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Trafikanalyser

Gators funktion Hastigheter

Infartsled
Större trafikled
Matargata
Lokalgata

110

90

70

50

Till vänster redovisas planområdets
olika gators funktion. Här framgår att
större delen av gatorna i området  har
en funktion som genomfart eller hu-
vudväg.

Till höger redovisas Ängelholms-
vägens skyltade hastigheter inom
planområdet.
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Trafikmängder

Idag År 2020Trafikmängder
Trafikmängder, både i dagsläget
och framtida, har tagits fram av
Nils Lindgren, Trafikplanerare på
Helsingborgs stadsbyggnads-
kontor, med hjälp av NPK:s
biltrafikplaneringsmodell. Vär-
den som anges som dagsläge
innefattar 1999 års vägnät, trafik
och markanvändning. De siffror
som är framräknade till år 2020
innefattar en utbyggnad av Kulla-
vägen enligt planer, med en
fordonshastighet av 50 km/h,
samt fullt markutnyttjande i hela
kommunen enligt 1997 års över-
siktsplan. Mängderna redovisas i
Årsdygnstrafikflöden (ÅDT), vil-
ket betyder att det är ett fordons-
flöde som motsvarar ett genom-
snittligt vardagsdygn under året.

Osäkerhet i siffrorna
 I februari 2002 blev frågan om en
utbyggnad av Österleden till en fyr-
filig slimmad motorväg väckt Den
ombyggnaden är inte med i beräk-
ningarna, men troligt är att det
skulle innebära en relativt stor av-
lastning  för Ängelholmsvägen  (In-
tervju H. Lindström) . Korsningen
Kullavägen / Ängelholmsvägens
utformnig är ej heller förändrad i
beräkningarna. En annorlunda ut-
formning kan få effekter på trafik-
mängderna då en försämrad fram-
komlighet, kan ge en lägre trafik-
mängd enligt teorin om inducerad
trafik. Teorin går ut på att om det
tar lång tid att köra väljer man ett
annat färdsätt, på samma sätt som
fler väljer att köra bil om vägen blir
snabbare. Vägens dimensioner blir
därför avgörande för trafik-
mängden. (Forskningen om
inducerad trafik är gjord av Phil
Goodwin och refereras av
P.Newman och J. Kenworthy 1999)
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Idag

Huvudlederna
Ängelholmsvägen är idag hårt belastad med ca 30 000 fordon / ÅDT på de mest trafikerade sträck-
orna. Andelen tung trafik är endast 4% av den totala trafikmängden då den större delen av de tunga
transporterna leds runt staden till den södra infarten. Den absolut största delen av trafiken har både
start- och målpunkt utanför planområdet. Huvudsakligen kommer trafiken från, eller ska till, Riks-
väg 111 eller E4:n som båda mynnar i planområdets östra ände vid Brohults trafikplats. De huvud-
sakliga trafikströmmarna går därifrån rakt igenom planområdet in till eller ifrån Helsingborgs cen-
trala delar. Alternativt svänger trafiken söderut på Stenbocksgatan. Stenbocksgatan är Helsingborgs
huvudsakliga förbindelselänk i nord-sydlig riktning mellan stadens centrala delar, och har därför en
hög trafikbelastning om 17 200 fordon / ÅDT där den ansluter planområdet. (Se karta nästa sida).

Helsingborgs förbifart, Österleden, anknyter planområdet i dess östra del vid Brohults trafikplats.
Den är idag klart underdimensionerad och har stora problem med kapaciteten. Det gör att trafiken

Beskrivning av trafiksituationen i planområdet

Det här avsnittet beskriver den rådande trafiksituationen i planområdet, samt behandlar framtids-
scenarier rörande trafikströmmar och vägars funktion. För att ge läsaren mer förståelse för hur
framtidsscenarierna konstruerats redogörs först kort för hur en trafikprognos tas fram.

Trafikprognoser

Då en stor del av denna uppsats behandlar trafik och dessutom talar om hur trafiken kommer att
vara om 20 år, beskrivs här kortfattat hur en trafikprognos är framtagen, och därmed på vilken
grund trafikmängdssiffror för framtiden baseras. I Sverige används oftast ”fyrstegsmodellen” när
man utreder kommande trafikströmmar. Det är en modell där man i fyra steg för in data för att
slutligen få ut den väntade trafikbelastningen per väglänk. Man börjar med att räkna in mark-
användningen och demografiska förhållanden och ta fram den trafikmängd de alstrar. Den trafik-
mängden fördelas sedan på olika geografiska områden och färdmedel genom att ta hänsyn till res-
motståndet. genom att räkna ut resmotståndet per färdmedel framkommer en färdmedelsfördelning.
Man tar därefter hänsyn till extern och genomfartstrafik och vägnätets utformning för att slutligen
få fram trafikbelastningen för varje vägavsnitt. (Se bild.)

Schema över
fyrstegsmodellen
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där flyter långsamt, och ett stort antal bilister som borde välja
den vägen istället kör inom stan och på Stenbocksgatan. På
detta vis spädes trafikbelastningen på de redan ansträngda
vägarna Ängelholmsvägen och Stenbocksgatan på ytterligare,
enbart på grund av en för dålig förbifart. (intervju H. Lind-
ström) Diskussioner har länge förts om att bygga om Öster-
leden, men bl.a. finansieringen av ombyggnaden är ännu inte
löst, vilket bidragit till att några konkreta beslut i frågan ännu
inte är fattade. I februari 2002 har frågan dock blivit aktuell
igen, och en utbyggnad av Österleden tas därför med i plan-
förslagen då dess tillkomst skulle ha en stor betydan på fram-
förallt trafiksituationen i Ängelholmsvägens korsning med
den kommande Kullavägen. Eftersom frågan är relativt nyli-
gen aktualiserad finns den inte med i de redovisade trafik-
prognoserna, utan författaren är här hänvisad till kvalifice-
rade bedömningar av dess effekter på trafikströmmarna i plan-
området.

Förutom Stenbocksgatan och Österleden finns det ett par an-
dra vägar med stora trafikmängder som ansluter till
Ängelholmsvägen i planområdet. Den ena är Vasatorpsvägen
med  8 800 fordon / ÅDT och en annan är anslutningen till
Ringstorp och Rundgången, där Kullavägen planeras. Där
finns idag ett trafikflöde om 8 100 fordon / ÅDT. Ringstorps-
vägen, som idag är huvudsaklig tillfartsväg till de delar av
Mariastaden som är färdigställda, har en fordonsmängd på 8
800 fordon / ÅDT. Även dess västra parallellgata Norra
stenbocksgatan är hårt belastad med 9 400 fordon / ÅDT.

Lokalgatorna
Lokalgatorna i området har en relativt låg belastning och för-
sörjer i huvudsak enbart de fastigheter som finns längs gatan.
Det finns dock två undantag, nämligen Regementsvägen och
Hävertgatan. Båda dessa gator löper parallellt med
Ängelholmsvägen och är till stora delar dimensionerade som
industrigator, d.v.s. mycket raka med bra sikt och breda kör-
fält. De är därför utsatta för kraftig smittrafik, och har fordons-
mängder om 5 100 respektive 4 000 fordon / ÅDT. Start- och
målpunkterna för denna smittrafik är i huvudsak bostads- och
verksamhetsområdena öster om planområdet, och i andra
änden Stenbocksgatan och i dess förlängning stadens södra
delar med sina bostäder och arbetsplatser. Då bebyggelsen
vid både Regementsvägen och Hävertgatan består av externa
handelsetableringar eller industrier utgör inte smittrafiken
något problem, utan är snarare en avlastning för Ängelholms-
vägen och dess hårt belastade korsningar.

Korsningar
Ängelholmsvägen korsas av andra vägar på fem platser inom
planområdet. De två östligaste är Brohults- och Berga trafik-
platser. Båda dessa trafikplatser är utformade med motorvägs-
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standard och har idag inga svårigheter att hantera dagens trafikflöden. De båda västligaste korsninga-
rna, vid Ringstorpsvägen och N. Stenbocksgatan är båda hårt belastade, men där finns idag inga
större kapacitetsproblem. Den mittersta korsningen, med den kommande Kullavägen, är den enda
korsningen där det finns problem. Det är den mest trafikerade punkten i planområdet och här är
hastigheterna högre än i de båda västligare korsningarna. Korsningen har idag i stort sett nått sitt
kapacitetstak, vilket bl.a. visar sig i olycksstatistiken. I korsningen sker fler plåtskadeolyckor än
normalt, vilket anses vara en tydlig indikator på att den är överbelastad. (Intervju, N. Lindgren)
Förutom de större fyrvägskorsningarna finns ett antal möjligheter att svänga av Ängelholmsvägen
in i verksamhetsområdena i Delområde 2.  Där är endast högersväng tillåtet, och utfart på vägen är
ofta förbjudet.

År 2020

Hur trafikflödena i planområdet kommer att se ut år 2020 beror till stor del på hur utvecklingen i
Mariastaden ser ut. I denna uppsats förutsätts en fullständig utbyggnad enligt antagna planer, men
frågan om den nya stadsdelens trafikförsörjning är ännu inte helt klar. Man har sedan den fördju-
pade översiktsplanen över Mariastaden antogs 1993 hela tiden arbetat efter förutsättningen att Kulla-
vägen ska byggas och vara den huvudsakliga tillfartsvägen till området. I december –01 förändra-
des situationen. Den politiska viljan svängde på grund av inkomna överklaganden i utställnings-
skedet på detaljplanerna för Kullavägen. Synpunkterna gällde framförallt att man tog ett område i
anspråk för en väg som de boende i närheten uppfattade som sitt grönområde. De boende i Västra
Berga är dessutom oroliga för att Kullavägen ska utgöra en barriär som avskärmar dem från resten
av staden.  Som situationen ser ut i dagsläget (dec. –01) är det osäkert om Kullavägen kommer att
byggas, åtminstone i den utformning man hittills arbetat med. Kommunen har därför börjat över-
väga andra alternativ till Mariastadens trafikförsörjning. (Intervju, P. Faming). Därför presenteras
nedan två möjliga framtidsscenarier, ett med Kullavägen i dess sedan 1993 tänkta utformning, och
ett med det enligt informella samtal på stadsbyggnadskontoret mest troliga alternativa förslaget. De
båda alternativen grundar sig på olika åsikter och önskemål, samt medför konsekvenser inom bl.a.
stadsbyggnad, trafikteknik, och ekonomi. Dessa konsekvenser beskrivs nedan och jämförs i förslags-
delen tillsammans med två alternativ grundade på de båda trafikscenarierna.

År 2020 Alternativ 1, Kullavägen enligt planerna.

Motiv för Kullavägens utformning
Det svåraste med utbyggnaden av Mariastaden är dess trafikförsörjning. Det finns idag inga vägar
eller gator som har tillräcklig kapacitet för att hantera de flöden som kommer uppstå när den nya
stadsdelen är färdigställd. De vägar som används idag, Ringstorpsvägen och Norra Stenbocksgatan
/ Romares väg, är redan hårt belastade. En ny lösning som kan hantera den kommande ökningen av
trafik är därför nödvändig. Utbyggnaden av Kullavägen är den enda lösningen där man kan hålla sig
inom de centralare delarna av staden, och därmed uppnå målet om Mariastaden som en del av
centrala Helsingborg. För att kunna hantera de trafikströmmar som väntas (18 300 fordon/ÅDT)
dimensioneras vägen som en större genomfartsgata med en skyltad hastighet av 50 km/h.

I det  här alternativet förutsätts att Mariastaden byggs ut helt enligt den fördjupade översiktsplanen
från 1993. Kullavägen genomförs och ges på vissa sträckor en karaktär av  större genomfartsgata.
Man räknar här med en fordonsmängd om 18 300 fordon / ÅDT. På de sträckorna anläggs därför
bullerdämpande genomsiktliga skärmar för att skydda den omgivande bebyggelsen.
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Effekter i trafiknätet
Tillkomsten av Kullavägen med utformning som en större genomfartsgata får två mycket påtagliga
effekter i trafikstrukturen. Den första är att Kullavägen bidrar med ytterligare 10 000 fordon till den
idag redan ansträngda korsningen Kullavägen / Ängelholmsvägen. Därtill ska också läggas den
allmänna trafikmängdsökningen som uppstår på Ängelholmsvägen. Tillsammans ger de ökninga-
rna en belastning på korsningen som kommer att kräva att ett nytt körfält läggs till på Ängelholms-
vägen för svängande mot Mariastaden även om man räknar med en överföring en stor del trafik till
Österleden då den byggs om. Tillsammans med optimering av ljussignaler, sänkt hastighet och en
något förlängd väntetid vid toppbelastningen på morgon och eftermiddag bör korsnngen därefter ha
tillräcklig kapacitet även för de framtida trafikflödena. Den andra, klart trevligare effekten, är att
Ringstorpsvägen norrut från Ängelholmsvägen kommer att få en kraftigt reducerad trafikbelastning.
Flödena beräknas sjunka från 8 800 till 3 200 respektive 7 600 till 1 200 fordon / ÅDT, beroende på
mätpunkt. Anledningen är framför allt att trafiken till Mariastaden flyttas från Ringstorpsvägen,
som idag är den väg som huvudsakligen trafikförsörjer Mariastaden, över till den nybyggda Kulla-
vägen.

Förutom dessa två drastiska förändringar i trafikstrukturen föreligger en mer allmän uppräkning av
fordonsmängderna i planområdet beroende på främst förändringar i markområden och befolkning-
ens demografi, d.v.s. steg ett i ”fyrstegsmodellen”.

Effekter i stadsbilden utanför planområdet
Utanför planområdet uppstår flera effekter som är värda att ta upp här. Förlusten av ett grönområde
för de boende är till största del irriterande för de boende i området, men att Kullavägen skulle utgöra
en barriär som skär av bostadsområdet Västra Berga från resten av staden är en allvarligare konse-
kvens. Området är redan idag omgivet på tre sidor av kraftiga barriärer. I norr ligger järnvägen och
i öster och söder verksamhetsområdena Berga och Rundgången. Skulle dessutom Kullavägen byg-
gas som en större genomfartsgata, avskärmar man inte bara bostadsområdet helt från sin omgiv-
ning, man flyttar också in stadens yttre gräns till den nya Kullavägen, istället för att flytta den längre
ut, som ju är avsikten. Det finns alltså en risk att Kullavägen kommer att utgöra en kraftig och
oönskad barriär i stadsbilden.

Ringstorpsvägens minskning av trafik från 7 400 till 1 700 fordon / ÅDT  gör att helt nya möjlighe-
ter uppstår för den vägen. Det borde vara möjligt att förtäta den bebyggda miljön längs vägen och
även här omforma vägen till en gata. På så vis kan man förstärka de intill vägen liggande områdenas
kontakt med centrum. En sådan lösning bör dock utredas noggrannare.

År 2020 Alternativ 2, Spridning av trafiken till Mariastaden på flera
gator

Att sprida trafiken till Mariastaden på flera gator är ett nytt förslag som ännu (Dec. –01) inte har
utretts. Det finns därför inga exakta trafikmängdsberäkningar gjorda för det här alternativet, mot-
svarande det som finns för alternativ 1. De effekter som beskrivs nedan är därför enbart bedöm-
ningar gjorda av författaren efter studier av dagens trafikflöden och de flöden som beräknats för
alternativ 1, samt planer för Mariastaden m.fl. och samtal med tjänstemän på Helsingborgs
stadsbyggnadskontor. (Intervju P. Faming, N. Lindgren). Vilken utformning Kullavägen skulle ges
i detta alternativ är idag (Dec. –01) mycket oklart, men stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs stad
har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att utforma ett nytt förslag i samverkan med de boende
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i området. En kvalificerad bedömning är dock att vägen måste kunna hantera åtminstone 5 000
fordon / ÅDT, och därmed kommer att utformas därefter. (Intervju P. Faming)

Motiv för Kullavägens utformning
Det främsta motivet till att sprida ut trafiken på flera gator är att man inte vill ha en så hård belast-
ning på den kommande Kullavägen (18 300 fordon / ÅDT) som föreslås i alternativ 1. Detta är en
synpunkt som framkommit i kritiken motKullavägen. Synpunkterna kommer främst från boende i
närheten av den blivande Kullavägen, och då mestadels från de boende i Västra Berga. De motive-
rar som nämnts ovan sina åsikter på två sätt. Det första är att bostadsområdet redan idag ligger
omringat på tre sidor, dels av järnvägen och dessutom av två industriområden. (Berga och Rund-
gången). Om Kullavägen genomförs med den utformning som föreslås i alternativ 1 skulle bostad-
sområdet bli helt avskuret från resten av staden. Man vill därför helst inte att Kullavägen byggs alls,
eller att den åtminstone utformas som en lugnare stadsgata med en klart mindre trafikmängd. En
sådan utformning skulle i så fall möjliggöra en bättre kontakt mellan Västra Berga och omkringlig-
gande områden. Det andra argumentet är att Kullavägsreservatet idag används som rekreationsytor
av de omkringliggande bostadsområdena. Här spelas fotboll, rastas hundar och fikas med mera. De
boende hävdar att det är en alltför viktig rekreationsyta för att delas av en hårt trafikerad väg (Inter-
vju, P. Faming).

Effekter i trafiknätet
Ett flertal effekter kan väntas i trafiknätet. Till att börja med kommer Ringstorpsvägen troligen att
få en ökad belastning istället för en kraftig reducering, som är fallet i alternativ 1. Anledningen är att
vägen behåller sin funktion som huvudtillfart till vissa av de södra delarna av Mariastaden.

När Mariastaden är fullt utbyggd kan man vänta sig en belastning på anslutningen till Riksväg 111
som är högre än den beräknade, då den kan anses som ett snabbare alternativ. Detta ställer nya krav
på utformningen av den anslutningen, till vilka hänsyn inte togs när Mariastaden planerades.

Förutom den ökade belastningen på befintliga och redan planerade vägar måste man troligen öppna
en helt ny förbindelse till Mariastaden i Bergavägens förlängning, genom Berga industriområde.
Den kommer då att leda under järnvägen och vidare direkt in i Mariastadens centrala delar. Det
finns dock ett par svårigheter, som främst ligger i höga kostnader och merarbete. I just den punkt där
man borde sänka Bergavägen under järnvägen ligger den nyanlagda (ca två år gamla) Maria station,
vilken då troligen måste rivas . En sänkning av Bergavägen skulle innebära att de verksamheter som
har sina infarter längs den sänkta delen måste disponeras om för att få tillgång till en ny gata. Troligt
är att Bergavägen om den öppnas skulle bli den snabbaste och därmed mest använda vägen mellan
Helsingborg centrum och Mariastaden. Det skulle kunna innebära att större delen av den trafik som
väntas på Kullavägen i alternativ 1 istället hamnar här. Fordonsmängden skulle då hamna någon-
stans runt 17 - 20 000 fordon / ÅDT. (Författarens bedömning) Bergavägen är inte dimensionerad
för att ta emot det ökade trafikflödet som skulle bli aktuellt och skulle därför behöva byggas om på
vissa sträckor.

På Ängelholmsvägen kommer större trafikmängder fortsätta ut från centrum till Berga trafikplats
för att ta sig till Mariastaden, istället för att svänga in på Kullavägen. Det ger en större belastning på
sträckan Kullavägen – Berga trafikplats. Detta utgör dock inget problem, då den vägsträckan har
god kapacitet att hantera dessa extra fordon. I korsningen Kullavägen / Ängelholmsvägen uppstår
en helt ny situation. Tillsammans med överföringen av en större mängd trafik från Ängelholms-
vägen till Österleden, det  minskande antalet svängande fordon och antalet fordon som korsar Änge-
holmsvägen jämfört med  alternativ 1, ger att belastningen på korsningen kraftigt minskar, då
ljussignalerna kan justeras för att prioritera trafiken på Ängelholmsvägen. Det skulle i sådana fall
ge korsningen klart förbättrad trafiksituation jämfört med alternativ 1.
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Effekter i stadsbilden utanför planområdet
För de omkringliggande stadsdelarna blir effekten däremot annorlunda. Ringstorpsvägen och Norra
Stenbocksgatan får troligen en ökad trafikbelastning (författarens bedömning) och den redan hårt
utsatta miljön där förvärras.

Kullavägen minskas ner till en mellanstor gata, men utan bebyggelse invid vägen, vilket kommer
att ge en underlig känsla av att varken befinna sig i staden eller utanför den. Det kommer att kräva
kraftiga hastighetsdämpande åtgärder för att kunna hastighetssäkra trafiken till de 50 km/h som
med all säkerhet kommer att vara den skyltade hastigheten.

Bergavägens öppnande för trafik direkt in i Mariastadens centrum tillsammans med dagens utform-
ning som spikrak industrigata, kommer troligen medföra att det blir den snabbaste vägen för bilister
från Helsingborg centrum till stora delar av Mariastaden. Eftersom de flesta bilister alltid väljer den
väg som är snabbast, oavsett dess utformning eller trafikplanerares avsikt och önskemål, kan man
vänta sig att den största delen av all biltrafik till Mariastaden kommer att gå här. Målet med att göra
Mariastaden till en del av centralorten och  inte ett nytt ytterområde går då om intet. För de bilister
som färdas den vägen kommer man nämligen behöva köra först en sträcka på infartsleden och
sedan närmare en kilometer genom ett stort industriområde. resenärernas upplevelse blir därmed
knappast särskilt stadsmässig.

Det som beskrivs i ovanstående kapitel är i huvudsak de effekter de båda möjliga framtidsscenarierna
har på trafiknätet. I förslagsdelen jämförs de båda framtidsalternativen med varandra och i jämfö-
relsen läggs även två alternativ för ny bebyggelse till de respektive förslagen.
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Bullermätningar

Helsingborgs stads bullermätningsarkiv innefattar enbart
mätningar gjorda vid bostäders fasader. Därför finns idag
inga exakta bullermätningar gjorda i planområdet. För-
fattaren har själv gjort beräkningar längs områdets del-
sträckor med hjälp av Trivektors bullerprogram för vä-
gar. Även i den föreslagna bebyggelsen har bullret be-
räknats. beräkningarna är gjorda på ett sådant sätt att vär-
det motsvarar bullernivån vid fasad 15 meter från vä-
gens mitt. Den första siffran redovisar ekvivalentnivån
för bullret, medan siffran inom parantes redovisar
maxnivån.

Som framgår av siffrorna är bullernivån i området ge-
nomgående för hög för att kunna bygga bostäder i vä-
gens närhet. Decibelnivåer på över 70 Db(A) är en mycket
hög ljudnivå, att jämföra med de 55 Db(A) som är riks-
dagens riktvärde.
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Målpunkter för olika trafikslag

Här redovisas olika trafikslags målpunkter. En pil innebär att
målet finns i den riktningen utanför planområdet. en cirkel vi-
sar en målpunkt inom planområdet. som framgår finns mål för
bilister spridda i hela planområdet och utanför det, medan gång-
och cykeltrafikanterna har alla sina målpunkter nära centrum, i
delområde 1. Fotgängarnas målpunkter är i första handde olika
vägarna till Helsingborgs centrum och de bostadsområden som
finns i planområdets centralare delar och dess närhet. Bilisternas
mål är de större vägarna till Helsingborgs ytterområden och
förorter samt centrum. Inom planområdet har de främst mål-
punkter vid MAXI:s storköpsvaruhus och berga industriom-
råde där flera berksamheter som riktar sig mot en bilburen kund-
krets.

Bilister

Gång och
cykeltrafik
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Markanvändning

Här redovisas de befintliga byggnadernas olika funktioner in-
delat i bostäder, handel, kontor och industrier. Som framgår av
bilden finns inga bostäder placerade i vägens omedelbara när-
het inom planområdet. Vägen kantas främst av verksamheter
och handelslokaler.

Gaturummet är i det närmaste obefintligt längs stora sträckor
av vägen.Byggnaderna ligger långt från vägen och håller re-
jäla avstånd till korsningarna där trafiken helt tillåts ta över.

Bostäder
Industri
Handel
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Riskobjekt, skyddsobjekt

I planområdet finns inga objekt som behöver särskilt skydd.
De känsligaste byggnaderna är bostäder. För att skydda
dessa finns ett antal regler om tillåtna värden på förore-
ningar i luft, mark och buller.

Det finns däremot ett antal riskobjekt i området. Det finns
fem bensinstationer i planområdet och dessutom ett flertal
industrier och verksamheter. Enligt Boverkets rekommen-
dationer för skyddsavstånd mellan bostäder och verksam-
heter gäller följande värden som kan vara aktuella i plan-
området:

Verksamhet Skyddsavstånd

Bensinstation 100 m.
Läkemedelstillverkning, Anläggning
 med farmaceutisk beredning. 200 m.
Kafferosteri 200 m.
Bilverkstad, med lackering 100 m.
Bilverkstad, utan lackering 50 m.
Tryckeri Rulloffset 400 m.
Tryckeri större offset 200 m.
(Boverket 1995)

Vad beträffar skyddsavstånd mellan olika riskobjekt och
t.ex. personalintensiva kontor finns inga direkta rekommen-
dationer. Det är också oklart vad det är som föranleder de
olika skyddsavstånden. Författarens egna slutsatser blir
därför följande:

Vad gäller verksamheter som kan innebära direkt fara för
hälsa och säkerhet vid olyckor, eller vars verksamhet på
annat sätt kan ses som hälsofarlig, bör inga personaltäta
verksamheter eller handelslokaler ligga inom dess skydd-
savstånd. I denna kategori hamnar tryckeri, billackering och
bensinförsäljning.

I bedömningen av verksamheter som kan uppfattas som
störande, men är helt ofarliga, i det här fallet enbart Zoégas
kaffe, bör man kunna korta ner skyddsavståndet en del.
Anledningen till skyddsavståndet är den doft av rostat kaffe
som med jämna mellanrum sprider sig från fabriken. Dof-
ten av kaffet är en för många Helsingborgare bekant och
omtyckt företeelse, som de förknippar med sin stads tradi-
tioner. (Zoégas har funnits i Helsingborg sedan 1886.) Det
är en doft som ger karaktär åt staden, och då särskilt områ-
det omkring rosteriet. Doften uppstår i en viss del av
tillverkningsprocessen, och är inte något som pågår alltid,

Zoégas

Pharmacia /
Upjohns
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utan bara ett par gånger i veckan under några timmar. Doften är inte på något sätt farlig, utan kan av
många snarare uppfattas som angenäm. I det här fallet kan man också resonera som man ibland gör
med buller. Den doft man är vänligt inställd till uppfattas inte som en störning, utan snarare som
något trevligt som man tycker ”hör till” sin hemmiljö. På de fastigheter som ligger allra närmast
rosteriet kan det dock vara lämpligt att placera ventilationsintag på läsidan från rosteriet för att på så
vis något dämpa doften. Med detta resonemang som bakgrund bedömer författaren att skyddsav-
ståndet från rosteriets till bostäder kan minskas med en tredjedel, ner till ca 130 meter.

Pharmacia / Upjohns fabrik för tillverkning av bl.a. Nicorette tuggummi kräver enligt Boverket ett
skyddsavstånd på 200 meter till bostäder. Enlig dent handläggande miljöinspektören på Helsingborgs
stad ligger dock den enda störningen från denna verksamhet i buller från fläktar och leverans-
fordon. Sådant buller kan skärmas av med enkla tekniska åtgärder och motiverar inte på något sätt
sådana skyddsavstånd. Författaren har därför valt att helt ignorera dessa.
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Kollektivtrafik

Som synes är planområdet redan idag väl försörjt med kollektivtrafik. Vid Stattena centrum passe-
rar inte mindre än tre av stadens tätortslinjer. igenom större delen av planområdet löper linje 1. Det
är Helsingborgs mest frekventa busslinje, med avgångar ungefär var tionde minut under dagtid. I
och med färdigställandet av Mariastaden kan man vänta sig en ytterligare förbättrad kollektivtrafik.




