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I följande kapitel presenteras förutsättningarna för områ-
det som ska ses som utgångspunkter för tävlingen. 

Områdets förutsättningar är komplexa och har utretts 
under lång tid. Dels genom externa konsulter, dels genom 
planarbeten som samråtts inom staden och med andra 
myndigheter men också genom interna tankesmedjor 
där alla dokumenterade förutsättningar ifrågasatts under 
våren 2008 och därefter sammanfattats på nytt. Förutsätt-
ningarna kommer att studeras vidare och det som vi vet 
idag kan komma att förändras framöver.

Ambitionen med kapitlet är att sammanfatta all bak-
grundsinformation och att förmedla de tankar som kom-
mit upp och som anses som allmänt accepterade så att 
tävlingsarbetet leder projektet framåt. I kartorna och förut-
sättningarna tydliggörs det som anses som förutsättningar 
och det som anses som möjligheter. Möjligheterna kan 
och bör ifrågasättas ytterligare av er.
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Helsingborg har vuxit fram under århundraden av skiftande förut-
sättningar och ideal. Dagens stadsbild berättar om en utveckling 
där bebyggelse och stadsplan har tydliga skånska drag och influ-
enser från nordeuropeisk byggnadstradition. Stadskärnans norra 
delar har ett medeltida och slingrande gatunät medan de södra 
delarna har upprättats enligt 1800-talets strikta rutnätsplan. 

Helsingborg är beläget där Öresund är som smalast, vilket har gett 
och ger staden flera viktiga karaktärsskapande egenskaper. Närhe-
ten till Danmark och vattnet är mycket påtaglig med fria utblickar 
och siktlinjer mot sundet och Kronborgs slott. Hamninloppet, fär-
jetrafiken, strandlinjen och inte minst kajerna förstärker vattenkon-
takten ytterligare. Flera av stadens publika rum och byggnader i 
den norra delen av staden ligger i direkt anslutning till kusten eller 
hamnen medan de södra delarna har sämre vattenkontakt och är 
till stor del otillgängliga då de utgörs av hamn- och industrimark. 

Landborgen är karaktärsskapande för Helsingborg och skapar tyd-
lig nivåskillnad i staden. Platån höjer sig 20 - 40 över havet längs 
kustlinjen och har haft stor inverkan på hur stadens bebyggelse 
och stadsplanemönster har vuxit fram. Idag präglar landborgen 
Helsingborg genom att rymma stadskärnan på landremsan mellan 
landborgskanten och Öresund och med jämna mellanrum bryta 
igenom stadsbebyggelsen med vegetation. Från vattnet utgör 
landborgen en hög avsats och ger Helsingborg en sammanhäng-
ande och tydlig siluett. Från den övre delen av staden erbjuder 
landborgen utblickar över stadens tak mot sundet och den danska 
kusten. 

Helsingborgs södra infartsled följer landborgens nedre kant på 
sin väg in och genom stadskärnan. Parallellt med infartsleden går 
järnvägen, med tillhörande rangerbangård, som fortsätter ner i 
Knutpunktens underjordiska station. Det storskaliga infrastruk-
turstråket skär genom de södra stadsdelarna och bildar en kraftig 
barriär. Barriäreffekten förstärks ytterligare genom den nivåskillnad 
på upp till sex meter som finns mellan södra delen av centrum och 

7.1 Stadslandskapet

H+ området. Södra hamnen är idag ett utpräglat och storskaligt in-
dustrilandskap där tung infrastruktur och verksamheter kopplade 
till hamnen och färjetrafiken är dominerande. 

Utgångspunkter för uppgiften

 Utblickarna och stadens siluett ska • 
beaktas. 

 H+ ska, på ett naturligt sätt, länkas • 
samman med omgivande stadsde-
lar.

Frågeställningar

 På vilket sätt kan nya områden län-• 
kas samman med det existerande 
stadslandskapets grammatik, sitt 
historiska centrum, kontakten med 
vattnet, landborgen och dess ravi-
ner?

 Hur kan hamnens kvaliteter och • 
byggnader användas för att skapa 
en stark karaktär i området och 
intressanta riktmärken?

Utsikt över Helsingborg från Helsingör.
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Utsikt över centrum och hamnen från Tinkarpsbacken.
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RAVINER OCH LANDBORGEN

Bäck i en av stadens raviner.

Gåsebäcken.

Ovan: Utblick från kanten av landborgen ovan Norra hamnen.
Nedan: Promenadstig i en av stadens raviner.
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UTSIKTER OCH LANDMÄRKEN

Kronborg och 
Helsingör i 
siktlinjen

Gåsebäcken.
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De historiska avtrycken i H+ området
Fram till mitten på 1800-talet var Helsingborg, med sina drygt 
4 000 invånare, en förhållandevis liten stad, men i samband med 
industrialismen expanderade staden. En viktig faktor bakom den 
snabba tillväxten var spannmålshandeln och Helsingborg utveck-
lades till Skånes största exporthamn för havre och en av Sveriges 
viktigaste hamnstäder. Södra Helsingborg spelade under denna tid 
en viktig roll för stadens framväxt och området har till stora delar 
lagt grunden till de kvaliteter som finns i norra Helsingborg idag.

I området finns miljöer och bebyggelse från framförallt 1800- och 
1900-talet. Ingen bebyggelse inom H+ området är formellt skyd-
dat då i princip all bebyggelse är planlagd för industriändamål, 
undantag är Campus Helsingborg och sockerbruket där IKEA finns. 
Eventuellt skydd av bebyggelse inom H+ området kan ske i den 
fortsatta planeringen.

Det kan finnas annan historiskt intressant bebyggelse inom om-
rådet som eventuellt skulle kunna passa in tillsammans med ny 
bebyggelse. Det bör dock prövas om en större täthet eller andra 
värden kan uppstå vid borttagande av  dessa  byggnader eller mil-
jöer. Med Jutefabriken finns där en tydlig konflikt mellan byggna-
dens placering och genomförandet av Södertunneln och eventuell 
elektrifiering av hamnspår. 

Järnvägen
Järnvägen har satt tydliga spår i och karaktäriserar fortfarande H+ 
området. I slutet av 1800-talet fanns det två järnvägsstationer i 
Helsingborg. Centralstationen uppfördes 1865 i korsningen Träd-
gårdsgatan/Järnvägsgatan för södergående trafik mot Malmö och 
revs 1987 för att ge plats åt Knutpunkten. Knutpunkten, nytt rese-
centrum, med genomgående spår under jord stod färdig 1991 och 
möjliggjorde uppförandet av Norra hamnen som stod klar 1999.
Norrgående järnvägstrafik mot Ängelholm byggdes ut under 1880-
talet och försågs med en provisorisk station, Ångfärjestationen, 
som även skulle försörja färjetrafiken till Helsingör. Avsikten var 
att stationen skulle användas fram till dess att man kopplade ihop 
de norra och södra järnvägspåren med varandra genom Helsing-
borg. 

Under en lång period fanns spår ovan mark mellan norr och söder 
där tågsätt drogs av växellok tvärs genom staden till övriga trafi-
kanters irritation. Framför loket gick en järnvägstjänsteman med 
en röd flagga för att undvika olyckor. Ångfärjestationen ligger kvar 
på platsen och innehåller idag Helsingborgs mest besökta livescen, 
The Tivoli. 

Hamnen
Hamnen och dess historiska verksamhet har också satt sin prä-
gel på H+ området. På 1910-talet påbörjades en ny omfattande 
utbyggnad av hamnen med Oceanhamnen och ny industrihamn 
mellan Helsingborg och Råå. Därefter expanderade hamnen i flera 
steg och möjligheten att bygga ut järnvägen i hamnen begränsa-

Brandstationen på Gåsebäck.

Jutefabriken

Husarregementet
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des och på 1950-talet anlades den stora bangården i Gåsebäck på 
ett tidigare exercisfält. Flera större och betydelsefulla industrier 
uppfördes på utfyllnadsmark öster om hamnverksamheten. Några 
är bevarade och sätter idag prägel på området och åskådliggör 
platsens historia. Helsingborgs gummifabrik uppfördes i kvarteret 
Hermes för att tillverka galoscher och sysselsatte som mest 3 000 
personer. Idag är byggnaden omvandlad till universitetet Campus 
Helsingborg och kontorsverksamhet. Helsingborgs gamla tegel-
klädda sockerbruk renoverades nyligen varsamt och innehåller 
numera kontorsverksamhet. 

Skånska Jutefabriks AB 
I Gåsebäck utvecklades blandad verksamhets- och företagsbebyg-
gelse på mitten av 1900-talet. Skånska Jutefabriks AB på Gåsebäck 
grundades år 1896 av konsul Petter Olsson och var i drift fram till 
1964. Fabriken tillverkade säckar och fabriksbyggnaden är och har 
ett karaktäristiskt sågtandat tak. Idag fungerar ”Jutan” som populär 
skate- och boulehall, i skuggan av Södergatsviadukten.

Husarregementet 
Redan under 1700-talet blev Helsingborg garnisonsstad då en 
skvadron på 60 man plus befäl, kom till staden 1773. Soldaterna 
inkvarterades hos stadens borgarare och vaktstyrkan som be-
vakade skeppsbron höll till i en byggnad vid Stortorget, kallad 
Högvakten. Husarregementet hade olika namn under olika tider, 
men blev mest känt under namnet Kronprinsens Husarregemente. 

I södra Helsingborg avsattes år 1880 mark strax norr om dåvarande 
stadsgränsen till regementets kaserner och därefter uppfördes 
anläggningen inpassad över sex kvartersrutor i stadsplanen. Idag 
innehåller byggnaderna bland annat Rönnowska skolan, som är en 
yrkesförberedande gymnasieskola. Husarregementets kaserngård 
skärs idag i två delar av Industrigatan.

Helsingborgs arbetarstadsdel 
Under industrialismen var Söder Helsingborgs arbetarstadsdel 
och bestod av trånga arbetarkvarter med hus av låg standard och 
mindre verkstäder. Redan i mitten på 1860-talet fanns tankar om 
att bygga ihop stadskärnan med Söder, men dessa planer ändra-
des då syskonen Krook köpte upp marken och donerade den till 
Helsingborgs stad. Marken kom att användas som park, Krookska 
planteringen, även kallad Stadsparken, och kring denna växte ex-
klusiva bostadskvarter fram. 

Så småningom mattades byggivern och företrädelsevis industri-
anläggningar tillkom. Industrierna förlades ofta till Söder under 
denna tid och bland dessa fanns bland annat en kakelugnsfabrik, 
ett glasbruk och 1875 etablerade konsul Nils Persson Skånska Sva-
velsyre- och Superfosfatfabriks AB. 

Historiska sträckningar för kustlinjen.
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Runt sekelskiftet 1900 var Söder en helt utbyggd stadsdel och någ-
ra av de första monumentalbyggnaderna uppfördes. Gustav Adolfs 
kyrka med anslutande torg invigdes och Folkets hus uppfördes. 
Under 1960-talet skedde en omvandling då bostadshus med låg 
standard ersattes och industrier flyttades. Publika byggnader med 
arkitektoniska kvaliteter som Simhallsbadet, Gustav Adolfs försam-
lingshem, Margaretaskolan (riven) och Stadsbiblioteket uppfördes. 
Efter hand ersattes äldre bebyggelse med storskalig arkitektur i 
form av Söderporthuset, Domusvaruhuset, gamla Tingsrätten och 
gamla Polishuset. Båda de sistnämnda byggnaderna har fått ändrat 
innehåll och gamla Polishuset har försetts med bl a ny fasad. Den 
nya Tingsrättsbyggnaden är belägen strax norr om g:a Polishuset 
och utformad med en koppling mot Södra hamnen och Campus. 

Bilismens ideal
I mitten på 1900-talet hade mängden bilar i staden börjat skapa 
problem och Helsingborg anpassade sig enligt tidens ideal till den 
moderna bilburna människan. Södergatan klövs och lades på en 
viadukt över Gåsebäcks spårområden. Malmöleden byggdes för att 
göra det möjligt att på motorväg färdas ända in till centrum. Vid 
denna tid tillkom också Oljehamnsleden och Bredgatan som drogs 
tvärs genom den gamla Husarregementet för att koppla direkt till 
Industrigatan. 

Söder i förändring
Projektet Söder i förändring påbörjades 2001 för att öka Söders 
attraktivitet och främja integrationen i Helsingborg. De övergri-
pande målen var att utveckla Söder ”till en levande och blomst-
rande stadsdel präglad av mångfald, framtidstro, god miljö, väl-
fungerande infrastruktur och god service.”  Projektet planerades 
att bli långsiktigt och handlade dels om infrastruktur och dels om 
värderingar och attityder bland människor som bor eller vistas i 
stadsdelen. Projektet genomfördes i dialog med medborgarna och 
näringslivet och resultatet har fått ligga till grund för flera politiska 
beslut och konkreta förslag som bland annat resulterat i ombygg-
nad av Furutorpsparken, Södergatan/Carl Krooks gata och Gustav 
Adolfs torg, nya studentbostäder vid Bryggaregatan, renovering av 
IOGT-huset, ny sporthall vid Gustav Adolfsskolan, nytt tingshus och 
renoveringen av Konsul Perssons villa och Simhallsbadet. 

Utgångspunkter för uppgiften

 Byggnader markerade i mörk lila • 
ska bevaras.

 Övrig bebyggelse med komplet-• 
terande värde måste vägas mot en 
exploatering.

Frågeställningar

 Södra Helsingborg har spelat en • 
viktig roll för Helsingborgs fram-
växt under industrialismen och har 
i mångt och mycket lagt grunden 
till de kvaliteter och rikedomar som 
framförallt finns i norra Helsing-
borg.  Vilken roll kan/ska Södra 
Helsingborg spela i det 21 århund-
radet?

 Hur kan områdets historia åter-• 
speglas i det framtida H+ området 
och bli en del av områdets identi-
tet? 

 Det kan finnas en konflikt mellan • 
en tätare och högre exploatering 
och att spara delar av befintlig be-
byggelse. Hur ska denna avvägning 
göras?
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STADENS HISTORISKA AVTRYCK
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Områdets topografi
Landborgen i Helsingborg och dess raviner är ett resultat av en 
kombination av förkastningar i berggrunden och tidigare havsero-
sion. Höjdskillnaden ger staden karaktär och identitet. I de södra 
delarna av Helsingborg är Landborgen inte lika distinkt och tydlig 
som i de norra delarna. 

På flera platser i anslutning till H+ området finns utblickar från 
landborgskanten ut över Öresund, men mest uppenbart är dessa 
utblickar ovanför Stadsparken och i de övre delarna av Furutorps-
gatan. 

Idag skärmar den södergående Malmöleden och järnvägsspåren 
av de södra stadsdelarna i två områden och endast två kopp-
lingar finns i öst-västlig riktning. Malmöleden ligger i gränsen till 
H+ området och är en kraftig barriär mellan själva området och 
land-borgskantens grönska och höjd. Nivåskillnaden mellan de 
östra och västra sidorna av H+ området är 6 meter och sluttande 
mot sundet. Södra hamnen och den västra delen av Söder är dock 
förhållandevis flackt och ligger på  en höjd på mellan +2 och +2,5 
meter över havet. 

Flera nationella och regionala utredningar beträffande anpassning 
av kustnära bebyggelse till eventuell stigande havsnivå pågår. 
Enligt nu rådande rekommendationerna föreslås ny bebyggelse 
uppföras på ett minimum av +3.2 meter. 

Utgångspunkter för uppgiften

 Bebyggelsen ska planeras på mini-• 
mum +3.2 meter över havet avse-
ende eventuell havsnivåhöjning. 

Frågeställningar

 Hur kan stadens struktur och bygg-• 
nader förberedas för en förändring 
av havsnivån?

Landborgen

3.2 > m

2.2 - 3.2 m

0 - 2.2 m

TOPOGRAFI
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Lokalklimat
H+ områdets läge innebär att det är mycket utsatt för vindar 
från havet med upprepade och förhållandevis starka vindar från 
väster. För svagare vindar under 10 meter per sekund är riktning-
arna mer växlande, men väst- och sydvindar är vanliga året om. 
Höst, vinter och vår blåser det ofta från öster medan nordväst är 
en vanlig vindriktning vår och sommar.

Temperaturförhållandena i området styrs av vindarna och solin-
strålningen. Solinstrålningen kan tas tillvara genom orientering 
och utformning av den nya bebyggelsen. Med tanke på det 
utsatta läget behöver vindförhållandena beaktas i planeringen 
av området – både de starka västvindarna och de mer varierade 
vindar som råder under mindre blåsiga dagar när människor 
vistas ute i större utsträckning.

Utgångspunkter för uppgiften

 Bebyggelsestruktur och publika • 
rum bör utformas så att ett gynn-
samt klimat uppnås vid olika 
väderförhållanden och årstider. 
Strukturen bör också ge förutsätt-
ningar för en god energihushållning 
i bebyggelsen.

Frågeställningar

 Hur kan den övergripande struktu-• 
ren i området utformas för att både 
skapa bra mikroklimat vid olika 
väderförhållanden och ta till vara 
vattenkontakten? 

Källa: SMHI, Underlag för klimatanpassad planering vid hamnen, Helsingborg
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7.2 Stadens publika rum 
och stråk

Stadsliv 
I detta kapitel redovisas centrala Helsingborgs förutsättningar för 
stadsliv. Helsingborgs stadsliv redovisas mer utförligt i bilagan 
Stadsrum och stadsliv, analys och principer. 

Utbytet med Danmark och den intensiva färjetrafiken karaktä-
riserar Helsingborg. För många svenskar är Helsingborg porten 
mot Europa och också europeiska besökares första möte med 
Sverige. Det som först möter besökaren är ofta Knutpunkten, 
stadens resecentrum. 

Knutpunkten är tillsammans med Campus Helsingborg viktiga 
målpunkter i staden och tillsammans med stadens parker och 
torg bildar de mötesplatser som skapar orienterbarhet och iden-
titet i stadsrummet. Ett exempel är Gustav Adolfs torg på Söder, 
en multikulturell mötesplats med välbesökt torghandel och ett 
annat är Krookska Planteringen, även kallad Stadsparken, en 
populär grön oas i innerstaden där många träffas och äter lunch.

Helsingborg stads centrala rörelsestråk löper främst i nord-sydlig 
riktning. Trafikstråken löper längs Drottninggatan samt Sten-
bocksgatan och präglas av den stora skalan, långa siktlinjer och 
av biltrafiken. Längs Kullagatan och Södergatan löper stadens 
handelsstråk som till stora delar är gågata. De rekreativa stråken 
är tydligast längs den gröna Landborgspromenaden och Strand-
promenaden som sträcker sig från centrum ut till Vikingstrand. 

Helsingborg är en stad med flera intressanta kulturinstitutioner 
och ett aktivt föreningsliv och de centrala delarna anknyter 
till dessa institutioner, vilka oftast är lokaliserade till de norra 
delarna av staden. Fyra byggnader, kring vilka mycket av stadens 
kulturella liv kretsar, är uppförda under olika tidsperioder och 
centralt lokaliserade i staden. Helsingborgs konserthus, Sven 
Markelius funkispärla från 1932, ligger granne med Helsingborgs 
stadsteater från 1976. Söder om dessa båda byggnader ligger 
Dunkers Kulturhus uppfört 2002 och mitt i centrum står Kärnan, 
en 700-år gammal högrest rest från Hälsingborgs slott. Dessa 
byggnader och kringliggande platser skapar tillsammans ett 
område med ett stort utbud av musik, teater, utställningar, barn- 
och ungdomsverksamhet och utomhusaktiviteter .
Arkitektur- och bostadsutställningarna H55 och H99 har betytt 
mycket för stadens renommé som centrum för arkitektur, design 
och formgivning. Båda utställningarna har lämnat märkbara 
avtryck i stadsbilden, framförallt kring Norra hamnen. Norra 
hamnens arkitektur och sjudande folkliv bidrar, framförallt som-
martid, till att ge den här delen av staden en särskild stämning. 
Det både avslappnade och intensiva strandlivet längs Norra 
hamnen och norrut med restauranger och caféer, skapar en 
närmst kontinental atmosfär och rocklubben The Tivoli i den 
gamla ångfärjestationen håller kvar stämningen kvällstid.
Vind i håret kan få karaktärisera stadslivet i Helsingborg då det 
är starkt påverkat av klimatet. Vissa delar av året besöks stadens 
publika rum av tusentals människor och vid andra tillfällen är 

dessa nästan folktomma. Exempelvis består området Gröningen 
varma sommarkvällar av ett myller av människor som grillar, 
badar och håller picnic. En blåsig dag ser man endast tappra 
hundägare snabbt passera vilket gäller de flesta av Helsingborgs 
havsnära platser. Tidigare har det funnits en förutfattad mening 
om att det nordiska klimatet skulle vara ett effektivt hinder för 
uteserveringar och få krögare såg sommaren som en möjlighet 
till att utveckla nya affärsidéer. Detta synsätt har förändrats och 
idag finns fler än 120 etablerade uteserveringar i Helsingborg, 
säsongsbetonade men viktiga för stadslivet.
Sand i shoppingbagen är ett annat begrepp som symboliserar 
stadslivet i Helsingborg. Att ha tillgång till centralt belägna strän-
der och bad är en unik kvalitet och bidrar till stadens ambition 
att närma sig havet. Strandlivet börjar vid Tropical Beach och 
fortsätter norrut via bryggorna längs Strandpromenaden till 
Kallis, Fria Bad och fortsätter ut till Vikingstrand.    
Möjligheten till spontanidrott och lek är begränsade i centrala 
Helsingborg. Välbesökta lekplatser finns på Gustav Adolfs torg, i 
Stadsparken och i norra delen av Gröningen. I övrigt är spon-
tanidrotten främst hänvisad till skolgårdar och vid Kallis längs 
Strandpromenaden.        

Det finns olikheter i centrums norra och södra delar och som 
tidigare nämnts ligger i stort sett alla större kulturinstitutioner 
tillsammans med flera större offentliga platser i den norra delen. 
Kulturlivet i de södra delarna utgörs av mindre kulturföreningar 
inom musik, teater, konst, film och kulturarv. Stadsbiblioteket, är 
dock en av de stora mötesplatserna i staden som är belägen på 
söder. 

Helsingborg arbetar aktivt med att skapa attraktiva miljöer. Am-
bitionen är att torg, gågator och gator med omgivande butiker 
och uteserveringar utformas så att de blir naturliga mötesplatser, 
oväntade såväl som planerade. På samma sätt som stadslivet 
ständigt förändras är detta en fortlöpande process där små och 
stora fysiska insatser blandas med evenemang.

Utgångspunkter för uppgiften    

 I området ska ett antal nya mötes-• 
platser skapas i varierad storlek 
och med olika innehåll.                     

 Det ska finnas platser som lockar • 
till vardagsmöten och drar till sig 
såväl Helsingborgare som andra 
besökare.
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 H+ ska stärka stadslivet i centrala • 
Helsingborg och på ett naturligt 
sätt utvidga stadskärnan.

Frågeställningar

 Hur ska området utformas så att • 
stadsrummen får en orienterbar 
struktur och en human skala som 
främjar stadslivet och skapar iden-
titet? 

 Hur kan vi skapa platser som upp-• 
muntrar till kreativitet och ger oss 
lust att vara i det offentliga rum-
met?

 Vilken typ av mötesplatser kan • 
utvecklas i området och var bör de 
placeras för att understödja stads-
livet? 

Hur kan den småskaliga, vildväxan-• 
de och mångkulturella kreativiteten 
ges plats i staden?

STADENS PUBLIKA RUM OCH STRÅK



1800-talet, en viktig destination som besöktes för att dricka 
brunn och ta hälsosamma bad. Parken finns fortfarande kvar 
men hälsobrunnen lades ner på 1970-talet.

Idag präglas H+ området av en mager och utsatt vegetation i 
form av ruderatmark, refugplanteringar och mindre gräsytor.  
Området saknar en sammanhållen struktur och kopplingar till 
omkringliggande grönområden och stråk är svag. Till exempel 
gränsar H+ området i nordost till stadsparken och Sturzenbeck-
ers park men skiljs ifrån dessa av Malmöleden.

Utgångspunkter för uppgiften

 H+ området ska använda grönska • 
för att skapa stadsrum med skilda 
kvaliteter och för att utveckla 
stadsdelarnas orienterbarhet, läs-
barhet och kopplingar till omgiv-
ningarna.   

Frågeställningar

 Hur ser framtidens parkrum och   • 
utemiljöer i området ut och vilka   
funktioner fyller de?

 Hur kan ett nätverk av parker och • 
platser i olika storlekar skapas som 
binder samman områdena?
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Grönstruktrur
I Helsingborg är parker och grönstråk en viktig del av stads-
byggnads- och kulturhistorien. Samspelet mellan bebyggelsen, 
parkerna och vattnet är påtagligt och en viktig del i stadens 
identitet. Grönstrukturen har även haft betydelse som strukture-
rande och sammanlänkande element och mjukar upp stadsbe-
byggelsen och utgör tillsammans med andra stadsrum viktiga 
mellanrum i staden där stadslivet kan utspelas. 

Grönskan skapar och möjliggör platser och rum med skilda 
kvaliteter, här finns lugna och sammanhållna parkrum och mer 
urbana stadsrum av olika storlek. 

Stadens klimat och luft påverkas av gröna områdens vegetation 
och grönska. Rik växtlighet modererar klimatet så att extrema 
vind och temperatur mildras. Det finns behov av vindskydd i 
området och välplanerad grönstruktur kan minska gåendes och 
cyklisters vindutsatthet. 

De naturgivna förutsättningarna för grönstruktur i Helsingborg 
är landborgen med sina höjdskillnader och djupa raviner. I 
stadskärnan finns ett flertal gamla, unika och gröna parkmiljöer 
belägna i anslutning till eller som utgör en del av grönstråket 
längs Landborgen. Landborgsbranten bildar ihop med de 
omgivande parkerna ett viktigt grönstråk i staden och brantens 
vatteneroderande raviner med lövskog innehåller stora rekreati-
va värden. Ravinerna förbinder stadens nedre delar i väster med 
de på platån i öster och utgör vackra och intressanta element i 
stadsbilden. 

Jordbrodalen är en av ravinerna belägen i den södra delen 
av staden. I botten av den trädbeklädda ravinen flyter Gåse-
bäcken vilken idag leds i kulvert ut via H+ området till Öresund. 
Grönskan som sträcker genom Jordbrodalen är ett av stadens 
viktiga gröna östvästliga kopplingar mellan tätbebyggt område 
och kulturlandskapet utanför. Andra viktiga grönstråk och gröna 
kopplingar är det nordsydliga stråket läng Lussebäcken och det 
östvästliga från Stadsparken via Bergaliden/Nya kyrkogården 
öster ut till Viskängen och norrut längs med landborgen.

Den södra delen av staden, kustzonen från Rååns mynning 
till Helsingborgs centrum utgjordes tidigare av en stor trädlös 
utmark med ljung och flygsand. Denna planterades så småning-
om med tallar i början på 1800-talet och utgör idag det gröna 
rekreationsstråket Tallskogsleden som är ett viktigt nordsydligt 
stråk genom Helsingborgs södra stadsdelar. Det saknas dock, 
på sina ställen, naturliga kopplingar mellan de gröna områden 
som utgör leden Tallskogsleden slutar idag i bostadsområdet 
Planteringen.

Helsingborg är känt för sina besöksparker så som Fredriksdals 
friluftsmuseum och Sofiero. Ramlösa Brunnspark var, under 



GRÖNSTRUKTUR
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TILLGÄNGLIG KAJKANT

 •	 Den yttre 
kajkanten mot 
Öresund blir till-
gänglig för allmänhe-
ten. Området kring reningsverket 
förväntas kunna bli tillgängligt för 
rekreation. 

Frågeställ-• 
ningar

 Hur kan bätt-• 
re havskon-
takt skapas?

 Hur kan de • 
yttre kajerna 
användas i det 
nya samman-
hanget?

Blåstruktur
Centrala Helsingborg ligger som en del av ett pärlband av aktivi-
teter längs med nordvästra Skånes kust. Helsingborgs vatten-
kontakt, som är en av stadens stora kvaliteter och en viktig del av 
stadens identitet och näringsliv, är framförallt koncentrerad till 
de norra och centrala delarna.

I den norra delen av Helsingborg finns flera sandstränder med 
badbryggor och en strandpromenad med olika aktiviteter och 
funktioner knutna till sig. Genom markutfyllnader för industri-
ändamål har en stor del av den södra delen av staden tappat 
kontakten med vattnet. Mellan Knutpunkten och Råå Vallar 
finns i stort sett ingen vattenkontakt. Med H+ området skapas 
förutsättningar för ökade vattenkopplingar med Öresund och 
det pågår arbeten för att skapa ytterligare visuella och fysiska 
kopplingar även söder om H+ området.

I söder ligger Råå Vallar, som fått sitt namn av de vallar som 
byggdes till försvar efter att den danska armén landstigit på plat-
sen. Idag är det möjligt att promenera och bada längs vattnet vid 
Råå Vallar och i direkt anslutning norrut ligger Knähaken som är 
ett maritimt naturreservat. 

Tidigare fanns det i södra Helsingborg ett flertal bäckar och vat-
tendrag. De flesta är idag kulverterade och Gåsebäcken som på 
1912-års karta fortfarande syns rinna till Råån, går idag i kulvert 
hela sträckan från Malmöleden. Stora delar av Gåsebäcken rinner 
ut direkt i Öresund tillsammans med dagvatten.

Helsingborg är sedan länge känt för sitt källvatten som idag 
används i flera vattenfabriker, till exempel Ramlösa, Carl von 
Linné, Aqua Terrena och H2.

Ett vattenstråk alternativt en kanal integrerad med bebyggelsen 
har studerats mellan Bredgatan och Hamnleden och ses som 
realistisk. Det är dock inte möjligt att göra en djup seglingsbar 
kanal utan endast en grundare variant på grund av omfattande 
ledningsdragningar som löper genom området.

På Campus Helsingborg utbildas marinbiologer och det finns 
önskemål om att utveckla och utvidga verksamheten med 
forskningsverksamhet kopplat till ett akvarium i området.

Utgångspunkter för uppgiften

 Äldre vattendrag och dagvattenled-• 
ningar kan användas för att skapa 
en synlig dagvattenhantering som 
möjliggör en nära kontakt med 
vattnet på ett användbart och lek-
fullt sätt.

HAVSKONTAKT OCH 

VATTENDRAG



BLÅSTRUKTUR
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7.3 Trafik

Inom H+ området finns den unika möjligheten att med struktur, 
innehåll, skala och proportioner integrera den centrala stadens 
bebyggelse med trafiksystemen, så att kvaliteterna i stadsmiljön 
stärks. Frågor om stadens miljö, dess trafik och människors 
vardagsliv hänger intimt samman och ger möjligheten att skapa 
en hållbar stadsdel. Stadens struktur och sambanden mellan 
bostäder, skolor, arbetsplatser med mera lägger grunden för hur 
hållbart stadens transportsystem kan bli.

Kollektivtrafiken får inte enbart ses som ett transportmedel utan 
är en nyckelfråga för stadsförnyelsen och bidrar till stadslivets 
utveckling. Att röra sig till fots och med cykel är de mest fördel-
aktiga sättet att resa med hänsyn till hälsa och miljö. Fotgängare 
och cyklister berikar också livet i staden, både genom sin fysiska 
närvaro i stadsrummen och genom att de kräver så liten yta i 
förhållande till andra trafikslag. 

Detta avsnitt behandlar gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik, 
logistiken beskrivs i nästföljande avsnitt. Fotgängarnas villkor be-
handlas även i kapitlet om ”Stadens publika rum och stråk”, där 
fokus ligger på upplevelsen snarare än på själva förflyttningen. 
Stadens grundsyn på trafiken bygger på likvärdighet mellan 
transportslagen vilket innebär avsevärt bättre förutsättningar för 
de hållbara transportsätten. Trafikslagen ska nå balans och detta 
betyder att de arbetar tillsammans och att varje trafikslag bidrar 
optimalt till helheten. Trafiksystemet samspelar med markan-
vändningen och bidrar till en attraktiv och hållbar utveckling. 
Helsingborgs trafikplan från 2006 använder underrubriken ”Ny 
syn på trafiken”, ett konstaterande som avses att ge avtryck i 
stadens framtida trafikutveckling, såväl övergripande som på 
detaljnivå.

Idag görs 14 procent av helsingborgarnas resor till fots, 12 pro-
cent med cykel, 17 procent med kollektivtrafik medan andelen 
bilresor utgör 55 procent. I H+ området har man möjligheten att 
från grunden bygga en stadsdel där förflyttningar till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik blir naturliga och självklara val.

Till fots                                                                                                                                             
I stort alla resor och förflyttningar innebär gångsträckor och 
möjligheten att ta sig fram till fots är grundläggande för stadens 
transportsystem. Förutom positiva hälso-, miljö- och säker-
hetsaspekter innebär ökad gångtrafik mer liv och rörelse i våra 
stadsrum. Attraktiva, trygga och trivsamma gångmiljöer har stor 
betydelse för den lokala handelns konkurrensmöjligheter.

Helsingborgs trafikplan pekar på specifika satsningar för 
gångtrafikanter för att uppnå ett balanserat och hållbart trafik-
system. Arbetet med en gångtrafikplan har nyligen inletts och 

staden bedriver arbete med att förbättra säkerhet, trygghet och 
tillgänglighet för fotgängarna och även projekt kring skolor och 
välbesökta mötesplatser pågår. Avsikten är att arbeta systema-
tiskt med gångtrafiken som ett eget trafikslag. För att gångmil-
jön ska upplevas attraktiv krävs att gångnätet är sammanhäng-
ande, gent, säkert, tryggt och tillgängligt. Vidare måste det vara 
bekvämt, orienterbart och estetiskt tilltalande. Kvaliteten avgörs 
av faktorer som till exempel lutningar, bredder, förekomsten 
av barriärer, korsningars utformning och säkerhet, belysning, 
standard på beläggning och vinterväghållning. Gaturummets 
proportioner, skala, innehåll och variation spelar även stor roll för 
fotgängarens upplevelse. 

Endast  en begränsad del av H+ området kan idag sägas vara 
anpassat och attraktivt för fotgängare. Storskaliga trafikleder 
samt järnvägen utgör barriärer och begränsar möjligheten att 
röra sig inom, till, från och genom området. Inte bara den fysiska 
utformningen av trafikmiljön skapar osäkerhet och otrygghet, 
utan även avsaknaden av liv och rörelse i stadsrummen.

Med cykeln                                                                                                                                      
Inom H+ området är cykelnätet glest och karaktäriseras av 
otrygghet, låg tillgänglighet och dålig trafiksäkerhet och cy-
kelnätet brister framför allt i sina kopplingar österut och in mot 
stadskärnan. 

Stadens framtida huvudcykelnät enligt Cykelplan 2007 visas 
på kartan bredvid. Nätet består både av befintliga och framtida 
förbindelser. Sedan ett par år tillbaka pågår inom staden en 
kraftfull satsning för att cykeln på allvar ska bli ett alternativ 
till bilen. Helsingborg ska bli en cykelstad värd namnet. I H+ 
området finns möjligheten att ha med cyklisternas behov redan 
i planeringen. 
Målsättningen enligt cykelplanen är att skapa ett attraktivt 
cykelnät som är säkert, tryggt, bekvämt och tillgängligt. Gena 
sträckningar, säkra korsningar, belysning, funktionella och säkra 
cykelparkeringar samt vägvisning och satsningar på drift och 
underhåll är exempel på viktiga komponenter. Det ska också 
vara enkelt och bekvämt att byta mellan cykel och kollektivtrafik.



TILL FOTS MED CYKEL
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Med kollektivtrafiken                                                                                                                        
Helsingborgs busslinjenät består idag av sju stadsbusslinjer, 
varav tre är stomlinjer med hög turtäthet och direkt linjedrag-
ning. Därtill kommer service- och industrilinjer samt regional 
busstrafik. I Helsingborg råder medvind för busstrafiken och allt 
fler resor görs med buss och arbetet med att finna ytterligare 
förbättringar pågår oförtrutet. Bekvämlighet, snabbhet och hög 
turtäthet är viktiga ingredienser och i arbetet ingår översyn av 
linjenätet innehållande högklassiga kollektivtrafikförbindelser, 
som till exempel spårvagn/light rail, som den viktigaste. I H+ 
området finns möjligheten att låta kollektivtrafiksystemet bli 
strukturerande genom att utvecklas tillsammans med bebyg-
gelsen. Det handlar såväl om linjesträckningar som placering av 
hållplatser och noder.

Två stadsbusslinjer trafikerar idag H+ området och i den norra 
delen ligger Knutpunkten som knyter samman tåg- buss-, cykel-, 
gång- och färjetrafiken. I södra delen ligger Ramlösa station, 
mellan motorvägen och järnvägen. Stationen trafikeras av två 
stadsbusslinjer samt regionala tågförbindelser.

I bilen                                                                                                                                   
Biltrafiken dominerar både fysiskt och mentalt stadens trafiksys-
tem och en hållbar stadsutveckling förutsätter att dominansen 
bryts. Helsingborgs trafikplan pekar på stärkande och styrande 
åtgärder för att uppnå bättre balans, där trafiken inte förbrukar 
stadens kvaliteter. 

Utbyggnaden av Österleden till stadsmotorväg, färdigställd 
2012, planeras att avlasta de centrala nordsydliga förbindelserna, 
Drottninggatan/Järnvägsgatan och Stenbocksgatorna och 
därmed förbättra förhållandena för den tvärgående trafiken, 
stadslivet, gång- och cykeltrafiken samt ge bättre luftkvalitet. 
Miljözon, ny parkeringspolicy och en utbyggnaden av Hamnle-
den som säkerställer och stärker hamnens utveckling är andra 
föreslagna åtgärder.

Bilden visar hur staden tänker sig huvudgatunätet i framtiden. 
Gatornas olika funktioner illustreras med olika färger. Inom H+ 
området finns flera gator som har viktiga funktioner i stadens 
gatusystem. Kopplingar i gatunätet är glesa både österut, mot 
Söder, Närlunda och Elineberg och in mot stadskärnan. 

Utgångspunkter för uppgiften
 Det ska skapas fler, bättre och • 
naturliga kopplingspunkter mellan 
H+ området och den omgivande 
staden som är attraktiva för samt-
liga trafikslag.

 En stark stomlinje med högklassig • 
kollektivtrafik, kanske spårvagn, 
bör gå centralt genom H+ området 
och fortsätta mot Planteringens 
centrum och söderut. 

 Flaskhalsen i trafiksystemet på • 
Järnvägsgatan innebär låg fram-
komlighet för busstrafiken och 
möjligheten att låta Bredgatan 
avlasta bör prövas. Bredgatan kan 
bli en gata där kollektivtrafik, fot-
gängare och cyklister prioriteras.

 Ny stationsuppgång i Knutpunk-• 
tens södra del kan bli en naturlig 
målpunkt för H+ området. Ram-
lösa station kan utvecklas som 
knutpunkt för kollektivtrafiken och 
omges med butiker, kontor och 
bostäder.

 Med anledning av tunnelbygget • 
kommer Järnvägsgatan att ändra 
karaktär och utformning.  

 Bilparkering i H+ området avses • 
att lösas under mark kombinerat 
med parkeringshus. De bör place-
ras strategiskt så att promenaden 
till och från parkeringen bidrar till 
stadens liv och så att byggnaden 
får funktionen som exempelvis 
säkerhetsavstånd mot hamnen.

 Helsingborgs infartsled, Malmöle-• 
den, kan komma att omvandlas och 
få ny karaktär.

 Södergatsviadukten planeras att • 
rivas till följd av Södertunnelns 
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MED KOLLEKTIVTRAFIK MED BILEN

Frågeställningar

  Hur utformar vi bebyggelsen, ga-• 
turummen och trafiknätet så att 
foten, cykeln och kollektivtrafiken 
blir ett självklart val?

 Hur kan området förbindas med • 
Knutpunkten och Ramlösa station 

och hur kan dessa kollektivtra-
fiknoder utvecklas?

 Hur ska en högklassig kollektivtra-• 
fik utformas så att stadslivet i om-
rådet stärks och bidrar till att bygga 
bort de barrärer  vi har idag?
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Södertunneln
Södertunnelnären1,5kilometerlångdubbelspårigjärnvägs-
tunnelsomplanerassöderomKnutpunkten.Tunnelnbyggs
förattkunnautvecklaHelsingborgssödra,centraladelar-det
somkallasH+.ExploateringeninomH+områdetbidrarmed
enbetydandedelavtunnelnsfinansiering.Södertunnelnbliren
delavVästkustbanansomförbinderOsloochGöteborgmed
Öresundsregionen,ochdenersätterbefintligtdubbelspårovan
mark.

Tunnelns läge och genomförande utreds
Samtidigtmeddennaprojekttävlingfördjupasdetaljplaneringen
avtunnelnslägeochutformningtillsammansmedBanverket.En
fördjupadutredningbehandlarblandannatprojektetsgenom-
förande,tunnelnsinpassninginybebyggelseochhuranlägg-
ningenskaklaraökadtågtrafiksamteneventuellframtidafast
förbindelsetillDanmark.Arbetetmedutredningenpågårfram
tilljuni2009,byggstartberäknastill2012.Denliggersedantill
grundförinriktningsbeslutochettgenomförandeavtalmellan
Helsingborgsstad,BanverketochRegionSkåne.Däreftergörs
järnvägsplanochdetaljplanförSödertunnelprojektet.

Från norr till söder
SödertunnelnkommerattbyggasfrånKnutpunktentillGå-
sebäck,straxsöderomSandgatan.InorransluterSödertun-
nelntillbefintligunderjordiskstationiKnutpunkten.Endelav
befintligtunnelbehöverrivasförattbreddaperrongernasåatt
derymmertrapporochhissar.

FrånSandgatanstigerjärnvägenuppurmarkenförattansluta
tillbefintligaspårvidRamlösagodsbangård.Häransluteräven
Hamnspåret,somanvändsförgodstrafiktillkombiterminalen

ochandraverksamheterihamnen.Godstågenkommerenbart
intillHelsingborgfrånsöder,ochSödertunnelnkommer
normaltsettendastatttrafikerasavpersontåg.Hamnspåretbe-
höversänkasibefintligsträckningpågrundavkravpålutningar
ochanslutningspunktentillgodsbangården.Enelektrifiering
ochanläggningavdubbelspårärocksåtrolig.Enutmaning
ärattfåtillenlångsiktigutformningavområdetochenbra
höjdsättningavkorsandegator.

Samordning mellan tunnel och bebyggelse
Påfleraområdenfinnsettberoendemellantunnelprojektets
planeringochbebyggelseplaneringen.Fördenpågående
utredningenomSödertunnelprojektetgörsantagandenom
kvartersstrukturochgatuutformning,mendetfortsattaarbetet
medjärnvägsplanenochdetaljplanenbehöverbyggapåresul-
tatetfråndennaprojekttävling.Nedanangesnågraexempelpå
samordningsbehov:

Bebyggelsekanliggaövertunneln,mennedföringavlaster•
behöverspecialstuderasutifråntunnelnskonstruktionoch
slutligaläge.Medtankepåekonomiochmiljökandet
eventuelltvaralämpligtattundvikabebyggelseövertun-
nelnivissaområden.

Storaledningartillreningsverkochvärmeverkkorsasav•
tunneln.Korsningarkanhanterastekniskt,exempelvismed
renspumpsteknik,menbehöverlokaliserastilllämpligastäl-
lenutifrånenframtidakvartersstruktur.

SchaktmassorfråntunnelnskahelstanvändasinomH+•
områdetellerihamnområdetpåettkreativtsätt,exempel-
visgenomutfyllnadellermarkhöjningihamnen.

Södertunneln ska ligga mellan Söder och Campus. Under bygg-
tiden behöver Malmöleden smalnas av eller ledas om.
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Södertunneln byggs som ”cut and 
cover”
Södertunnelnkommerattliggastraxundermarkytanoch
byggsmedtekniken”cutandcover”.Detinnebärattman
gräverengrop,gjutertunnelnochåterfyller.Vidåterfyllningen
kommerdenövergripandegatustrukturenattbyggasmed
blandannatförlängningenavJärnvägsgatanochSödergatan
genomH+.

Byggmetodengerstorinverkanpåområdetruntomkring.Un-
derhelabyggtidenärkravetattatttågtrafikenskafungeramer
ellermindreopåverkad.Provisoriskagator,broarochgång-
vägarskagöraattstadenfungerar,ochhelst
skapaattraktionidenyaområdena.Ambitio-
nenärattstadsutvecklingeninomdelaravH+
skakunnaskesamtidigtsomtunnelnbyggs.

Framtida fast HH-förbindel-
se

Flera stora aktörer i Öresundsregionen, däribland 
Region Hovedstaden, Region Skåne och Helsing-
borgs stad arbetar för en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör. Frågan har vunnit ny 
aktualitet i samband med att Danmark och Tysk-
land enats om att bygga en bro över Fehmarn 
Bält. När den bron står klar 2018 kommer nya 
krav att ställas på infrastrukturen i Öresunds-
regionen. Flera utredningar pekar redan nu på 
att kapaciteten på Öresundsbron när det gäller 
tågtransporter inte kommer att vara tillräcklig 
efter 2020. 

Behovet av utredningar kring Öresundsre-
gionens framtida infrastruktur pekas ut i den 
infrastrukturproposition som den svenska reger-
ingen lade fram i september 2008. Några beslut 
om en fast HH-förbindelse är ännu inte fattade. 
Således är frågan om trafikslag, förbindelsens 
utformning och placering samt placeringar av 
anslutningar fortfarande öppet. 
Behovetavrestriktioneribebyggelseoch
infrastrukturförattförberedaH+områdetför
enfastförbindelsekommerattutvecklasiden
fördjupadeutredningeniSödertunnelprojek-
tet.

Tider
AmbitionenärbyggstartförSödertunneln
under2012ochenbyggtidsompågår
undercirkafemår.Vidbyggstartkommer

CitytunnelniMalmöattvarainvigd,mendetkommerantagligen
attåterståettparårinnantunnelngenomHallandsåsenär
färdigbyggd.

VidarefinnsplanerpåattbyggautVästkustbanantilldubbel-
spårnorromHelsingborgC(Knutpunkten).Framtilljuni2009
genomförBanverketenförstudiepåsträckan.Ettalternativi
förstudienärenborradtunnelunderstadsdelenTågaborg,en
såkalladTågaborgstunnel.Beslutochfinansieringavprojektet
saknasännu.Sannoliktkanutbyggnadenintestartaförränefter
2020.

Framtidafast
förbindelse
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Knutpunkten ska nås från alla håll
Knutpunktenvändersigidagheltochhålletmotstadens
centraladelarinorrochöster.SödertunnelprojektetochH+
isinhelhetinnebärheltnyautmaningarförKnutpunkten.Nya
genomgåendestråkgenomanläggningenbehövsförattkoppla
H+områdettillcentrum.Ävenentréermotsöderochväster
behövsförattresenärersmidigareskakunnanåtåg,bussar
ochfärjor.TågtrafikenharökatdramatisktsedanKnutpunkten
byggdes,vilketgöratttrappornafråndenunderjordiskastatio-
nenidagärunderdimensionerade.

Södertunnelprojektetomfattarbreddningochförlängningav
plattformarisöderförattkunnabygganyatrapporochhissar.
Tunneltaketöverdenförlängdadelenkommertroligenatttas
bortförattundvikaskrymmandepelarepåplattformarna.Målet
ärattskapaenöverblickbarochtryggmiljömedljusochrymd.
Platsenviddesödranedgångarnaskaanläggasisamband
medSödertunnelprojektet.Härkanbytetillstadsbuss(even-
tuelltspårväg)utvecklas,enviktigbytesrelationsomfungerar
mindrebraidag.Dettakangebetydligtfärrebussarinuvarande
bussterminal,somgenomgickenomfattanderenoveringmed
invigningår2005.

EttsamarbetemellanBanverket,Skånetrafiken,Helsingborgs
stadochfastighetsägarnasyftartillattsamordnaförändringarna
iSödertunnelprojektetmedfastighetsägarensplanerpåförny-
elseavKnutpunkten.Tillsammansskaenhelhetsplantasfram
förresandeanläggningenutifrångemensammamål.Förutom
attvaraeneffektivtrafikapparatskaKnutpunktenvaravälkom-
nandeochtryggochennaturligmötesplatsistaden.

Exempel på nya uppgångar från plattformar i söder med ljusinsläpp. Bredd-
ning av plattformarna skapar möjlighet att knyta fler fuktioner till de södra 
utgångarna.

Idag finns inga genomgående stråk mellan centrum och Södra hamnen 
genom Knutpunkten.  Heldragen linje markerar nuvarande stråk, streckad 
linje tänkbara framtida stråk. Svarta prickar anger läge för nya uppgångar i 
Södertunnelprojektet.
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Ett alternativ är att koncentrera bytesfunktionerna till nuvarande tyngdpunkt i norr.

Siffrornaavserantaletresandeperdag.Näringensiffra
angesärdet100-500resande.Gångflödenaomfattar
intebesökiKnutpunktenellergångpassagegenom
anläggningen.

Områdesindelning
SödraHelsingborg:söderomFältarpsvägen
ÖstraHelsingborg:österomSödraStenbocksgatan
NorraHelsingborg:norromHälsovägen
Norracentrum:norromKnutpunkten
Södracentrum:söderomTrädgårdsgatan
Södrahamnen:söderomKnutpunkten

Ett annat alternativ är att utveckla viktiga bytesfunktioner i söder och skapa en ny 
nod, vilket blir möjligt då plattformarna breddas i söder.

Antal byten mellan färdmedel på och kring Knutpunkten 
under en vardag 2007.

Antal fotgängare mot olika stadsdelar i Helsingborg 
under en vardag 2007.

Uppskattat antal fotgängare mot Södra hamnen under 
en vardag 2007, med en utbyggnad inom H+ området.

Flöden mellan transportmedel och omgivande stadsdelar 
enligt resvaneundersökning utförd 2007. Bilden illustrerar 
flödena med ny bebyggelse inom H+ området. I ett 
framtida perspektiv räknar  man med en resandeökning i 
regionen.
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Logistikstaden
Läget vid europavägs- och järnvägskorsningar där sundet är som 
smalast har gjort att Helsingborg utvecklat en stark logistiknä-
ring och en av Sveriges största hamnar. Den vägburna trafiken 
till och från färjorna är idag knappt 7 000 fordon/(årsmedeldygn, 
åmd), trafiken till godshamnen är ca 1 500 fordon/åmd och den 
tunga trafiken till hamnen utgör cirka 20 procent av trafikflödet.
Idag är lastbilstrafiken till färjorna spridd, Malmöleden är oftast 
huvudalternativet men Rännarebanan, Planteringsvägen och 
Industrigatan används också. Utspriddheten försvårar dels 
möjligheten att erbjuda fordonstrafiken goda villkor och dels 
möjligheten att minimera trafikens påverkan. Idag pågår ett 
arbete med att samlat kunna leda tung trafik till hamnen via den 
så kallade Hamnleden.

Vid Scandlines färjeläge finns ett drygt 50 000 kvadratmeter stort 
uppmarschområde och vid HH-ferries färjeläge finns ett motsva-
rande cirka 29 000 kvadratmeter stort område. Combitermina-
lens kapacitet är fullt utnyttjad drygt 150 000 TEU (Twenty-foot 
Equivalent Unit) per år. Idag hanteras knappt halva mängden 
med hjälp av cirka 1850 tåg/år i Containerterminalen. Reste-
rande tågtrafik i hamnområdet på cirkaa 250 tåg/år bestående 
av företrädesvis tankvagnar till Kemira och viss järnvägstrafik till 
Lantmännen. Sammantaget ger detta en total trafikbelastning 
på förbindelsespåret med cirka 2200 tåg/år.

Rangerbangården ägs av Staten, Banverket, Jernhusen 
Fastigheter AB, Jernhusen Lager och Distribution samt Jernhu-
sen verkstäder.  

Hamnledens syfte är att säkerställa och stärka hamnens 
utveckling genom en effektiv, gen och väl fungerande trafikled. 
Hamnledens sträckning är omdebatterad och stadsbyggnads-
förvaltningen har analyserat fem möjliga sträckningar för att 
hitta den bäst lämpade. Föreslagen sträckning via Rusthållsgatan 
utgör grundalternativet. För att minimera Hamnledens påverkan 
på omgivningen kommer mycket arbete att ägnas åt utform-
ningen. Längs sträckan vid Rusthållsgatan planeras en del att 
delvis grävas ner och kan även komma att övertäckas på vissa 
delar. 

Trafikflödet på hamnleden år 2020 förväntas till10 000 fordon/
åmd vid Koppargatan, varav 25 procent är tung trafik. Fordons-
trafiken till hamnen ökade under 2007 och utvecklingen ser ut 
att hålla i sig. 

Hamnen genomför en starkt riktad satsning på järnvägstranspor-
ter, dels för sjöburna enheter och dels för långväga inhemska 
enheter med destination och/eller ursprung i den regionala 
marknaden. Av miljö- och logistikskäl förväntas godshante-
ringen över järnväg öka markant i framtiden. 

För Helsingborg finns en konflikt i nuvarande färjelägens 
ytkrävande uppmarschområden och deras placering mitt i H+ 
området. Fram tills en fast HH-förbindelse står klar och beroende 
av vilka trafikslag en sådan kommer att omfatta, är färjetrafiken 
en mycket viktig del av Helsingborgs näring och identitet. Färje-
trafiken fyller ett stort transportbehov och för varje år som går 
ökar integrationen mellan nordvästra Skåne och norra Själland, 
på liknande sätt som skett i Öresundsregionens södra del.

Frågan kring uppmarschområdena kan studeras och belysas på 
flera sätt. Förslag som framkommit är en sammanslagning till ett 
uppmarschområde, eller att nuvarande uppmarschområdens 
markutbredning reduceras och helt eller delvis placeras under 
mark eller däckas över. Huruvida förslagen är genomförbara ur 
risk- och säkerhetsaspekter är inte fullständigt utrett. 

Utgångspunkter för uppgiften 

 •	 Färjeläget vid Knutpunkten behöver 
finnas kvar och dess uppmarsch-
område fungera rationellt och 
effektivt, men placeringen av upp-
marschområdet och dess storlek 
behöver inte vara densamma.

 Färjeläget vid Oceanhamnen pla-• 
neras att omlokaliseras men con-
tainerterminalen planeras att finnas 
kvar i nuvarande läge under över-
skådlig framtid.

SCANDLINES

HH-FERRIES

Betalstation

Betalstation

UPPMARSCHOMRÅDEN
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 Hamnen förväntas ut-• 
vecklas söderut inom det 
befintliga hamnområdet.

Frågeställningar

 Hur kan ett attraktivt om-• 
råde utvecklas för bostä-
der, kontor och rekreation 
samtidigt som logistik-
funktionerna i området 
fungerar rationellt?

UPPMARSCHOMRÅDEN

ÖVERGRIPANDE LOGISTIK
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Helsingborgs Hamn
Helsingborgs Hamn upptar en cirka 1 500 000 kvadratmeter 
stor yta beläget mellan H+ området och Öresund. Hamnen är 
ett fristående företag som ägs av Helsingborgs stad, har en 
omsättning på 289 miljoner kronor och sysselsätter 256 perso-
ner. Hamnens affärsidé är att vara ett transportnav för sjö- och 
landtrafik, som med hänsyn till säkerhet och miljö kan erbjuda 
samarbetsformer med näringslivet på ett sätt som kan förväntas 
av ett av Sveriges viktigaste logistikcentra. Verksamheten består 
av färjetrafik mellan Helsingborg-Helsingör och hantering av 
enhets-, stycke- och bulkgods. Totalt sker över 47 000 anlöp per 
år i Helsingborgs hamn och färjetrafiken står för 46 000 av dessa. 
Helsingborgs hamn omfattar fyra geografiska avsnitt; Nordham-
nen, Västhamnen, Sydhamnen och Bulkhamnen.   

Helsingborg har utvecklats till ett ledande transportnav och 
denna utveckling bedöms fortsätta och förstärkas. Helsingborgs 
geografiska läge i kombination med en modern och effektiv 
containerhamn innebär goda logistiska förutsättningar för både 
export- och importflöden. 
Hamnen arbetar för att öka antalet transporter som omfat-
tar mer än ett transportslag genom serviceerbjudanden och 
kringtjänster. Kapaciteten för enhetshantering utökas genom 
konvertering av befintliga ytor och nya kranar kommer ytterli-
gare att öka kapaciteten. 
Hamnen i Helsingborg har en prioriterad roll i Sverige och den 
statliga Hamnstrategiutredningen anger Helsingborgs Hamn 
som en av tio strategiska noder i det svenska transportnätet för 
väg, järnväg och sjöfart. 
För att följa den globala trenden mot containerisering av gods 
ställer hamnen mer fortlöpande om sin verksamhet mot contai-
nerhantering. Åtgärder som planeras i hamnens framtidsanalys 
är att konvertera mark, köpa in kranar och byta ut container-
truckar till Transtainer-hantering.
All planerad expansion avses ske inom hamnområdesgränserna 
genom att konvertera ytor och i första hand ska delar av Olje-
hamnen konverteras.
Oljehanteringen i Helsingborgs hamn visar en nedåtgående 
trend. Oljebolagen koncentrerar sin depåverksamhet till ett 
mer begränsat antal hamnar. Det medför att den återstående 
oljehanteringen i Oljeterminalen i princip endast försörjer den 
regionala marknaden. Därför har hela norra Oljehamnen kunnat 
konverteras till containerterminal. Den sista depån, din-X, flyttar 
från norra Oljehamnen till Oljeterminalen 2009. De kvarvarande 
operatörerna i Oljeterminalen får mindre ytor men beräknas 
ändå bibehålla sin verksamhet och genomströmningsvolym i 
minst 20 år till.

Nordhamnen
Nordhamnen har fyra bassänger och domineras av den intensiva 
färjetrafiken till och från Helsingör. Vid Knutpunkten och i de inre 
delarna av Nordhamnen, finns tre RoRo-lägen för färjetrafik.

Scandlines och HH-Ferries trafikerar leden Helsingborg – Hel-
singör med bilfärjor. Scandlines lägger till vid Knutpunkten och 
HH-Ferries i Oceanhamnen vid Sundsterminalen och båda rede-
rierna transporterar både fordon och gående passagerare. I det 
gamla tullhuset  har AceLink sin terminal och trafikerar sundet 
med ett antal mindre färjor enbart för gående passagerare. 

Västhamnen
Västhamnen är den senast tillkomna hamnen och används 
främst för hantering av enhetsgods. Den har två hamnbas-
sänger som används för containerhantering med sammanlagt 
tre ramper för hantering av RoRo-trafik. I Västhamnen finns tre 
spårbundna och två mobila containerkranar.  Denna hamn har 
också en separat kaj för hantering och lagring av pelleterade 
biobränslen som transporteras på band direkt till biobränslema-
gasinet och Västhamnsverket.

Sydhamnen
Sydhamnen har flera olika verksamhetsgrenar, containerhamn, 
n spannmåls- och en oljeterminal samt en terminal för hantering 
av styckegods, RoRo-trafik och projektlaster. Lantmännen driver 
siloanläggning och foderfabrik i spannmålsterminalen, som är 
en av de allra största i sitt slag i norra Europa.

Bulkhamnen
Bulkhamnen drivs privat av Industry Park of Sweden (IPOS) och 
Kemira Kemi AB som producerar kemikalier för bl.a. vattenrening 
och konstgödning. Enligt avtal drivs och bemannas Bulkhamnen 
av Helsingborgs Hamn AB. (RoRotrafik = ”Roll on roll off” när 
trafiken kör på och av av sig själv)

Kryssningsfartyg
Kryssningsfartygen väcker uppmärksamhet, inte minst me-
dialt, och visar det nära samarbetet mellan Helsingborg och 
Helsingör. De båda städerna marknadsförs som en gemensam 
destination genom det EU finansierade kryssningssamarbetet 
”Cruise Baltic”. Passagerarnas inköp har hittills lett till uppåt 100 
miljoner kronor i merintäkter för Helsingborgs näringsidkare. 
Den befintliga kryssningskajen (Helsingörskajen) tar bara fartyg 
upp till 150 meter. Generellt är kryssningsfartygen längre och i 
Oceanhamnen finns över 300 meter kaj med tillräckligt djup för 
kryssningsanlöp.



Helsingborgs hamns framtidsbild
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Frågeställningar

 Hur möter det nya området ham-• 
nen och hur kan man göra hamn-
området till en positiv integrerad 
del av H+området?
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7.4 Bostäder och verksamheter

Helsingborg står inför en omfattande tillväxt. Enligt senaste 
prognosen växer staden från 125.000 invånare år 2007 till 
154.000 invånare år 2030, det vill säga. med cirka 23 procent. 
Staden arbetar med en prognos för sysselsättningen. Antalet 
sysselsatta i staden bör rimligen öka i ungefär samma takt som 
befolkningen.

Plats för verksamheter
I Helsingborg växer främst verksamheter kring kredit-, fastighets-
förvaltning och företagstjänster samt verksamheter kring handel 
och transporter. Pendlingen ökar. Inpendlingen till staden är 
högre än utpendlingen.

De norra delarna av H+ området har Helsingborgs bästa kom-
munikationsläge och ett mycket bra läge i Öresundsregionen. 
För lokalisering av vissa typer av företag, med många anställda 
per yta och intensiv kontaktverksamhet är ett sådant läge att-
raktivt. För staden skulle några sådana företag få stor betydelse 
för fortsatt utveckling och image. Möjligheterna att ge plats för 
ytintensiva och kontaktintensiva verksamheter i de norra delarna 
av H+området nära stationen bör därför prövas.

Campus är en del av Lunds universitet och har cirka 3.000 
studenter. En utbyggnad till 5.000 studenter har skisserats och 
beredskap för 10.000 studenter inom 20 år bör finnas inom H+ 
området. Det bör även finnas plats för vissa startverksamheter 
för nyutexaminerade.

Helsingborg har en ambition att vara mötesplats. För detta har 
bland annat konferensanläggningar diskuterats. Fler kontakt-
intensiva verksamheter ökar det behovet. Möjligheterna för en 
större anläggning i H+ området bör studeras.

I H+ området finns ett antal livskraftiga företag, som behöver 
goda förutsättningar för utveckling. Även verksamheter som är 
av vikt för staden och dess utveckling, men som knappast klarar 
högre hyresnivåer behöver kunna ges plats inom H+ området. 
Delar av Gåsebäck och dess lokaler kan vara rätt plats för sådana 
verksamheter. I Gåsebäck finns också befintlig brandstation och 
”Jutan” – aktivitetscenter för unga – som bedöms komma att 
ligga kvar i området.

Förutsättningar för verksamheter

 H+ planeringen behöver ge goda • 
förutsättningar för utveckling av 
stadens näringsliv. Plats för yt-
intensiva och kontaktintensiva 
verksamheter behöver finnas nära 
Knutpunkten. 

 Beredskap för fler studenter vid • 
Campus är angeläget. Vidare be-
höver förutsättningar ges för livs-
kraftiga verksamheter och för verk-
samheter som är av vikt för staden.

Detaljhandel
Generella bedömningar för detaljhandel visar att dagligvaruhan-
deln nu växer med cirka 0,5 % per person och år och sällanköps-
handel med 2,2 % per person och år. Tillsammans med befolk-
ningsökningen kan handelns utveckling antas bli omfattande. 
Det kommer att ställa krav på en stor mängd nya lokaler i staden, 
även om det på kort sikt finns tendenser till lokalöverskott. 
Befolknings- och handelstillväxten bör ge efterfrågan på och 
förutsättningar för en ökad cityhandel

En omstrukturering pågår inom detaljhandeln där många, men 
inte alla, varutyper utvecklas med krav på större utbud och större 
lokaler. Den typen av lokaler och utbud har i Helsingborg främst 
tillkommit i bilorienterade lägen. En ökande pendling med 
kollektivtrafik ger ökad efterfrågan på handel vid bytespunkter. 
Högre energipriser och större befolkning utan bil kommer att 
leda till högre efterfrågan på handel i goda kollektivtrafiklägen. 
City är det område i staden som har de bästa förutsättningarna 
att svara upp mot dessa samhällsförändringar. Lägen med både 
god kollektivtrafiktillgänglighet och god biltillgänglighet kom-
mer att efterfrågas.

Möjligheterna att låta stadens city svara upp mot en större 
befolkning, en starkare roll och ett vidgat utbud bör prövas i H+ 
området. Därvid bör möjligheterna att erhålla större butiksloka-
ler betonas, sannolikt i särskilda flervåningshus för detaljhandel. 
Ett ytterligare önskemål är att smälta samman citys olika delar.



”Campus Helsingborg ska verka för en 
region i stark utveckling, med nationellt 
uppdrag i en internationell miljö....//...
utbildnings- och forskarmiljön vid Campus 
Helsingborg präglas av gränsöverskridan-
de, kreativitet och närhet till arbetslivet i 
det omgivande samhället.
Utdrag ur Campus Helsingborgs verksamhetsprofil, 2008.
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Ett större antal nya boende – kanske främst i de södra delarna 
av H+ området medför ett behov av lokal detaljhandel och 
annan service, som på grund av avstånden inte tillgodoses i city. 
Ett läge för detta bör sökas för att svara mot behovet inom H+ 
och mot behov av förstärkning i de befintliga delarna av södra 
Helsingborg. Ett sådant läge bör ha god tillgänglighet med 
kollektivtrafik och med bil, god koppling till annan service samt 
goda möjligheter till successivt förverkligande.

Förutsättningar för detaljhandel

 Möjligheterna att låta stadens city • 
svara mot en större befolkning, en 
starkare roll och ett vidgat utbud 
bör prövas i planeringen av H+ om-
rådet. Även lägen för detaljhandel 
och annan service för att tillgodose 
lokala behov behöver finnas. God 
tillgänglighet med kollektivtrafik 
och bil samt kopplingar till annan 
service, rörelsestråk och målpunk-
ter i området är viktiga.

Bostäder
Enligt senaste befolkningsprognos ökar alla befolkningsgrupper 
i Helsingborg. Det sker en liten förskjutning mot något större 
andel pensionärer och något lägre andel i åldern 25-64. Barnhus-
hållen torde i något högre grad komma att vara ensamstående 
med barn. Totalt bedöms i stadens framtidsscenario att det 
behövs 700 bostäder per år till 2030.

Helsingborg har en vid spridning i inkomststruktur. Allt talar för 
att den kommer att fortsätta. Förändringarna i befolkningsstruk-
tur talar för en viss ökad spridning. Den ekonomiska utveck-
lingen talar för en generellt bättre ekonomi.

Sammantaget innebär detta att Helsingborg kommer att öka 
med alla åldersgrupper, hushållstyper och inkomstgrupper. Det 
innebär att Helsingborgs bostadsbestånd behöver öka med alla 
typer av bostäder för att alla grupper ska anse att området är 
lämpligt för dem.

Stadens mål är att segregation bör motverkas och att varje 
område bör ha blandade bostadstyper – som hustyper, bostads-

storlekar, upplåtelseformer och kostnader. 

Förutsättningar för bostäder

 H+ området behöver planeras för • 
att alla grupper ska anse att områ-
det är lämpligt för dem. Sannolikt 
blir andelen barnfamiljer och andra 
unga inledningsvis något högre än i 
staden i övrigt, men på sikt jämnar 
detta ut sig. En blandning av bo-
stadstyper ska eftersträvas.

 Campus Helsingborg ska också • 
fortsättningsvis ses som en motor 
och nyckelaktör i H+ stadsbygg-
nadsprocess.
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”Campus Helsingborg ska utveckla särskilda 
utbildnings- och forskningsprogram för att 
följa och delta i utbyggnaden av södra ham-
nen i Helsingborg-H+projektet.
H+projektet innebär en omfattande utbygg-
nad av södra hamnen i Helsingborg. Utbygg-
naden av södra hamnen i helsingborg kom-
mer att spänna över 20-25 år och omfatta en 
yta som motsvarar dagens Ystad. 

Campus Helsingborg är beläget centralt i det 
område som ska utvecklas. I det första ste-
get kommer järnvägen utanför campus att 
läggas i tunnel. Läget och tillfället ger unika 
möjligheter att samproducera utbildning 
och forskning. Tidsomfattningen är så vid att 
utbildningsprogram kan byggs kring bara H+ 
och storleken av projektet så omfattande att 
discipliner från alla fakulteter kan finna rele-
vanta beröringsområden att följa i FoU-pro-
jekt. Möjligheten att bygga för integration 
utbildning-arbetsliv är unik. Helsingborgs 
stad avser att i alla kontrakt avseende projek-
tering och utbyggnad kräva samverkan med 
Campus Helsingborg i utbildning och/ eller 
forskning.
H+ projektet är ett megaprojekt som skapar 
förutsättningar för att experimentera med 
arbetsplatsintegrerade utbildningsprogram 
i en mycket stor utvecklingsmiljö som sam-
tidigt utgör ett intressant objekt för FoUpro-
jekt.”
Utdrag ur Campus Helsingborgs verksamhetsprofil, 2008.

”Utformningen av det nya biblioteket och 
mötesplatsen i Södra hamnen byggde 
redan från början på att det är män-
niskorna som skapar platsen. Genom en 
process som involverade både nuvarande 
och potentiella biblioteksanvändare (barn, 
ungdomar, småföretagare, studerande vid 
Campus, barnfamiljer och yrkesarbetande, 
äldre mm) gavs mötesplatsen/biblioteket 
en utformning som ”kulturellt cafè”. Verk-
samheten vägleddes av ord som ”stäm-
ning”, ”plattform”, ”konversation”, ”självför-
troende” och ” personlig utveckling”
Utdrag ur visionsarbete från stadsbibliotektes arbete kring frågan om en ny mötesplats i H+ 
området.

”H+, laboratorium för Campus 
Helsingborg”   
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För att visionerna för H+ området ska kunna nås måste området 
kunna inhysa varierade typer av boende och verksamheter, par-
ker, publika rum, rekreation, handel och skolor. Här måste också 
finnas ett antal naturliga mötesplatser, mötesplatser i vardagen 
och för hela Öresundsregionen.  

I samband med beslutet kring södertunneln 2006 gjordes en 
bedömning av möjlig exploatering för området som ligger till 
grund för de finansieringskalkyler som gjorts för området. Denna 
kalkyl bygger på en exploatering på cirka 800 000 kvadratmeter 
nyproduktion inom H+ området vilket skulle ge en total exploa-
teringsgrad på knappt 1.0 för området. Exploateringsområdet 
är markerat i kartan. H+ området förväntas också skapa möjlig-
heter för ny bebyggelse i anslutning till exploateringsområde 
men denna eventuella anslutande exploatering finns inte med i 
kalkylerna. 

H+ exploateringsområde är markerat med grönt i kartan. H+ 
influensområde är betydligt större och innefattar Oceantermia-
len i väster och området längs den yttre kajkanten i anslutning 
till reningsverket och västhamnverket fram till västhamnsfisket. 
Kombiterminalen förutsätts finnas kvar. I söder sträcker sig 
influensområdet fram till Ramlösa station och i öster över Mal-
möleden och landborgen till Närlunda. I norr innefattar influens-
området centrala Helsingborg och hamninloppet. 

I underlaget till kalkylen finns bebyggelse från tre våningar upp 
till sex- sju- våningsbebyggelse. Kalkylen bygger på en dif-
ferentierad prissättning för området med en fördelning mellan 
bostäder och verksamheter. I kalkylen är fördelningen mellan 
bostäder och verksamheter cirka 60 - 40 med en något lägre 
andel bostäder i Gåsebäckområdet och en något högre andel på 
Söder och i Södra hamnen. 

7.5  Genomförande ekonomi

Förutsättningar

 Exploateringsintäkterna ligger till • 
grund för investeringar i områdets 
infrastruktur och publika rum samt 
som del av finansieringen av Sö-
dertunneln och är väsentliga för att 
H+ projektet ska kunna genom-
föras. 

 Exploateringsgraden ska dock • 
inte ses som låst utan det är upp 
till de tävlande att pröva områdets 
utbyggnad, täthet, höjd, karaktär 
och innehåll utifrån uppgiften samt 
att beskriva mervärdena för Hel-
singborgs stad med den föreslagna 
utformningen.

H+ exploatringsområde markerat med 
grönt och influensområde markerat med 
orange.



Störningar
Väster om H+ området ligger flera av Helsingborgs huvudan-
läggningar för värmeproduktion och stadens reningsverk. Här 
ligger också Helsingborgs hamn som också sträcker sig in i H+ 
området genom uppmarschområdet och leden som ansluter 
den till framtida Hamnleden. Dessa verksamheter påverkar hur 
det är möjligt att bygga inom H+ området på grund av riskfakto-
rer från anläggningarna, buller från anläggningarna och lukt från 
anläggningarna. Samtidigt är det Helsingborgs stad som äger 
och driver dessa anläggningar som till viss del avses anpassas för 
att möjliggöra H+ projektet.

Hamnen
Hamnens verksamhet kan betecknas som en störning för H+ 
området dels för det buller som alstras och för emissioner från 
verksamheten och dels för den upplevda risk som genereras av 
det farliga gods som transporteras genom hamnen och förvaras 
i hamnen. Belysningen av hamnen kan också komma att ses som 
en störning. 

Hela uppmarschområdet till Knutpunktens färjeterminal och 
anslutande vägar ingår i H+ området. Hamnverksamhetens influ-
enser består främst av buller och ljusproblematik, i andra hand 
av riskproblematik och i viss mån av emissioner till luft. Termina-
len ingår i HH-leden och opererar dygnet runt med passagerar-, 
personbils- och lastbilstrafik.

Buller från hamnen
Buller från hamnverksamheten på Kombiterminalen uppstår i 
första hand från arbetsmaskiner och i samband med lastning och 
lossning av containers.  I takt med att bolagets arbetsmaskiner 
byts ut ersätts de med maskiner med lägre ljudeffektnivåer. 

Uppmarschområdet betraktas som en trafikplats och buller 
enligt vägtrafiknormen tillåts. Bullret uppkommer från motorfor-
don som kör av/ på färjorna, färjornas motorer bullrar.

Det buller som alstras i HH-ledens terminaler, det vill säga bullret 
från trafiken som kör av och på färjorna till Helsingör, understiger 
vid närmaste befintlig bostadsbebyggelse och vid varje tidpunkt 
på dygnet, det buller som alstras från den intilliggande Järnvägs-
gatan.

Risker alstrade av hamnverksamhet
Farligt gods
För Scandlines och HH-Ferries sker i första hand samtransport 
av passagerare och lastbärare med farligt gods. Farligt gods 
av högre farlighets-karaktär (till exempel större mängder av 
brandfarliga gaser och vätskor) hänvisar koden och ”Östersjöav-
talet” till transport med begränsat passagerarantal. För produkter 
av explosiv karaktär (klass 1) begränsas passagerarantalet till 
12 personer. I syfte att möjliggöra transporter med begränsat 
passagerarantal går det färjor nattetid som inte är med i den 
officiella tidtabellen. 
HH-Ferries medför farligt gods enligt samma rutiner och villkor 
som Scandlines. Andelen farligt gods är lägre än för Scandlines, 
det vill säga mindre än 4 procent. 
All den tunga trafiken, inklusive farligt gods, går via Sjögatan, 
rondellen i dess norra ände och via HH ferries och Scandlines 
uppmarschområde till färjorna. 
Generellt finns följande skyddsåtgärder på uppmarschområ-
dena: 
− Enheter med farligt gods anvisas en särskild uppställningsplats 
som enbart används för denna typ av fordon. Intill denna finns 
en servicefil som alltid hålls fri för utryckningsfordon, etc. 
− Området övervakas visuellt samt via kameror.
− Väntande fordon kan dirigeras med närvarande personal och 
via PA-system, högtalarsystem som informar väntande fordon. 
− Ytornas dagvattensystem kan stängas av så att spill m.m. kan 
samlas upp. 
− Insatstiden för räddningstjänsten är cirka sex minuter. 
Analysen visar att individriskmåttet inte överskrids och att hu-
vuddelen av transporterna av farligt gods i anslutning till dessa 
verksamheter sker på natten när persontätheten är låg. Risknivån 
i anslutning till hamnområdet är aldrig högre än det kriterium 
där riskerna inte kan tolereras. 
Belysning av hamnen
Belysningen på hamn- och terminalytor ska enligt Arbetsmiljö-
verket vara god och jämn över hela hamnområdet. I hamnen har 
arbetsbelysningen lagts på 40 – 60 lux. I utkanten faller värdet så 
belysta områdens kanter har 2 – 5 lux. Belysningen räcker till för 
övervakningskameror och allmänt god sikt nattetid.
Genomgående används högnatriumlampor som ger ett bra 
arbetsljus även om lågnatrium har en bättre verkningsgrad.
Belysningsmasterna är som regel 22 meter höga inklusive 
fundament.
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7.6  Övrig infrastruktur och  
   miljöpåverkan
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RISKER OCH STÖRNINGAR

 



Då hamnverksamhet förekommer dygnet runt är arbetsbelys-
ningen i Knutpunktenterminalen alltid på. Då hamnverksamhet 
i övriga hamndelar inte förekommer släcks arbetsbelysningen 
ned till cirka 5 lux  från samma belysningsmaster.

Reningsverket
Helsingborgs reningsverk Öresundsverket är väl dimensionerat 
för stadens nuvarande och framtida behov. Öresundsverket, som 
drivs i stadens egen regi, behandlar allt spillvatten som produce-
ras i staden, de flesta industrier, samt flera omgivande tätorters 
spillvatten. 
Verket består av olika filteranläggningar, tankar och arealmässigt 
stora öppna bassänger där vattnet undergår såväl kemisk som 
biologisk behandling. Det renade vattnet släpps på djupt vatten 
i sundet utanför Helsingborg.
Som skyddsavstånd anges schablonmässigt ett avstånd för 
bostäder till 1 000 meter till följd av risk för störningar av lukt och 
spridning av bakterier. Verket är utrustat med en ny produktions-
anläggning av biogas (metan) med förvaring av gas som i sig 
innebär ett skyddsavstånd på cirka 100 m. 

En översiktlig miljöstudie av verket anger att det med vissa 
punktåtgärder såsom inkapsling, luktrening och/eller skorste-
nar skulle kunna minska skyddsavståndet till cirka 200 - 300 
meter. Det kan dock finnas såväl praktiska som estetiska skäl att 
överväga en total överdäckning av verket alternativt fullständig 
omlokalisering av det samma. 

Fjärrvärmeverk
Kraftvärmeverket Västhamnsverket (Verket 4) och värmeverket 
Israel (Israel 2) producerar fjärrvärme och fjärrkyla som täcker en 
stor del av stadens behov. Även el produceras i mindre mängd. 
Anläggningarna drivs av Öresundskraft AB som är ett fristående 
bolag ägt av staden.

Västhamnsverket är huvudanläggning och består av en ångpan-
na, en gasturbin och en värmepump. Verket drivs till största del 
av pellets som skeppas till anläggningen med båt. Ett stort lager 
för fastbränsle – Pelletsladan (Söder 1:6) – ligger i anslutning 
till verket och hamnen. Naturgas används som kompletterande 
bränsle.

Värmeverket Israel är en oljeeldad reservanläggning som endast 
används vid produktionsbortfall i Västhamnsverket och vid 
extrema köldperioder. Med tanke på buller och lukt anges ett 
schablonmässigt skyddsavstånd om 700 m till bostäder för en 
anläggning med Västhamnsverkets effekt. Det har bedömts 
som realistiskt att åtgärder kan vidtas så att skyddsavstånden 
reduceras till ca 350 m.

Anläggningen Israel kan komma att avvecklas inom några år var-
vid det schablonsatta skyddsavståndet på 500 m kan reduceras 
betydligt. Anläggningen kommer dock sannolikt kvarstå som en 
viktig fördelningspunkt för fjärrvärme. Ett mindre skyddsavstånd 
för trycksatt hetvatten kan vara aktuellt.

Pelletsladan har studerats som ett separat riskobjekt för brand. 
Aktuellt skyddsavstånd är 500 m vilket i stort sammanfaller med 
huvudanläggningens skyddsavstånd.

Övriga störningar i angräsning till och 
inom området. 
Det finns flera industrier inom H+ området på Gåsebäck samt i 
angränsning till Gåsebäck som illustreras på kartan. Dessa väntas 
finnas kvar parallellt med att H+ området utvecklas men väntas 
efter hand avyttras. Delar av dessa industrier kan dock komma 
att ge Gåsebäck en långsammare takt i dess utveckling. 

Förutsättningar
Det pågår flera utredningar kring beskrivna anläggningar som 
studerar dess inverkan på och begränsningar för ny bebyggelse 
inom H+ området. Här studeras också hur anläggningarna kan 
anpassas till och i vissa fall flyttas för att möjliggöra H+ projektet. 
Dessa studier kommer att vara en osäkerhet i projektet under en 
lång tid som kan göra att förutsättningarna för projektet ändras. 
Dock kan vissa slutsatser göras av gjorda studier och samarbeten 
med intressenterna som ligger till grund för projekttävlingen:

Containerterminalen och Scandlines • 
uppmarschområde avses finnas 
kvar inom överskådlig framtid. 
Mindre visuella ingrepp inom con-
tainerterminalen är möjliga. Det 
kommer dock inte att vara möjligt 
att beträda området för boende. Ett 
möjligt scenario är att HH-ferries 
färjeläge slås ihop med Scandlines 
varför detta färjeläge kan tänkas 
bort i  ett redovisat scenario. 
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Scandlines uppmarschområdes • 
funktion ska finnas kvar tillsam-
mans med dess färjeläge inom 
överskådlig framtid. Med en byggd 
fast förbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör anses det inte längre 
finnas samma behov av koppling 
mellan bilfärjor och Knutpunkten.

Hamnleden som är en del av euro-• 
paväg 4 genrerar ett vägtrafikbuller 
och risker med farligt gods hela 
vägen från stadsgränsen till upp-
marschområdet och färjorna. Det är 
möjligt att placera bebyggelse i di-
rekt anslutning till Hamnleden och 
containerterminalen om den inte 
programmeras med bostäder. Dock 
anses det vara möjligt att bygga 
bostäder i området mellan Bred-
gatan och Hamnleden om andra 
verksamheter, till exempel kontor, 
”skyddar” bostäderna. Bostadsbe-
byggelse måste också planeras så 
att samtliga bostäder ges tillgång 
till åtminstone en ”tyst sida”, det vill 
säga sida som inte vetter mot nå-
gon störande verksamhet. 

På den yttre delen av Oceanpiren • 
och Sundsterminalen anses det 
inte vara möjligt att bygga bostäder 
som vetter direkt mot hamninlop-
pet på grund av buller från färjetra-
fik. Dock anses det vara möjligt att 
bygga bostäder på Oceanpiren om 
samtliga bostäder ges en tyst sida.

Området längs med den yttre kaj-• 
kanten fram till Västhamnsfisket 
och runt reningsverket kan komma 
att bli tillgängligt för allmänhet 
vilket ska ses som ett möjligt sce-
nario för tävlingen.

Reningsverket avses byggas om för • 
att minska doft och riskproblem i 
området. En flytt av anläggningen 
utreds också men är inte en förut-
sättning för tävlingen.

Reservvärmeverket i kvarteret Israel • 
avses omlokaliseras och tas bort. 
I kvarteret kommer en mindre an-
läggning för distribution av stadens 
fjärrvärme att upprättas. Denna 
anläggning kommer dock att kunna 
byggas samman med ny bebyg-
gelse alternativt bilda en mindre 
fristående paviljong.
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Teknisk infrastruktur
Ett flertal huvudvattenledningar och huvudledningar för fjärr-
värme och fjärrkyla som är grundläggande för stadens försörj-
ning passerar genom H+ området. 
Allt spillvatten från Helsingborgs kommun avleds genom områ-
det till avloppsreningsverket Öresundsverket, för behandling och 
därefter utsläpp till Öresund. Det finns ett antal konfliktpunkter 
mellan ledningssystemet och den planerade Södertunneln vilket 
gör att delar av ledningssystemet måste göras om.
Öresundskraft har ett antal produktions- och distributionsan-
läggningar inom studieområdet som bör beaktas. Västhamn-
verket är Öresundskrafts huvudproduktionsanläggning för 
fjärrvärme och fjärrkyla i Helsingborg. Huvudanläggningen 
Västhamnsverket (VHV) eldades till och med år 2005 delvis med 
kol. Sedan 2006 är huvudbränslet biobränsle (pellets, briketter). 
Dock används fossila bränslen (olja, naturgas) i reserv och i spets-
anläggningar samt vid start av VHV. På sikt avses fossila bränslen 
upphöra helt. 
I stadens miljöprogram och energistrategi tar Helsingborg en 
tydlig inriktning mot en mera hållbar stad. I dessa dokument pe-
kas också särskilt H+ området ut som ett demonstrationsområde 
för nya lösningar. Öresundskraft har som ambition att vara med 
och forma H+området och bidrar också aktivt i energistrategi.

Förutsättningar

 Ledningar i Furutorpsgatan, Sand-• 
gatan och Bredgatan ska finnas 
kvar. 

 Ledningar i Gasverksgatans för-• 
längning avses läggas om i sam-
band med ny bebyggelse.

 Fördelningsstationer inom kvarteret • 
Syrien, triangeln och stadsgården 
avses att avvecklas inom tio år. 

 Västhamnsverket ska finnas kvar. • 
Reservvärmeverket i kvarteret Is-
rael antas kunna avvecklas senast 
2015. Docks ska en pumpstation 
som kan integreras i ny bebyggelse 
finnas kvar i kvarteret.

 Fördelningsstation i kvarteret Leda • 
ska finnas kvar men är också möj-
lig att integreras i ny bebyggelse.

H+ ska bli en hållbar stadsdel. Energistra-
tegin är ett underlag och ett stöd till
projektet H+, och ger förutsättningar inom 
energiområdet som projektet förväntas 
ta hänsyn till. Ett forskningsprojekt kring 
hållbart byggande med H+ som demon-
strationsområde genomförs.

 Energi- och klimataspekter prioriteras i •	
all kommunal planering. Lokalisering av 
bostäder och verksamheter ska mini-
mera transportbehovet.

 Kollektivtrafik samt oskyddade trafikan-•	
ter prioriteras i planeringen.

 Energi- och klimataspekter tas upp •	
särskilt vid upprättande av exploate-
ringsavtal och markanvisningsavtal och 
möjligheten att föreskriva användning 
av energiformer med minsta möjliga 
utsläpp av växthusgaser utnyttjas.

 All nyproduktion av byggnader byggs •	
enligt principen lågenergihus senast 
år 2020, med lägsta möjliga energian-
vändning.

 Ombyggnation till lågenergihus ef-•	
tersträvas vid renovering av befintliga 
fastigheter.

Energiplan för Helsingborgs stad antagen hösten 2008.

Frågeställningar

 Hur kan Västhamnsverket omfor-• 
mas för att anpassas till att vara en 
attraktiv del av H+området?
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TEKNISK INFRASTRUKTUR

 



Helsingborg växer och står inför en stor förändring/utveckling 
de närmaste åren. Gradvis flyttar staden över resurser och fokus 
från övriga staden till H+ området. Avsikten är att fram till 2025 
- 2035 ska hälften av all ny bebyggelse ske inom detta område. 
Genom en sådan fördelning är avsikten att tillräckliga resurser 
kan läggas på att initiera H+ projektet samtidigt som övriga 
Helsingborg utvecklas. 

Helsingborg har de senaste åren framför allt byggts ut längs med 
de pågatågsstationer som finns i kommunen. Det pågår också 
flera projekt i väster om Österleden och de första projekten öster 
om leden är på gång. Helsingborg har också arbetat intensivt 
med att förtäta centrala Helsingborg med ett flertal projekt i 
anslutning till H+ området.  Ett omfattande arbete har lagts 
ned från stadens sida för att initiera en stadsförnyelse i södra 
Helsingborg, söder om H+ området. Här har dels industrimark 
omvandlats till natur och park för att skapa ett sammanbindande 
grönstråk. flera bostadsprojekt har också initierats. 

Stadens idrottsområde Olympia står inför en större omvandling 
där bland annat en ny inomhusarena ska byggas och idrottspar-
ken avses bli ett rekreationsområde för alla helsingborgare.
Helsingborgs stad har också inlett ett arbete med att omvandla 
stadens miljonprogramområden som ligger som ett bälte kring 
stadens centrum. Detta arbete väntas intensifieras och pågå 
parallellt med H+ projektet.

I centrala Helsingborg har flera projekt genomförts för att stärka 
de publika rummen. Under hösten 2008 genomförs den tredje 
etappen av stadens hamnpromenad. Under 2009 ska gatorna 
runt Stadsparken omgestaltas. Staden lägger också allt större 
kraft vid ”urban management projekt” i form av att skapa och 
stödja evenemang och aktiviteter i centrala Helsingborg. 

Förutsättningar
Det finns ett antal projekt, som kan ses som en förutsättning för 
stadsbyggnadsstrategierna, som är på gång i direkt anslutning 
till H+ projektet.

 På Konsul Olssons plats, 1, kom-• 
mer under hösten 2008 påbörjas 
en byggnation av ett nytt kvarter 
med Filmstad i bottenplan. Filmsta-
dens entré kommer att vända sig 
mot Järnvägsgatan. Bebyggelsen är 
uppdelad i två kvarter där det väs-
tra inhyser bostäder och det östra 
hotel. Projektet drivs av Midroc och 
ritas av Johan Celsing. 

 Gatorna kring stadsparken, 2, är • 
tänkta att omgestaltas till gågator 
för att på så sätt ge bättre förut-
sättningar för handel och caféer 
och för att binda samman Bruksga-
tan och Södercentrum. Söderpunk-
ten står också inför en omfattande 
förnyelse.

 På planteringen söder om H+ om-• 
rådet pågår flera projekt. I kvarteret 
Lux, 3, avses ny bostadsbebyggel-
se byggas och de befintliga indu-
stribyggnaderna håller på att fyllas 
med olika mötesplatser,fritidsgård, 
danslokaler gymnastiksal och stu-
dios. 

I kvarteret Triangeln, 4, kommer tre • 
bostadstorn att byggas tillsam-
mans med lägre radhusbebyggelse 
samtidigt som de gamla vagnhal-
larna rustas upp. Tallskogsleden 
som knyter samman grönområ-
dena i Södra Helsingborg håller 
också på att utformas. 

 Vid Ångfärjestationen, 5, norr om • 
H+ området planeras en kongress-
anläggning samt hotell. Den befint-
liga byggnaden avses finnas kvar

 Kring Kronborg slott i Helsingör, 6, • 
kommer ett nytt kulturområde växa 
fram till 2012 med sjöfartsmuseum, 
kulturhamn, kulturvarv och en ny 
parkanläggning. 
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7.7 Projekt i närområdet
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PROJEKT I NÄROMRÅDET

 

5. Ångfärjestationen.

4. Kvarteret Triangeln, Dagon genom Fojab arkitekter.

Ovan: Plan över utveckling av idrottsområdet Olympia.
Nedan: 1 Konsul Olssons plats, Midroc genom Johan Celsing.6. Nytt maritim museum vid Kronborg, Helsingör genom Big architects.
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