstadensförvaltningardär
manundertvådagartillsammansformadeH+visionsomefter
internatetsattespåpräntochantogsavH+styrgrupp.Under
vårenformadesprojekttävlingensorganisationochdetkonkreta
programarbetetinleddes.

Uppgiftenhartagitsframavarbetsgruppenmenmedstortinfly-
tandeavenexpertgruppochenjurysomgettsinasynpunkter
ochinput.Ettinledandeskedeavdentänkta”opensource”
planeringen.

Jurynochexpertgruppenharsamlatsvidtvåtillfällenunder
programarbetet.
Förutsättningskapitletbyggerpåensammanställningavett
antalutredningarochvisionsarbetensompågåttsedan2000.
Denbredareferensgruppenhargettinputtillprogramarbetet

Organisation

ochställningstagandenaharförankratsmedreferensgruppen.
Sverigesarkitekterhargranskatprogrammetochgettsyn-
punktermedutgångspunktfråninnehållochtydlighet.Sveri-
gesarkitekterstävlingsnämndochjurynharslutligtgodkänt
programmet.

Parallelltmedprogramarbetetharutvärderingsarbetetavanbud
pågåttavenmindregruppmedutgångspunktidekriteriersom
sattesuppiprekvalificieringshandlingarna.Valetavteamhar
förankratsmedH+styrgruppochjurynsamtexpertgruppen.

Utvärderingsarbetetavsessättasigångimittenavfebruaridär
rådgivnings-ochexpertgruppentillsammansmedarbetsgrup-
penassisterarjurynmedunderlagförutvärdering.Jurynsarbete
organiserasochhållssammanavKristofferNilsson,jurysekre-
terare,tillsammansmedHåkanAsmoarpsomärnärvarandevid
jurynsarbete.
StellanFolkesson,stadsdirektör,ärocksånärvarandevidjuryns
arbeteochansvararförattförankrautvärderingsarbetettillden
politiskareferensgruppsomkopplastillutvärderingsarbetet.
ArbetetförankraskontinuerligtmotH+styrgruppochlednings-
grupp.
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Meritförteckning för jury och expert- 
och rådgivningsgrupp samt projektle-
dare.

Namn:KristofferNilsson
Titel:Arkitekt.Projektledareprojekttävlingen”TänkHelsingborg”
ochjurysekreterare
Bakgrund,specialkompetens:KristofferhararbetatmedH+i
7år,översiktsplan,visionäraskisser,initialprocessplaneringav
projektochSHIP.Hanärocksåengageradiforskningochhar
erfarenhetfrånflerastörrestadsbyggnadsprocesseriSkandi-
navien.

Namn:HåkanAsmoarp
Titel:ProjektledareH+ochjurysekreterare
Bakgrund,specialkompetens:Harvaritprojektledareiolika
storauppdraginomsamhällsbyggnad,medinriktningmot
infrastruktursutbyggnad.
KommernärmastfrånBanverket,TunnelprojektetHallandsås.
DessförinnangruppchefförprojektmanagementpåSWECO
meduppdragsansvarförblaprojekteringavCitytunnelni
Malmö,uppdragsansvarförprojekteringavstationsdelarnatill
CitybananiStockholm.

Jury
Namn:AgnetaHammer
Titel:Stadsbyggnadsdirektörochjurynsordförande
Bakgrund,specialkompetens:
Agnetaärstadsbyggnadsdirektörsedan2007--
StadsarkitektiMalmö2000-2007
Klientrepresentantidendanskajuryn,Europan9,2007
JurymedlemifleraolikaprojektiMalmö1992-2007
LedareförteametMalmö/LundiEU-projektet(5thframework),
AgoraCitiesforPeople2003-2006medLondonSchoolof
Artssomsamordnare.
MedlemiexpertgruppförEuropeanUrbanCharterintheCoun-
cilofEurope,2004-2005

Namn:KarinSterte
Titel:Exploateringschef
Bakgrund,specialkompetens:Civilingenjör,lantmätareKTH.
Långerfarenhetfrånstatligochkommunaltjänst.Arbetatmed
förhandlingar,somförrättningslantmätare,somansvarigför
stadensbygg-ochförvaltningsverksamhetmenframföralltmed
exploateringsfrågorochplangenomförande,köpochförsäljning
avfastigheter.

Namn:KonradEk
Titel:StadsarkitektHelsingborg2003-
Bakgrund,specialkompetens:LTH1980,Företagsägare:
TangramArkitekterHelsingborg1985-2003.
GestaltningsfrågorArkitekturochStadsbyggnad.

Namn:GregorHolmgren
Titel:Miljödirektör
Bakgrund,specialkompetens:Miljöchefsedan1992.Jur.kand.
1973.Eftertingsmeritering,arbetemedbygg-ochmiljöfrågor
pålänsstyrelseochstatensnaturvårdsverk1976-1992.Under
denperiodentidvistjänstledigförmiljörättsligtarbeteiett
tvärvetenskapligtprojektkringmarkanvändning–vattenkvalitet.
Sakkunnigvidmiljödomstolsedan1999.Adjungeradledamot
(domare)vidMiljööverdomstolen2006.
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Organisation projekt                    Organisation projekt H+

Södertunneln

Namn:TomNielsen
Titel:Arkitekt,Ph.D.,docent
Bakgrund,specialkompetens:TomNielsenforskarochunder-
visarinomAvdelningenförlandskapochurbanismpåArkitekt-
skolaniÅrhus.Hanarbetarävensomkonsultmedfrågorsom
rörurbandesign/offentligamiljöer.
Hansforskningsämneärsamtidaurbanutvecklingochoffent-
ligamiljöer.Förnärvarandelederhanprojektet’Citywithout
limits’inomCentreforStrategicResearch.Hanhargettut
böckernaFormløs[Formlös](2001)samtGodeintentionerog
uregerligebyer[Godaintentionerochoregerligastäder](2008)

Namn:ErlandUllstad
Titel:Arkitekt
Bakgrund,specialkompetens:Stadsplaneraresedan1975,nui
Växjökommun,adjungeradprofessoritillämpadsamhällsplane-
ringvidVäxjöUniversitet2004–2007,medlemiDelegationen
förhållbarastädersamtregeringensrådförarkitektur,formoch
design,ordförandeiSverigesArkitektersplanakademi.

Namn:TrevorHarris
Titel:Professor,arkitektSAFARIBA
Bakgrund:TrevorärföddiCambridge,England,1949.Utbildad
vidCambridgeGrammarSchoolforBoysochHullSchoolof
Architecture.EfterexamenfrånHullSchoolofArchitecture
arbetadehansomprojektarkitektförRalphErskinemeddet
internationelltkändaBykerRedevelopmentiNewcastleupon
Tyne,innanhanemigreradetillFinland1980.
EtableradeegetkontortillsammansmedHennuKjisik1985.
Mycketavarkitektbyrånsuppdraghargälltplatseravhistorisk
ochkulturellbetydelse,därmansärskiltinriktatsigpåproble-
menmedattförainnyaanvändningarochstruktureriredan
etableradekontexter.

Förutomregelbundnagästföreläsningar,medieframträdande
ochbidragtillolikatidskrifterharTrevorHarrisfungeratsom
domareimånganationellaochinternationellatävlingar.
År1999utsågshantillProfessoristadsplaneringochurban
designvidTekniskahögskolaniHelsingfors.

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadsberedningen

Projektchef
Söderdelegationensprojektkontor

Södertunnelns
ledningsgrupp

ProjektledningSöder-
tunnel

Söderdelegationen

Stadsbyggnadsdirektören

ProjektledningH+

H+Styrgrupp

H+ledningsgrupp

SBN

Stab
Projektadminstratör
Miljökoordinator
Informations-
verksamhetDelprojekt

Delprojekt Projekttävling

FÖP

Samordning
H+(ordf)
Södertunnel
Mex
Miljökontoret
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                    Organisation projekttävling

Styrgrupp
Håkan Asmoarp, Projektledare H+
Kristoffer Nilsson, Delprojektledare projekttävling
Gertrud Egnell, Delprojektledare FÖP
Helena Taps Biträdande projektledare projekttävling
Soraya Kabelele-Senya, Projektkoordinator H+
Sofia Öreberg, Chef strategisk planering

Jury
Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör, juryns ordförande
Karin Sterte, Exploateringschef
Gregor Holmgren, Miljöchef
Konrad Ek, Stadsarkitekt
Erland Ullstad, Växjö kommun
Trevor Harris, Finland
Tom Nielsen

(adjungerad med ansvar för förankring till ägarna 
Stadsdirektör Stellan Folkesson, Adjungerad sekreterare 
Kristoffer Nilsson, Håkan Asmoarp)

Arbetsgrupp
Kristoffer Nilsson
Konrad Ek
Helena Taps
Soaraya Kabelele-Senya
Therezé Zetterberg

Gertrud Egnell, Översiktlig planering
Magnus Ydmark, Översiktlig planering
Martin Hadmyr, Landskap
Anna Holmqvist, Landskap
Lars Nilsson, Trafik
Ann Cederberg, Trafik
Jens Gille, Miljö
Maja Gullmo, Exploatering

Bodil Falke, Kartor
Marlene Roos, Kommunikation

Referensgrupp
Torgny Johansson, Södertunnelns projektkontor
Malin Johnsson, Södertunnelns projektkontor
Birgitta Freudentahl, Kulturförvaltningen
Hans Taranger, Näringslivskontoret
Therese Andersson, Ansvarig för ÖP 2010
Elisabeth Andersson, HUT
Kerstin Nilermark, Länsstyrelsen
Stefan Norrestam, Skol- Fritid
Kerstin Månsson, Socialförvaltningen
Jonas Nylén, Brandförsvaret
Ulf Molin, Öresundskraft
Mats Rosander, Helsingborgs hamn
Mattias Schiöth, Skånetrafiken
 

Rådgivning och experter
Helle Søholt, Allmän stadsplanering
Per-Olof Östergren, Hållbar planering
Bertil Gustafsson, Stadsbyggnad
Lia Ghilardi, Cultural planning
Clara Lundquist, Stadsmiljö
Gertrud Egnell, Strategisk planering
Per Pehrsson, Ekonomi

Politisk Referensgrupp
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Namn:PerPehrsson
Titel:Controller/ekonomichef
Bakgrund,specialkompetens:Utb.Ingenjör/Ekonom
KonsultSweco1974-82
ProjektchefIKEA1982-85
KonsultSweco1985-90
Projektchef,fastighetsdirektör,controllerinomHbgStad1990-
2008tv.

Namn:GertrudEgnell
Titel:Landskapsarkitekt,planarkitektHelsingborgsstad,pro-
jektcheföversiktsplan,H+
Bakgrund:Gertrudharerfarenhetavöversiktsplaneringutifrån
olikaperspektiv–förvaltningsstyrelsebådepåkommunal-,
landstings-ochlänsnivåiSkånesamtiStockholmsregionen.
Studierietnologi,urbanutvecklingochmanagement/förvalt-
ning.

Namn:ClaraLundquist
Titel:LandskapsarkitektLAR/MSA,EnhetschefGestaltningoch
utveckling/StadsmiljöavdelningenHelsingborgsstad
Bakgrund,specialkompetens:Arbetarmedstadensoffentliga
miljöer,gator,torg,parker,naturochbostadsområden.Arbetat
medstadsförnyelseprojektochvaritdelaktigiplaneringsom
genomförandeavvarierandeprojektsomrörstadensutform-
ningochutveckling.
JurymedlemSienapriset2007.

Expert- och rådgivningsgrupp

Namn:HelleSøholt
Titel:ArkitektMAA,partneriGehlArchitects-UrbanQuality
Consultants,Köpenhamn
Bakgrund,specialkompetens:HelleharenMAiArkitekturoch
UrbandesignfrånArkitektskolan,KungligaDanskaKonstaka-
deminiKöpenhamn,Danmark,såvälsomenMAiArkitektur
frånUniversityofWashington,Seattle,USA.
Helleharomfattandenationellochinternationellerfarenhetav
urbandesign,häriblandundersökningaromoffentligtliv,analy-
seromurbankvalitet,utvecklingavstrategiplaner,planeringav
offentligamiljöersamtprogramochdesignavoffentligamiljöer.

Namn:LiaGhilardi
Titel:ChefförNoemaResearchandPlanning,ettkonsult-och
forskningscenterbaseratiLondonmedinternationelltarbetsfält.
Bakgrund,specialkompetens:Forskatinomstadssociologi
medenMasteriKonstkritikochenMPhiliUrbanutveckling
ochförnyelse(London).LiaharspecialkompetensiCultural
Planning(kulturplanering),kartläggningavplatsidentitetsamt
varumärkning.

Namn:Per-OlofÖstergren
Titel:Professor
Bakgrund,specialkompetens:Läkare,PhD,specialistisoci-
almedicin/folkhälsa.ChefföravdelningenSocialmedicinoch
globalhälsa,Lundsuniversitet.Överläkareifolkhälsa.Forsk-
ningserfarenhetinomsocialepidemiologi,häriblandsocialtkapi-
tal,internationellmigrationochhälsasamtdetsocialaforman-
detavhälsorelateratbeteende.Per-Oloflederellerdeltariflera
EU-finansieradeprojektomgenomförandeavfolkhälsopolicies.

Namn:BertilGustafsson
Titel:CivilingenjörVägochVatten,f.d.stadsbyggnadsdirektör
ochutvecklingsdirektöriJönköpingskommun,f.d.gatuchefi
Motala.
Bakgrund:Bredsamhällskompetens.Erfarenhetfrånarbete
somförvaltningschefochcentralaktörimellanstorsvenskstad.
Brederfarenhetavstadsutvecklingsfrågorochinfrastrukturfrå-
gorpåsåvällokalsomnationellnivå.Erfarenhetsomansvarig
försåvälplaneringsomgenomförandeavstoraprojektinom
samhällsbyggnadssektornochinfrastrukturområdet.Erfarenhet
frånsamarbetsprojektmellandenoffentligaochdenprivata
sektorn.Erfarenhetsomkatalysatorochsamordnareistora
samhällsprojekt.
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Anders Andersson, journalist, språklig granskning av program.
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Programmet är framtaget av Stadsbyggnadsförvaltningen pro-
jekt H+ med bas i grafisk profil och grafiska verktyg framtagna av 
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Helsingborgs stad

Järnvägsgatan 22

251 89 Helsingborg



ProjekttävlingförH+,Helsingborg,Öresundsregionen,2008ochframåt|2008-11-03

40

Området H+

influensområde

influensområde

Området H+

influensområde

influensområde


