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Förord

Föreliggande uppsats är ett examensarbete utfört på programmet för fysisk planering på Blekinge
Tekniska Högskola. Arbetet är en magisteruppsats och motsvarar 20 högskolepoäng i ämnet plane-
ring. Uppsatsen är ett planeringsförslag över Helsingborgs norra infart, Ängelholmsvägen, och dess
närområde. Arbetet har till största delen utförts på planavdelningen på Helsingborgs
stadsbyggnadskontor, under hösten 2001 och vintern 2002. Arbetet har gjorts på uppdrag av
Helsingborgs stadsbyggnadskontor och har även tryckts och presenterats där.

Anledningen till att jag valde att arbeta med Ängelholmsvägen är framför allt mitt intresse för trafik
och de planeringsfrågor som rör stora trafikflödens samröre med bebyggda miljöer. Jag blev därför
mycket intresserad när jag i september 2001 blev erbjuden att skriva det här examensarbetet åt
Helsingborgs stad. Det gav mig en chans att på djupet sätta mig in i de problem som uppstår vid
stora vägars möte med staden och vilka möjligheter det finns att lösa dem.

Parallellt med mitt examensarbete pågick planarbeten och diskussioner på stadsbyggnadskontoret
som berörde områden som ligger i anslutning till mitt planområde. Det gjorde att arbetet blev ännu
mer intressant. Visserligen innebar det vissa svårigheter eftersom det gjorde att mitt arbetsunderlag
upplevdes som ”levande” då det hela tiden förändrades, beroende på vad som hände med de andra
planerna. Det uppvägdes dock enkelt av känslan av att jag arbetade under mer ”verkliga” förhållan-
den. Jag kände då att mitt arbete rörde en aktuell fråga och kunde utgöra en del av ett större arbete
i staden.

Jag vill här tacka de anställda inom Helsingborgs stad och framför allt på stadsbyggnadskontoret,
som har hjälpt mig och svarat på alla mina frågor. Ett särskilt tack riktas till Patrik Faming, plan-
arkitekt och min handledare på stadsbyggnadskontoret. Han har villigt ställt upp med allehanda
information och lokalkunskap, hjälpt mig bolla idéer och kommit med många kloka råd och syn-
punkter.

Jag vill också tacka min handledare på institutionen för fysisk planering på Blekinge Tekniska
Högskola, doktorand Carolin Folkesson för stort engagemang, många goda råd och genomgående
utmärkt handledning.

Tack!

Ola Swärdh

Student,
Programmet för fysisk planering
Blekinge Tekniska Högskola
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Sammanfattning

Den här uppsatsen är ett examensarbete som omfattar 20 poäng på magisterutbildningen i fysisk
planering på Blekinge Tekniska Högskola. Uppsatsen behandlar en omvandling av Helsingborgs
norra infartsled till en stadsgata.

Bakgrunden till projektet är att Helsingborgs stad bygger en ny stadsdel , Mariastaden, norr om
planområdet. Mariastadens trafikförsörjning kommer till största del att ske genom planområdet,
bland annat på en ännu inte byggd väg, Kullavägen, som kommer att ansluta till infartsleden inom
planområdet. Tillsammans med en ambition att flytta ut stadens gräns och låta staden expandera,
motiverar det en omvandling av infartsleden och dess närområden.

Helsingborg är idag en medelstor svensk stad som framför allt livnär sig på handel och transport-
näringar. Hamnen räknas idag som Sveriges andra i storlek, efter Göteborg Den största delen av
båttrafiken utgörs av färjorna till Danmark. Planområdet omfattar idag i huvudsak Helsingborgs
norra infartsled och dess angränsande kvarter. Vägen har en mycket hög standard ur framkomlighets-
synpunkt långt in i staden, och de angränsande kvarteren består till största del av verksamheter och
industrier av olika slag. Byggnaderna är ofta låga och vända bort från vägen. Den nya stadsdelen
Mariastaden ges en utformning som bostadsområde och ny stadsdel där trädgårdsstaden bitvis an-
vänts som ideal.

Helsingborg har en tusenårig historia som handelsstad och har krigshärjats flera gånger av både
svenskar och danskar på grund av sitt strategiska läge vid Öresund. Planområdets historia sträcker
sig från mitten av 1800-talet då den första bebyggelsen uppstod. Sedan dess har området utvecklats
från att vara en mindre samling hus och verkstäder till  bostadsområden och verksamhetsområden.
Under 1960- och 70-talen byggdes stora delar av området om till det utseende det har idag.

I ett eget kapitel redogörs för olika teorier som berör projektet. Här behandlas buller och dess
inverkan på bebyggelse, trafiksäkerhet med vinkling mot situationen på större vägar, teorier om
infartskeders utformning, samt stadsbyggnadsprinciper.  I bulleravsnittet redogörs främst för hur
buller uppstår och fortplantar sig. Här presenteras också tekniker för att bygga bort bullret med
hjälp av bl.a. skärmar och byggnader. En teori om hur man använder byggnader som skydd för att
kunna erbjuda en ”tyst sida” för bostäder presenteras också. Delen om infartsleders utformning
visar hur man genom åtgärder som avsmalning av vägbanan och bebyggelse tätt inpå vägen på ett
lämpligt sätt skapar en övergång från motorväg till stadsgata.

I den efterföljande analysdelen redogörs för områdets olika planeringsförutsättningar. Dagens trafik-
förhållanden innebär bl.a. en hårt belastad infartsled med höga hastigheter. Till infartsleden ansluter
sig också flera andra större vägar, bl.a. Stenbocksgatan, som är en förbindelselänk mellan de norra
och södra delarna av tätorten. Den är en stor målpunkt för trafiken genom planområdet, då trafikante-
rna ofta är på väg till stadens södra delar och Stenbocksgatan är den snabbaste vägen dit. I östra
delen av planområdet ansluter sig riksväg 111 från Höganäs, samt Österleden söderifrån till infarts-
leden, som sedan fortsätter österut och ansluter till E4 och E6.

Framtida trafikförhållanden utreds och två alternativa framtidsscenarier har tagits fram, baserade på
hur Mariastaden ska trafikförsörjas, då det är den avgörande frågan för hur trafikföringen i plan-
området kommer att fungera. Det första scenariot stödjer sig på planarbeten som pågått på stads-
byggnadskontoret i Helsingborgs stad sedan 1993, med en ny väg, Kullavägen, vilken utformas
som en större genomfartsgata och är tänkt att stå för Mariastadens huvudsakliga trafikförsörjning.
Det andra scenariot grundas på nya direktiv från Helsingborgs kommunfullmäktige, då boende i
närheten av den planerade Kullavägen har överklagat planerna för denna under utställningsskedet.
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I december 2001 fick stadsbyggnadskontoret därför i uppdrag från kommunfullmäktige att utforma
ett nytt förslag tillsammans med de boende. Resultatet av det arbetet är svårt att förutsäga, men det
är mycket troligt att Kullavägen får en klart mindre dimensionering, som kommer kräva att ytterli-
gare en väg öppnas för trafik till Mariastaden och att man ”silar” ut trafiken från Mariastaden på de
andra vägarna som leder dit. Den väg som man diskuterar att öppna är Bergavägen, som går genom
ett industriområde i stadens utkant, och sträcker sig mellan planområdet och Mariastadens utkant.
En sådan utformning skulle vara positiv för de boende vid Kullavägen, men ha flera negativa effek-
ter på både trafikströmmar och stadsbilden i andra delar av staden.

Korsningen mellan infartsleden och den nya Kullavägen kommer att bli mycket hårt belastad i det
första scenariot, och av rent trafiktekniska skäl behöva byggas om och ges ett extra körfält för
svängande trafik på infartsleden från centrum. En sådan ombyggnad blir inte nödvändig i det andra
scenariot.

I analysdelen utreds även frågor berörande skyddsavstånd till verksamheter och buller från trafiken.
I de mer centrala delarna ligger idag ett flertal verksamheter som kräver ett skyddsavstånd till bostä-
der på grund av bland annat hantering av farliga ämnen. Till dessa hör bl.a. bensinstationer, tryckerier
och billackeringsfirmor. Bullret från framförallt infartsleden, men även den parallellt löpande Hävert-
gatan utgör en sådan störning att det idag inte är möjligt att bygga bostäder i området utan mycket
kraftiga bullerdämpningsåtgärder.

Förslagsdelen innehåller två ritade förslag, grundade på de båda framtidsscenarierna för trafiken.
Huvudsyftet med förslagen är att flytta stadens gräns österut till  korsningen med den planerade
Kullavägen. Motivet till att gränsen bör flyttas ut dit är att man därmed kan uppfylla det mål som
anges i den fördjupade översiktsplanen för Mariastaden, om att den nya stadsdelen ska vara en del
av Helsingborgs tätort.

I båda förslagen föreslås en omvandling av befintliga verksamhetsområden längs infartsleden till
ny funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, handel och verksamheter. Dessutom
förändras infartsleden på de centrala sträckorna från infartsled till en större stadsgata. På de sträck-
orna placeras en högre kontorsbebyggelse med handel i gatuplan, som en bullerskyddande mur
framför kvarter med bostäder. Öster om Kullavägen placeras kontorsbyggnader lite mer fristående
och en bit ifrån vägen. De verksamheter som idag finns i planområdet men inte kan eller öskar
inhysas i de nya lokalerna hänvisas till Berga industriområde, där lämpliga lokaler kan tas fram. De
båda förslagen skiljer sig från varandra främst i bostädernas utformning och de olika kvalitéer i
form av gaturum och kvartersbildningar, utsikter från bostäder och kontakt med omgivningen, som
kan uppnås där. Skillnaden beror på att dessa kvalitéer är starkt beroende av den rådande trafik-
situationen, då bullret från smittrafik på en lokalgata i det första förslagsalternativet gör att kvarte-
ren måste slutas även mot den gatan. I det andra alternativet undviks detta genom en förflyttning av
trafiken från lokalgatan till infartsleden, vilket inte är möjligt i det första alternativet. Slutligen
jämförs de båda alternativen med varandra tillsammans med de båda framtidsscenarierna för trafik-
försörjningen av Mariastaden.

Uppsatsens slutsats är att båda förslagsalternativen har stora för- och nackdelar. Det första alterna-
tivet är att föredra om fokus läggs på att lösa hela den norra stadsdelens trafiksituation. Det andra
alternativet är däremot fördelaktigare inom planområdet då det erbjuder en attraktivare boende-
situation. Författaren rekommenderar därför att ett tredje alternativ som är ett mellanting av de båda
ritade förslagen, där Kullavägen utformas som en större stadsgata, utreds. Det förslaget har idag
vare sig politiskt stöd eller underlag i tidigare planer. I det alternativet kan man kan dra fördel av de
båda ritade förslagens positiva aspekter samt undvika flera av de negativa. Den utredningen bör
göras innan ytterligare beslut tas i frågor rörande planområdet eller trafikförsörjningen av Maria-
staden.
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Förutsättningar
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Bakgrund

Helsingborg är en stad med stark tillväxt. Nya bostadsområden och verksamheter växer fram i god
fart vilket medför att stadens gräns behöver flyttas utåt. Det projekt som är mest aktuellt just nu är
den nya stadsdelen Mariastaden i Helsingborgs norra del, och den därmed följande Kullavägen.
Den senare är en ny väg som ska förbinda Mariastaden med centrum och ansluta till Ängelholms-
vägen, Helsingborgs norra infartsled.

Helsingborg har, liksom många andra städer, en ambition att omvandla sina gamla infartsleder till
vägar med  mer stadsgateliknande utformning och karaktär. Syftet är att bättre möta den växande
staden som omger vägarna, och för att bygga staden mer efter dagens planeringsideal med en mer
blandad och tätare stadsbygd. Ett sådant projekt planeras och är i viss utsträckning genomfört
längs stadens södra infart. I samband med de aktuella utbyggnaderna i stadens norra del anser man
att något liknande även behöver göras med den närliggande infartsleden Ängelholmsvägen.

Stadens norra infart (Ängelholmsvägen) är idag utformad med motorvägsstandard, helt på trafi-
kens villkor, en god bit in i staden. Längs med vägen ligger arbetsområden, bostadsområden och
grönytor, väl separerade från vägen och till synes utan att ha utformats med någon större tanke på
upplevelser från denna. Bebyggelsen längs vägen består till stor del av verksamhetslokaler i en
eller ett par våningar med stora öppna markytor mellan byggnaderna. Byggnadernas entréer är ofta
orienterade bort från huvudvägen, in mot sin egen tomt. Bebyggelsen längs vägen blir inte stads-
liknande förrän mycket nära centrum. Denna övergång har heller inte markerats på något särskilt
vis. Gatunätet i större delen av området är planerat för att passa biltrafikens behov. Det förekom-
mer ofta att en större väg och en mindre gata löper parallellt med  endast en mindre grönyta mellan
sig.

Den nya planerade Kullavägens anslutning till Ängelholmsvägen kommer att vara en hårt trafike-
rad korsning, med ett beräknat trafikflöde på ca 18 000 respektive 35 000 fordon. (Full utbyggnad
enligt –97 års ÖP, beräknat på år 2020.)

Syfte

Syftet med detta projekt är
att skapa en mer stadsmäs-
sig miljö i planområdet, samt
en bebyggelse som utgör en
värdig entré till Helsingborg.
Detta görs genom förändring
av markanvändning och
förtätningar samt med en
samlad utformning av vägar,
natur och bebyggelse.

Berga
Ind. Omr.

Ortofoto över planområdet med
omnejd

Planområdet

Kullavägen
Mariastaden

Helsingborg C

Stenbocksg.

Ängelholmsvägen
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Problem
Planeringsuppgiften omfattar flera delar:

1. Att undersöka möjligheter för omvandling av motorvägar och andra liknande vägar till stads-
gator, för att sedan applicera lämpliga delar av dessa lösningar på Ängelholmsvägen.

2. Att ge den närliggande bebyggelsen ett mer stadsmässigt uttryck och annonsera stadens gräns
genom att ge den tydligare struktur, samt gärna öka exploateringsgraden för att ytterligare förstärka
denna känsla.

3. Att uppnå en stadsliknande miljö vid korsningen mellan Ängelholmsvägen och den nya Kulla-
vägen.

4. Att i den mån det är möjligt bygga bort de platser i området där flera gator och vägar löper
parallellt med varandra i samma gaturum. Det bör göras för att uppnå ett mer definierat gaturum
och högre stadsmässiga kvaliteter.

Metod
Arbetet har genomförts på följande vis.

I september år 2001 träffade jag planchefen i Helsingborgs stad, Kerstin Nilermark, tillsammans
med planarkitekt Patrik Faming. Anledningen till mötet var att diskutera eventuella uppslag för
examensarbete. Ganska snart var vi överens om att ett arbete gällande Helsingborgs norra infart och
kvarteren närmast denna skulle vara intressant och givande för båda parter. Efter ytterligare någon
stunds samtal med Patrik, och efter att blivit tilldelad lite material åkte jag hem och började skriva
program.

Jag träffade Anita Larsson, ansvarig för examensarbeten på Institutionen för Fysisk planering på
BTH, fick exjobbsidén godkänd och blev på egen begäran tilldelad Carolin Folkesson som handle-
dare på Institutionen. Ett par veckor och ett möte med Carolin senare var programmet klart och
godkänt. Under tiden detta pågick arbetade jag halvtid på samhällsbyggnadsförvaltningen på Karls-
krona kommun, varför arbetet fortskred ganska långsamt.

I slutet på september reste jag ner till Helsingborg från Karlskrona för att samla material och träffa
olika tjänstemän på Helsingborgs stad. Jag  inventerade planområdet och samlade på mig diverse
information. Under den följande månaden läste jag in mig på ett flertal teorier och fakta om
Helsingborgs och särskilt planområdets historia, diverse planhandlingar, vägutformning, plan-
genomförande, buller och trafiksäkerhet. Samtidigt skrev jag lite bakgrundsinformationer och an-
teckningar.

Efter att jag den 19 oktober -01 avslutat tjänsten på Karlskrona kommun skaffade jag mig en lägen-
het i Helsingborg samt ett skrivbord på stadsbyggnadskontoret där, och började veckopendla. Det
gjorde att arbetet tog fart. Jag fortsatte skriva bakgrund och teoridelar fram till slutet av november,
då jag för första gången tog fram skisspappret och började rita. Dock fortsatte skrivandet parallellt
med ritandet och tog fortfarande den klart största delen av arbetet.

I början av december tillstötte svårigheter, då nya politiska förutsättningar oväntat dök upp, och jag
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fick justera mitt arbete något. Förändringen låg i en plötslig osäkerhet i hur Kullavägen skulle
utformas och hur Mariastaden skulle trafikförsörjas. Detta beskrivs mer utförligt senare i rapporten.
Under tiden på stadsbyggnadskontoret i Helsingborg höll jag kontinuerliga samtal med Patrik Faming
och andra tjänstemän för att vidare utveckla mitt arbete. Jag var även flera gånger ute och invente-
rade mitt planområde, och tog kontakt med människor ute i området.

Ett par gånger under terminen träffade jag Carolin i Karlskrona för att få handledning, och den 5
februari höll jag mitt mittseminarium och en vecka senare höll jag en kort dragning på SBK i
Helsingborg. Därefter färdigställdes arbetet och en redovisning sattes ihop för att slutligen exami-
neras den 14 mars år 2002.

Avgränsning
Projektet avses i första hand behandla det i bilden ovan redovisade planområdet, varför inga föränd-
ringar kommer att föreslås utanför detta område. Förändringar kommer främst att beröra Ängelholms-
vägen och den bebyggelse och de markområden som ligger i omedelbar anslutning till denna.

Planen kommer att behandla hela planområdet, men tyngdpunkten läggs på vissa mer kritiska delar
i området medan andra delar kommer att behandlas mer övergripande. Genom studier och analyser
av planområdet har de delar som är aktuella för noggrannare studier att utkristalliserats. Extra tyngd
läggs på delen runt Ängelholmsvägen mellan korsningen med Stenbocksgatan och korsningen med
den nya Kullavägen och då särskilt den nya bebyggelse som ska representera stadens yttre gräns.
Områdena invid Ängelholmsvägens östligare del  behandlas mer övergripande, då ingen ny bebyg-
gelse föreslås där.

Infallsvinkeln är den traditionellt ”hårda” stadsplaneringen. Detta innebär att fokus hamnar på frå-
gor som trafikflöden, framkomlighet, gatutformning, byggnadsvolymer, stadsbild, rumslighet, mark-
användning o.s.v.
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Mål

Helsingborgs stad har en mängd övergripande och strategiska mål för den framtida planeringen.
Nedan presenteras de mål i stadens översiktsplaner, både den gällande och den kommande, som är
aktuella för just detta projekt. Här presenteras även ett par andra statliga mål till vilka hänsyn bör
tas. De flesta av de nedanstående målen kan på ett eller annat sätt kopplas till planprojektet.

Gällande översiktsplan, Öp-97

Strategier för hållbar utveckling:
- Kollektivtrafiksamhälle; tåg, pågatåg och bussar i samverkan
-  Bostäder och verksamheter intill pågatågsstationer
- Utökad grönstruktur

Strategiska mål
- Attraktiva boendemiljöer
- Gång och cykeltrafik ska prioriteras i såväl befintliga som nya miljöer
- Närhet till grönyta för alla boende
- De befintliga stads- och boendemiljöerna ska värnas och utvecklas
- Leva upp till våra åtaganden som Eko-kommun: Hållbar utveckling, anpassning till naturliga

kretslopp, värna om biologisk mångfald, natur och kulturmiljö
- Öka tillgängligheten inom kommunen, Öresundsregionen och till andra regioner

Trafikstrategier
- Gena kollektivtrafikstråk för bättre busstrafik
- Biltrafiken koncentreras på vissa leder för att avlasta bostadsgator, miljöanpassad trafiksys-

tem plan upprättas
- Utbyggt cykelnät
- Minska andel biltrafik till förmån för kollektivtrafik och cykel
- Bostäder och trafik samplaneras
- Antalet resor och transporter minskar
-  Längden på resorna minskar
-  Bostäder i första hand lokaliseras vid kollektivtrafikstråk

Bostadsstrategier
- Hög tillgänglighet till centrum, inom regionen och till andra regioner
- Attraktiva omgivningar, gärna vattenkontakt
- Ekologiskt byggande
- Minimerat intrång på god åkermark värdefulla biotoper och grönstråk
- Verksamheter och bostäder integrerade i lämplig mån
- Strävan att motverka segregation
- Balans mellan byggande i centralorten och ytterområdena
- Beaktande av investeringsbehov, utnyttjande av gjorda investeringar i infrastruktur, social

service m.m.



17

Kommande översiktsplan, Öp –02

I samrådsupplagan av den kommande översiktsplanen finns flera av de mål som anges i öp –97. För
att undvika upprepning tas därför enbart de mål som är nya eller förändrade upp här.

Goda livsmiljöer – strategi
- Attraktiva omgivningar, gärna vattenkontakt, torgkontakt eller parkkontakt
- Estetiska, historiska och ekologiska värden tas tillvara och utvecklas
- Mål för handelsetableringar; minskat trafikarbete, levande stadskärna, god tillgänglighet för

alla konsumentgrupper
- Riskhänsyn beaktas tidigt i planeringsprocessen

Expansivt näringsliv – strategi
- Helsingborg ska sträva efter att få ett allsidigt utbud av verksamheter.
- Inga nyetableringar av miljöstörande verksamheter bör komma till stånd
- Prioritering av förnyelse av befintliga centralt belägna verksamhetsområden.
- Nyetableringar ska ske i områden som kan försörjas med kollektivtrafik.

Nationella övergripande miljömål

- Skydd av människors hälsa
- Bevarande av den biologiska mångfalden
- Långsiktig hushållning av naturresurser
- Skydd av natur- och kulturlandskapet
- Skydd av kulturarvet
(Helsingborgs översiktsplan Öp-97)

Nollvisionen

”Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet.”
(Prop. 1996/97:137)
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Gällande planer

Gällande översiktsplan, antagen 1997

I översiktsplanen från 1997 pekas en del av planområdet ut som ”Verksamhetsområde med förnyelse-
möjlighet (Högteknologi, exponeringsläge, personalintensivt)”

I texten står följande att läsa under rubriken ”Verksamhetsområden i framtiden”:
”Gåsebäck och Ängelholmsvägen är två centralt belägna områden med stort omvandlingsbehov.
Här finns stora utvecklingsmöjligheter, och områdena kan bli mycket attraktiva. (Gåsebäck är ett
annat verksamhetsområde i södra Helsingborg. Förf. anm.) Områdena bör på sikt utnyttjas för
verksamheter som har starkt behov av exponering och är personal- och kunskapsintensiva. Även
verksamheter som är kundintensiva bör lokaliseras hit. Tillgängligheten måste förbättras. Det cen-
trala läget innebär att markkrävande företag bör undvikas. Är läget exponerat bör dessutom höga
krav på byggnadernas utformning och verksamheternas störningsgrad kunna ställas.”

Ängelholmsvägen är på regleringskartan markerat som ett riksintresse för vägtrafik. Följande står
att läsa i dokumentet om detta: ”Riksintresset för dessa vägar kommer främst att hävdas då det
uppstår motstående intressen av sådan art att vägens existens och vitala funktioner hotas och där det
saknas tekniska och/eller ekonomiska möjligheter att förlägga vägen i alternativ sträckning.

Detaljplaner

Större delen av detaljplanerna i området är ifrån perioden 1965-1985, d.v.s. innan PBL infördes. De
har därför ingen genomförandetid och är i stort sett fullt utbyggda enligt planens intentioner. Det är
den bebyggelsen man nu vill förändra. Det finns dock ett par mindre planer som bara omfattar en
tomt eller en del av ett kvarter, som har ett par års genomförandetid kvar. Den med längst tid kvar
går ut år 2004. Det finns med andra ord inte några hinder i gällande planer för en omvandling om
man väljer att vänta med beslut på ett par mindre områden i tre år.
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Översiktsplan för Helsingborgs stad Öp 2002, samrådshandling.

I denna kommande version av översiktsplanen utpekas den västra halvan av planområdet som ”Ut-
vecklingsområde för blandad stadsbebyggelse”. I dokumentet har man skrivit följande:
”Ett område som är i stort behov av förnyelse och som har en potential att locka till sig kunskaps-
intensiva företag och företag med exponeringsbehov är Berga kasern och Rundgången samt
verksamhetsområdet på bägge sidor om Ängelholmsvägen. Möjligheten att förtäta området bör
studeras.”

Även i denna version av översiktsplanen utpekas Ängelholmsvägen som riksintresse för trafik.
Detta beskrivs på följande sätt:
”Utpekande av riksintresse för vägar grundar sig på vägsträckningens funktion, i första hand för
interregionala och andra långväga transporter, av personer och varor. Det utpekade vägnätet ska
skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av vägnätet. Detta inbegriper
möjligheterna att erhålla god transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner, god tillgänglig-
het för samtliga trafikanter, god trafiksäkerhet och god miljö både ur hälsosynpunkt och utifrån
estetiska värden.”
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Helsingborg ligger i Skånes nordvästra hörn, just där Öresund är som smalast. Ett par kilometer
över vattnet ligger den danska staden Helsingör. Det är den här närheten till Danmark och kontinen-
ten Helsingborg är mest känt för. Genom stadens hamn går stora mängder transporter från hela
Skandinavien ner till resten av Europa och tillbaks igen. Det gör Helsingborg till en av Sveriges
största hamnstäder. Transport- och logistiknäringen är därför en mycket viktig och stor del av sta-
dens näringar. Men det är inte den enda. I de stora industriområdena finns även en hel del annan
tung industri såsom tryckeriverksamheter, kemiska industrier, läkemedelsindustri och livsmedels-
hantering. Helsingborg har av tradition varit en stad med mycket tung industri och tillverkning.
Under senare år har det dock förändrats något. Lunds universitet har öppnat en filial i staden och här
finns nu ett par tusen universitetsstudenter. Här, som i flera andra städer i Sverige, satsar man också
alltmer på kunskapsintensiva företag.

Helsingborg har under en längre tid varit en expansiv stad med en kraftig och ihållande befolk-
ningsökning. Man har ca 118 000 invånare (dec. –00) och den har ökat med ca 6-700 personer om
året de senaste tio åren. I centralorten bor idag ca 80 000 människor.

Helsingborg ligger som nämnts vid Öresund, och när man rör sig i staden påminns man ofta av
detta. Man känner den salta luften svepa in med en stadig bris från havet och på många platser har
man direkt kontakt med vattnet eller ges en utblick över sundet med Helsingör på andra sidan. Man
skymtar ofta hamnen och dess verksamhet och på havet ser man alltid åtminstone ett par färjor eller
s.k. ”sundsbussar”. Själva staden är en relativt stor svensk stad då större delen av kommunens
invånare bor i centralorten. Det gör att stadskärnan är välutvecklad med ett stort utbud av affärer
och restauranger. Centrum, som ligger i den gamla delen av stan, är inklämd mellan havet och
Landborgen.

Landborgen är en ca 30 meter hög brant som löper parallellt med kusten, ca 100 meter in på land,
genom hela Helsingborg stad och vidare norrut. Den ger staden en stark karaktär och gör det lätt att
orientera sig. Landborgen har varit avgörande för utvecklingen av Helsingborgs stadsbild och gatu-
nät. Uppifrån den får man en trevlig utblick över takåsarna och man ser sundet med Danmark på
andra sidan. Den är idag också ett vegetationsstråk som löper genom staden och förbinder stadens
olika grönytor.

Helsingborg idag
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Byggnaderna i centrum är företrädelsevis från 1900-talets början medan gatunätet till stor del är
medeltida. Ju längre ifrån centrum man kommer desto yngre är bebyggelsen. Det finns flera stora
miljonprogramsområden i stadens ytterkant. I stadens närhet finns också flera stora grönområden
och parker. De mest kända ligger i stadens norra del. Här finns bl.a. Sofiero, Fredriksdal och Pålsjö,
alla välkända och omtyckta med historiska förankringar. Omkring staden breder ett typiskt skånskt
jordbrukslandskap ut sig, med flera mindre samhällen och byar.

 Helsingborgs Rådhus i siluett mot en solnetgång över
sundet. I bakgrunden skymtar Danmark och Helsingör.

Norra hamnen. Här hölls bomässan H99.

Kärnan sedd från stortorget. Det här är Helsingborgs
mest kända byggnader. Och en av de äldsta.

Kullagatan. Helsingborgs huvudsakliga affärsstråk.
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Bild av Helsingborg på 1600-talet.  (K.E
Olsson)

Helsingborg stads historia
För att förstå planförslaget och dess funktion i staden är det viktigt att förstå stadens historia och
bakgrund. Här ges därför en kort beskrivning av Helsingborgs historia. Fakta och årtal har hämtats
främst från Gösta Johannessons bok ”Helsingborg - stad i 900 år” samt Sidney Grahns bok ”Hel-
singborg”.

Forntid
Landet kring Helsingborg har varit bebott under en mycket lång tid. De äldsta fynden i regionen är
ett par hornyxor med hål för skaft. Den ena hittades i Höganäs och den andra strax söder om Vallåkra.
Båda är ca 7 000 år gamla.

En stor koncentration gravhögar längs Råå-ån strax söder om Helsingborg visar att området varit
bebott kontinuerligt sedan stenåldern. Även under vikingatiden var området kring Råå-ån ett av
nordvästra Skånes största samhällen.

Det är oklart när staden Helsingborg anlades och hur länge det har funnits bebyggelse på just den
platsen. När historieberättaren Saxo berättar om när Ärkebiskop Absalon år 1080 kom till Helsing-
borg skriver han bl.a. ”Här var mycket folk församlat för fiskets skull och de hade byggt åt sig
många bodar på stranden” (Johannesson). Den dag Helsingborg räknar som sin födelsedag är den
21 maj 1085, då det är datumet på det tidigaste officiella dokument med kungligt sigill man funnit
där Helsingborg omnämns som stad. Det är ett gåvobrev från den Danske kungen till Lunds dom-
kyrka.

Medeltid
Det var alltså mycket tack vare det ovanligt goda sillfisket i Öresund som Helsingborg började
växa. Fisket var så bra under större delen av medeltiden att människor reste långväga för att delta i
fisket själva eller för att bedriva handel med yrkesfiskarna. Tillsammans med det strategiska läget i
Öresunds smalaste del ledde detta till att Helsingborg utvecklades till en stor handelsstad under 1
100 – 1 300 talen. Staden hade ca 1 000 invånare under denna tid, men man inhyste en stor mängd
handelsresande och andra besökande, vilket gjorde staden större. Detta var en glansperiod för Hel-
singborg. Man byggde tre kyrkor i staden, dels Mariakyrkan nere på stranden och ytterligare två
uppe på Landborgen. Där byggdes dessutom en borg med ett högt torn för att försvara staden. Under
1 100-talet fanns det troligen knappt någon permanent bebyggelse på stranden nedanför Landborgen,
utan staden låg uppe på höjden. Nere på stranden fanns i stort sett bara fiskebodar, varför man tror
att Mariakyrkan från början var ett kapell för fiskare och handelsresande.

Karta över Helsingborg år1644
(G. Johannesson)
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Under de följande århundradena var Helsingborg en blomstrande stad. Fisket var fortfarande gott
och det strategiska läget vid Öresund gav en strålande handel. Vid mitten av 1 300-talet erövrades
staden av Hansan. Detta gav Hansan kontroll över Öresund, och staden ökade ytterligare i bety-
delse. Den omfattande handeln och det strategiska läget var dock inte enbart av godo. Staden anfölls
ofta av både svenskar, danskar och tyskar, som ville få kontroll över Öresund. Bränder var också
vanliga. Under 14- och 1 500 talen brann och brandskattades staden minst fyra gånger.

1500- 1600-talen
Även under 15- och 1600-talen hade staden en fast befolkning på ca 1 000 invånare, men fortfa-
rande var den välbesökt av handelsresande och sjöfarande. Särskilt 1600-talet var en orolig period
för Helsingborgarna. Stridigheter och erövringsförsök hörde visserligen inte till ovanligheterna nå-
gon gång under medeltiden, men i slutet på 1600-talet bytte staden nationalitet inte mindre än sex
gånger på femtio år. Varje gång måste borgarna försöka övertyga den nye herren om deras lojalitet.
(Grahn)

Bebyggelsen nedanför Landborgen bredde efterhand ut sig och täckte till slut hela strandremsan. I
mitten på 1600-talet fanns ca 200 fastigheter i staden. Husen låg längs de båda nord-sydliga huvud-
gatorna ”Stora gatan” och ”Lilla gatan”, vilket idag ungefär motsvarar ”Norra och Södra Storgatan”
och ”Kullagatan/Bruksgatan”.  På tvären löpte ett antal gränder. Ut ur staden gick en väg i Stor-
gatans södra förlängning, ner längs kusten. Dessutom löpte två vägar i raviner västerut upp för
landborgen. År 1654 började staden befästas med en krans av bastioner, vilka dock raserades 30 år
senare. Under denna tid anlades också det första salutorget, och den undermåliga skeppsbron från
medeltiden ersattes med en nyare modernare träkonstruktion.

1700-talet
Början av 1700-talet var även det drabbat av krig, då det stora nordiska kriget nådde staden år 1709.
Vid ”slaget vid Helsingborg” den 28 februari 1710 segrade den svenske härföraren Magnus Sten-
bock, och han står numera staty på stortorget i Helsingborg.

Under den senare delen av 1700-talet började import- och exporthandeln öka igen. Staden ansågs
vara en av Sveriges viktigaste trafikstäder redan år 1749, då Carl von Linné antecknade sina intryck
från sitt besök.  Under perioden 1750 till 1850 växte staden långsamt till att omfatta ca 300 fastig-
heter med en- till tvåvånings korsvirkeshus.

1800-talet
Det var inte förrän i mitten på 1800-talet som staden började växa ordentligt. Från år 1800 till 1850
ökade befolkningen från 1 700 invånare till 4 140. År 1900 var antalet uppe i 24 670.

 År 1832 fick Helsingborg sin första riktiga hamn. Dessförinnan fanns bara Landbron, en kraftig
träbrygga som vilade på stenkistor. Hamnen byggdes ut ytterligare åren 1859, 1878 samt 1891.
1859 fick staden sitt första gasverk. Sex år senare, år 1865, kom den första järnvägen, som ledde till
Landskrona. Tre år senare kom det första stationshuset och kort därefter ytterligare två järnvägslin-
jer, en till Hässleholm och en norrut längs västkusten.  Skolor och kyrkor invigs också vid den här
tiden.

Industrialismen och de nya kommunallagarna tillsammans med en ökad näringsfrihet innebar en
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kraftig förändring för Helsingborg. Mellan år 1870 och 1890 uppfördes mer än 700 flervånings
bostadshus samt ett antal offentliga byggnader. Samtidigt startades flera stora industrier, såsom en
kvarn, en gummifabrik, en mekanisk verkstad och ett tegelbruk. Den växande industrin fick till
följd att ny mark togs i anspråk, främst i stadens södra delar. Ny mark bröts både för att bygga själva
industrierna och för alla de arbetarbostäder som följde med nyexploateringen. I de norra stadsde-
larna bosatte sig de lite finare och bättre betalda direktörerna och tjänstemännen. Denna geogra-
fiska uppdelning av samhällsklasser gjorde att områden snabbt fick olika status. Det var klart att
fint folk bodde på ”norr” medan arbetarna höll till på ”söder”. Detta är en uppdelning som lever
kvar än idag.

På grund av den kraftiga expansionen på 1800-talets slut, tillsammans med det faktum att staden
flera gånger jämnats med marken i krig, finns inga byggnader förutom Mariakyrkan och Kärnan
kvar av den medeltida staden och endast det medeltida gatunätet återstår. Det äldsta huset är daterat
till 1641. I övrigt är staden präglad av det sena 1800-talets arkitektur och stadsbyggnadskonst, nu
självklart även med stora inslag av 1900-talet.

1900 - idag
Under 1900-talets början var staden lika expansiv som under de föregående årtiondena. Nya stads-
delar byggdes och två nya hamnar anlades. År 1903 fick Helsingborg sin första spårvagnslinje.
Industrialismen med den tunga tillverkningsindustrin tillsammans med transportverksamhet har
varit drivkraften i staden under hela 1900-talet. Detta avspeglar sig tydligt i stadsbilden med stora
industriområden och hamnar, främst i stadens södra del. Helsingborg räknas idag som Sveriges
andra sjöfartsstad efter Göteborg. (Grahn 1985).

Stadsbyggnadskonsten har varit mycket viktig i staden under 1900-talet. 1932 byggdes Helsingborg
stadsteater,  en funktionalistisk byggnad som ännu idag anses som ett föredöme. 1955 hölls den
kända mässan H55, som 1999 följdes av bomässan i Norra hamnen, H99. Förutom dessa kända
företeelser färdigställdes 1991 det nationellt kända resecentret Knutpunkten mitt i centrum, där
färjor, tåg, lokal- och regionalbuss, taxi, bil- samt gång- och cykeltrafik samsas i en enda byggnad
tillsammans med hotell, kontor, handel och restauranger.

Förutom de här mer spektakulära byggnaderna har staden stadigt byggts ut under hela århundradet.
Nya stadsdelar har vuxit fram, särskilt under miljonåren 1965 – 1975. Helsingborg tätort har idag
en folkmängd om ca 80 000 invånare.

H99 Stadsteatern
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Planområdets läge i staden
Planområdet ligger i Helsingborgs nordöstra del, ungefär en kilo-
meter fån centrum. Ängelholmsvägen är den norra av stadens två
större infarter. Här leds all långväga trafik norrifrån från bl.a. E6
och E4 in till centrum.

Längst i väster in mot centrum gränsar planområdet till den
kvartersbebyggelse som idag upplevs som Helsingborg stads ut-

Planområdet idag

Generell beskrivning
Planområdet är ca 128 hektar stort. (3200 x 400 meter). Dess mest
centrala ände ligger ca 1 kilometer från Helsingborgs centrum (Kul-
lagatan). Området innefattar i huvudsak Helsingborgs norra infarts-
led, Ängelholmsvägen, och de därtill närmast liggande kvarteren.
Vägen går under den sträcka planområdet utgör över från att vara
en fullskalig motorväg med en tillåten hastighet på 110 km/h, till att
närmast staden vara en stadsgata som endast tillåter en hastighet på
50 km/h. Området intill vägen varierar från trädbevuxna bullervallar,
industriområden med viss handel, bostäder och slutligen även till
ett mindre närområdescentra. För att hela området ska kunna be-
skrivas ingående och utan att läsaren tappar orienteringen har det
delats upp i fyra mindre delområden, indelade efter vägsträckor där
den närliggande bebyggelsen har en någorlunda gemensam karak-
tär.

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4
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kant när man kommer österifrån. Det är först när man kommer i
dessa kvarter staden börjar ta form och det är här man först upple-
ver ett tydligt begränsat gaturum.

I planområdets västligare delar gränsar det i söder till Fredriksdals
friluftsområde med koloniträdgårdar, friluftsmuseum och idrotts-
anläggningar. Även i norr finns koloniträdgårdar och dessutom
ett par bostadsområden.

Områdets mitt gränsar i söder till Fredriksdal, ett miljonprograms-
område med i huvudsak tre- fyravåningsbebyggelse. I norr finns
ett mindre industriområde kallat Rundgången och där ligger även
idrottsplatsen Norrvalla. Bortom det ligger bostadsområdet Rings-
torp.

Planområdets mest östra delar gränsar i söder, på andra sidan
bullervallarna, till Dalhem, ett bostadsområde från sjuttiotalet. I
norr ligger det stora industriområdet Berga.

Delområde 1 (Stenbocksgatan – Rings-
torpsvägen)

Infartsvägen
Det här  är den mest centrala delen av planområdet. Infartsvägen,
som på denna sträckan heter Hälsovägen, är dimensionerad som
en stadsgata. Den har två filer i varje riktning förutom de extra
filer för svängande trafik som finns i korsningarna. Körbanorna
delas av en refug med ett trådstaket på. Infartsleden har två kors-
ningar inom delområdet i vilka gång- och cykeltrafiken korsar vä-
gen i plan. På båda sidor om vägen finns busshållplatser samt gång-
och cykelbanor som skiljs från körbanorna med en plantering.
Vägen har ca 1% lutning ner mot havet.

               

Dalhem

Berga ind.
omr.

Berga
trafik-
plats

MAXI

HD

Berga
kasern

Kullavägs-
reservatet

Fredriksdals
friluftsom-
råde

Stattena C

Mot centrum

Pharmacia/
Upjohn

Stattena C

Ovan: Ängelholmsvägen i
delområdet.
T.h. Ortofoto över delområdet
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Bebyggelsen
I delområdets norra halva finns Stattena centrum, ett handelscentra för de närliggande bostadsområ-
dena. Det är en- till tvåvåningsbebyggelse utformat som ett typiskt grannskapscentrum från 60- 70-
talen, med fyrkantiga låga byggnader med platta tak. Det vänder sig bort från Hälsovägen och de
andra gatorna i området, in mot sig självt med entréer på en liten gågatan inne i kvarteret. Inom
centrumområdet är enbart gångtrafik tillåten. Centrumets parkering ligger i dess östra del, i ett
parkeringshus längs med Hälsovägen. Tillsammans med baksidan på de butiker som ligger vända
bort från vägen utgör det en väldigt tråkig fasad mot infartsvägen. Servicen i Stattena centrum är
god, här finns bank, post, livsmedelshandel, systembolag, träningslokaler och konfektionshandel.

Förutom centrumet består den norra delen av flerbostadshus i 3-6 våningar från mitten av 70-talet,
placerade med en viss förskjutning i tre linjer med fria grönytor emellan. Längst österut i området,
vid Ristorpsvägen, finns en lokalgata som går parallellt med den ganska hårt trafikerade Ristorps-
vägen. Här finns också markparkeringar till bostäderna och tillfarten till Stattena parkeringshus. I
höjd med busshållplatserna finns en gång- och cykeltunnel under Hälsovägen.

 I delområdets sydvästra kant ligger ett femvånings kontors och bostadshus. I bottenvåningen på
detta ligger bl.a. en bank. Bredvid bankhuset finns en liten park, där en cykelväg leder ner till
tunneln under Hälsovägen. Större delen av kvarteret tas dock upp av Pharmacia / Upjohns fabrik för
tillverkning av Nicorette-tuggummi. Det är ett flertal byggnader som anpassar sig relativt väl till
kvartersstrukturen bortsett från vissa mindre tillbyggen. Bredvid fabriken, intill vägen, ligger en
stor parkeringsplats som bl.a. används av Pharmacias anställda. Ute vid Hälsovägen, precis vid
busshållplatsen, finns en liten hamburgerbar i en våning, som ligger helt fritt från all annan bebyg-
gelse.

Delområde 2 (Ringstorpsvägen – Kullavägen)

Ängelholmsvägen
I den här delen av planområdet har Ängelholmsvägen en något högre trafikstandard. Mittremsan
mellan körbanorna är planterad och omgiven av kraftiga räcken vilket gör remsan mer påtaglig. Det
finns inga övergångsställen öster om korsningen med Ringstorpsvägen. I delområdets östra del blir
gång- och cykelbanorna på båda sidorna alltmer skilda från vägen och trafiksepareringen blir mer
påtaglig. I korsningen med den blivande Kullavägen är gång- och cykeltrafiken helt planskild. Detta
är en stor korsning med flera körfält åt varje håll. Det är omöjligt för gående eller cyklister att
komma in i korsningen. Mitt i området finns en gångtunnel under Ängelholmsvägen. Hastigheten
på större delen av den här vägsträckan är 70 km/h. Även här lutar vägen med ca 1% mot havet.
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Bebyggelsen
I delområdet finns tre bensinstationer. Två av dem finns vid korsningen med Kullavägen. På norra
sidan ligger en mindre Statoil-station och på södra sidan större Preem-station med tvätthallar och
andra tillbehör. Längst västerut ligger OK/Q8 med en mindre station, som delar tomt med Mc
Donalds. I övrigt består bebyggelsen till stor del av olika verksamhetslokaler i en eller ett par vå-
ningar. Till stor del är det byggnader helt eller delvis av plåt, och många ger ett intryck av att vara
tillfälliga konstruktioner utan några större kapital bundna i dem. Det finns ett flertal bilhandlare i
dessa byggnader, bl.a. Ford och SAAB. Byggnaderna är i huvudsak orienterade in mot de egna
gårdarna och har endast skyltfönster och reklamskyltar mot Ängelholmsvägen. Byggnaderna verkar
inte vara placerade med gaturummet på infartsvägen i åtanke. Ett undantag i den här bebyggelsen är
Zoegas kafferosteri som ligger på den norra sidan ungefär mitt i området. Det är en stor byggnad i
rött tegel med en relativt god arkitektonisk utformning. Fasaden ligger nära vägen och huvudin-
gången är åtminstone delvis orienterad ditåt. Trots att det är en stor fabrik håller den sig inom sin
kvartersform på ett bra sätt, och verkar inte särskilt störande för omgivningen, utom möjligen med
undantag för lastbilstransporterna och doften av kaffe som sprids från fabriken.

Typisk bebyggelse längs Ängelholmsvägen

Zoégas

Ringstorps
sommarstad

Fredriksdals fri-
luftsområde

Ovan: Ängelholmsvägens utformning i delområdet.
T:h: Ortofoto över delområdet.
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Delområde 3 (Kullavägen – Berga trafikplats)

Ängelholmsvägen
Längs den här sträckan är Ängelholmsvägen till större delen motorväg. Det är inte förrän strax
innan korsningen med Kullavägen som hastigheten sjunker från 90 km/h till 70 km/h och man
skyltar av motorvägen. Vägen är bred och utrustad med rejäl mittbarriär. I den östra delen av del-
området ligger Berga trafikplats, en upplyft cirkulationsplats med väl tilltagna av- och påfarts-
ramper. Strax väster om denna sänks hastigheten från 110 km/h till 90. På denna sträckan börjar
vägen gå på en bank, vilket gör  att den ligger 1-2 meter högre än området norr om vägen och
ungefär i nivå med området söder om den, då där finns en mindre nivåskillnad.

Bebyggelsen
Strax intill den kommande Kullavägen, på delområdets norra sida, ligger ett mindre industri- och
företagsområde, allmänt kallat Rundgången. Bebyggelsen består till stora delar av byggnader i en
till två våningar uppförda i plåt eller tegel. Öster om dessa, finns idrottsplatsen Norrvalla, ett om-
råde med ett flertal fotbollsplaner och tillhörande byggnader. I områdets östra del ligger Kavalleri-
sten, ett gammalt regemente uppfört omkring 1912 då Husarreglementet flyttade dit. De gamla
militära byggnaderna används idag i huvudsak som kontor. Här finns förutom huvudbyggnaden i
fyra våningar också fem lägre avlånga ekonomibyggnader från samma tid, som även de har fått en
ny användning. På den gamla exercisgården bakom huvudbyggnaden ligger idag Helsingborgs fäng-
else, ett par lägre plåtbyggnader som påminner om verkstäder. Dessa är ingärdade med dubbla
taggtrådsstängsel. I anslutning till området ligger också Helsingborgs djursjukhus. Entrévägen till
det gamla reglementet är en gammal allé, Berga allé, som förmedlar en respektingivande känsla när
man närmar sig det gamla reglementet. Något som säkert inte är helt utan avsikt. Mellanrummet
mellan Berga allé och Ängelholmsvägen är ca 100-120 meter. Detta område är en park bevuxet med
stora träd, men utan någon tydlig struktur, vilket ger ett  intryck av dålig skötsel. Här finns även ett
par stora grusade parkeringsytor som ofta står oanvända.

T.v: Ängelholmsvägens utformning i delområdet.
Ovan: Ortofoto över delområdet.

Berga ka-
sern

MAXI

HD

Rundgången

Exempel på
bebyggelsen i
delområdet. T.v.
Helsingborgs dagblad.
T.h. Berga kasern.
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Närmast korsningen med Kullavägen på den södra sidan ligger Helsingborgs Dagblads tidningshus.
Det är en komplex sammansättning av flera byggnader som tillsammans utgör en stor modern bygg-
nad. Bredvid den ligger en stor envånings industribyggnad. Den övriga bebyggelsen i området är av
normal externhandelstyp, d.v.s. en stor envåningsbyggnad med platt tak och stora parkeringsytor.
Här återfinns MAXI och Skopunkten. Längst österut finns dessutom en Preem bensinstation. I
områdets södra kant går Regementsgatan som för närvarande är tillfartsgata till området.

Delområde 4 (Berga trafikplats – Brohults trafikplats)

Det här är den östligaste och mest ocentrala delen av planområdet. Ängelholmsvägen är här en
regelrätt motorväg med en hastighetsbegränsning på 110 km/h.

Den södra sidan består av en bullervall täckt av en lägre trädvegetation. Vegetationen ger ett intryck
av att ha uppkommit mer eller mindre spontant och är helt utan struktur. Ingen antydan ges om den
villabebyggelse som finns på andra sidan vallen.

På den norra sidan ligger Berga industriområde. Det är ett mycket stort verksamhetsområde med
både bilhallar bensinstationer och ett flertal industrier. Från vägen antyds en bebyggelse genom den
trädridå som finns mellan vägen och industriområdet.

Ovan: Ängelholmsvägen i delområde 4
T.v: Ortofoto över delområde 4
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År 1851 brann en stor del av bebyggelsen på Stattena, vilket medför att inga byggnader från tiden
innan finns bevarade. istället uppfördes en ny något högre bebyggelse i 2-4 våningar i en stads-
liknande kvartersstruktur. (K.E. Olsson 1985)

Planområdets historia

Ängelholmsvägens sträckning är mycket gammal. Ända sedan medeltiden har det varit en av
tillfartsvägarna till Helsingborg stad. Den sista sträckan in till staden har varit något annorlunda.
Fram tills början av 1900-talet löpte den i en gata något söder om dagens, då Långvinkelgatan var
den gata som användes för sträckan närmast staden (Se karta). Långvinkelgatan är en alltför smal
gata och dessutom brant och fick därför överges som infart när trafikmängden växte med industria-
lismen. Man anlade därför 1852 den nya infarten ”Hälsovägen” som år 1901 blev omlagd, breddad
och rätad, och därmed blev Helsingborgs förnämsta infart. (G.Johannesson 1980)

Stattena år 1787 (Karta ur K.E.Olsson1985) Historisk karta 1877. (stadsbyggnadskontorets arkiv)

Fram till början av 1900-talet var större delen av området kring vägen obebyggt. Det bestod till
största delen av odlad mark och utmarker för bete med mera.  I 1800-talets början var det bara
området omkring Stattena som var bebyggt. Bebyggelsen här bestod i största del av envånings
verkstäder och småindustrier blandat med arbetarbostäder av låg standard. En stor del av befolk-
ningen här arbetade troligen på herrgården Fredriksdal, som gränsar till planområdet. (K.E. Olsson
1985)

Tidstypisk bebyggelse för Stattena i början
på 1990-talet (Foto ut K.E. Olsson 1985)
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Under 1900-talets första hälft förändrades inte så mycket. Stattena växte och byggdes ut,
Kavalleristreglementet höll till på Berga och marken däremellan och söder om vägen var i huvud-
sak odlingar. Området strax öster om Stattena bebyggdes även det i någon mån, främst med mindre
verksamheter men blandat med bostäder. På 30-talet var Stattena en utpräglad hantverkarstadsdel,
starkt präglad av nybyggaranda och gemenskap. (S. Grahn) Stattena låg bakom de finare kvarteren
i stadens norra del och bestod till största del av en låg bebyggelse med bostäder, småindustrier och
verkstäder.  1953 byggde Zoegas sin fabrik i området.

År 1912 flyttade Husarreglementet in i nya kaserner på Bergaområdet. Där uppfördes de militära
byggnader som idag är omvandlade till kontorslokaler. I samband med att kavalleristerna flyttade in
på Berga togs stora ytor norr om Ängelholmsvägen i besittning för att användas som övningsfält.
Detta område motsvarar ungefär av Berga industriområde idag. Reglementet lades ned år 1950 och
marken har köptes av Helsingborgs stad år 1962. Därefter har en omvandlats till ett verksamhets-
område. (K.E. Olsson 1980)

O.t.v. Historisk karta 1903. O.t.h. Historisk karta 1930. (Stadshusets arkiv)

Fredriksdals Herrgård vid slutet på 1800-talet (Foto
ut K.E. Olsson 1985)

Korsningen Långvinkelgatan / Hälsovägen 1903(Foto ut
K.E. Olsson 1985)
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I början av 60-talet började det hända en hel del i planområdet, precis som på de flesta ställen annars
i Sverige. 1963 planlades Berga industriområde på det gamla övningsfältet och ungefär samtidigt
byggdes bostadsområdet Fredriksdal. 1969 planlades Ängelholmsvägen om, och byggdes därefter
om från att vara en vanlig landsväg till den infartsled med motorvägsstandard det är idag. Tre år
senare, 1972, byggdes verksamhetsområdet öster om Stattena om till det utseende det har idag. Kort
därefter, närmare bestämt 1974 byggdes tegelhusen vid Stattena centrum. I mitten av 80-talet eta-
blerade sig sedan Pharmacia i området med en stor fabriksbyggnad. Tillsammans ledde detta till att
i stort sett all den gamla bebyggelsen från 1900-talets första hälft försvunnit.

Ängelholmsvägen i höjd med Stattena centrum ca. 1940
(Foto ur K.E. Olsson 1985)

Samma vy 1985 (Foto ur K.E. Olsson 1985)

Ängelholmsvägen 1946 (Foto ur K.E. Olsson 1985) Samma vy 1985. Zoegas fabrik i bakgrunden.
(Foto ur K.E. Olsson 1985)

Överblick över de centrala delarna av planområdet
1945 (Foto ur K.E. Olsson 1985)

Samma vy 1985(Foto ur K.E. Olsson 1985)
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Mariastaden / Kullavägen

Mariastaden

Utbyggnaden av Mariastaden i Helsingborgs norra del är en av anledningarna till att området om-
kring Ängelholmsvägen blivit aktuellt för omvandling. I och med Mariastadens utbyggnad hamnar
planområdet mer centralt i staden, och upphör att vara det ytterområde det varit tidigare. Den trafik
och de nya rörelsemönster som Mariastaden genererar kommer att till stor del gå genom, och där-
med påverka, planområdet. I den fördjupade översiktsplanen över Mariastaden står det att det är
intentionen är att Mariastaden ska upplevas som en del av centralorten och inte som ett nytt ytter-
område. För att det ska bli så måste man behålla känslan av stad hela vägen från centrum och ut till
Mariastaden. Den sträckan kommer åtminstone för bilister och även vissa fotgängare att gå genom
planområdet, där stadskänslan idag är obefintlig.

Eftersom utbyggnaden av Mariastaden alltså påverkar detta planprojekt i så stor grad följer här en
beskrivning av den nya stadsdelen Mariastaden. I planprojektet förutsätts en full utbyggnad av
Mariastaden och Kullavägen enligt gällande och snart kommande planer.

Mariastaden omfattar ett område som är 75 hektar stort. Området var tidigare till stor del obebyggd
jordbruksmark. Innan utbyggnaden påbörjades bodde ca 1300 människor inom området. Inom
området finns tre sjukhem, Pålsjö sjukhem, Kungshults sjukhem och Romares stiftelse. I området
ligger också Maria park, en sjukhusanläggning med omgivande park från tjugotalet. Maria park har
förklarats ha stort kulturhistoriskt värde och beskrivs i ett eget avsnitt nedan. All befintlig bebyg-
gelse inom området bevaras.
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Maria Park

Maria Park är ett sjukhusområde från 1927. Det består av ett flertal byggnader uppförda i en bland-
ning av 1800-talets paviljongsystem och ett mer slutet byggnadssätt som blev det gällande under
senare tid. Bebyggelsen ligger i ett samtida parklandskap med influenser från det engelska park-
idealet och de franska barockparkerna.. Både parken och bebyggelsen har i huvudsak kvar sin ur-
sprungliga utformning från 1927. Hela området Maria Park är förklarat som riksintresse för
kulturmiljövården, och både byggnaderna och parken är att betrakta som en sammanhängande hel-
het. I Den fördjupade översiktsplanen för Mariastaden påstås det att vissa mycket försiktiga tillägg
kan göras till bebyggelsen i Maria Park.

Den nya stadsdelen

Tanken med Mariastaden är att bygga en ny stadsdel till Helsingborg, inte ett nytt ytterområde. Man
poängterar därför vikten av att bygga en traditionell stadsbebyggelse med definierade kvarter och
fasader mot gatan i de mer centrala delarna av området. Man räknar med att kunna bygga kontor,
handelslokaler och arbetslokaler för icke störande verksamheter i anslutning till bostäderna. Målet
med det är att uppnå en blandad miljö som upplevs som en riktig stadsdel.

Man använder sig av befintliga vägar och linjer i landskapet för att hitta stommen i planen. I områ-
dets södra del ligger den två år gamla pågatågsstationen Maria station i Bergavägens förlängning.
Denna är tänkt att serva både arbetsområdet Berga och den nya Mariastaden. Från stationen leder ett
av områdets huvudstråk norrut, till Maria Park. Dessa båda platser som anses vara de noder i områ-
det mellan vilka det är lämpligt att anlägga områdets huvudgata. Längs detta stråk ska bebyggelsen
vara ordnad i hela kvarter med fasader mot gatan och väl definierad gräns mellan offentlig och
privat mark. Lite längre ut från huvudstråket tar trädgårdsidealet över med 2-3 våningshus och
mycket grönska. Hårdast exploaterat blir området närmast stationen, där man tänker sig 5-6 vånings-
hus i slutna kvarter.

Området kommer att vara väl kollektivtrafikförsörjt genom både fjärrbusslinjer norrifrån och med
nya stadsbusslinjer. Det finns även förslag på att lägga en snabbspårväg genom området vidare upp
till Höganäs norr om Helsingborg.

Utbyggnaden av Mariastaden sker i fyra etapper. De första detaljplanerna antogs 1995. Man räknar
med att kunna bygga ca 100 lägenheter per år. När området är färdigställt kommer det att innehålla
ca 2000 bostäder och 1500-2000 arbetsplatser. Utbyggnaden har idag, (november 2001) kommit så
långt som anses möjligt utan en utbyggnad av Kullavägen. Detaljplaner för Kullavägen är idag
antagna men överklagade.

Kullavägen

Kullavägen är den nya tillfartsvägen till Mariastaden. Den kommer att löpa från Ängelholmsvägen
i söder, genom ett 30 år gammalt vägreservat, under västkustbanan för att sedan delvis ansluta till
ett befintligt vägsystem. I Mariastadens norra del ska en ny vägsträckning dras som ansluter till
riksväg 111, vid en ny trafikplats. En ny gata ska även anläggas för att förbinda Kullavägen med
Maria station.
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Längs hela sträckan kommer träd att planteras
för att visa gatans status som huvudväg i områ-
det. Hastigheten kommer att begränsas till 50
km/h genom de bebyggda delarna, och ett fler-
tal cirkulationsplatser anläggs. Detta görs för att
klara en smidig trafikföring inom den nya stads-
delen, men även för att begränsa den smittrafik
man är orolig ska uppstå om det går för snabbt
att köra genom området.

På de sträckor man har möjligheten använder
man befintliga gator och vägar. Dessa får i flera
fall breddas eller på andra sätt byggas om , men
sträckningarna på vägarna i området har en djup
historisk förankring och man vill därför behålla
dess linjeföring.

Längs de sträckor där vägen inte ligger i
bebyggelsens omedelbara närhet och både has-
tighet och trafikmängder väntas bli höga, anläg-
ger man bullerskydd i form av låga plank i
blästrat glas med en konstnärlig utformning.

Kullavägen enligt stadsbyggnadskontorets ritningar




