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Inledning

I denna uppsats föreslås ombyggnation av Ängelholmsvägen och dess närområden. På grund av den
osäkerhet som råder angående trafikförsörjningen av den till planområdet närliggande stadsdelen
Mariastaden presenteras här två alternativa förslag. Tidshorisonten är i båda alternativen år 2020,
samma år som i den kommande översiktsplanen Öp-02, vilket också är det år då man beräknar att
Mariastaden ska vara färdigställd. Även omgivande faktorer, såsom angränsande områdens mark-
användning, föroreningar och störningar samt trafikflöden med mera, har beräknats efter full ut-
byggnad enligt den kommande översiktsplanen.

 I detta examensarbete föreslår författaren i båda förslagsalternativen att ett flertal verksamheter
och industrier tas bort, och att flera av byggnaderna rivs eller byggs om kraftigt. I de fall företag inte
kan eller önskar inhysas i de nya föreslagna lokalerna kan de hänvisas till Berga industriområde,
som även det står inför en kommande omvandling och där lämpliga lokaler eller tomter kan tas
fram (Intervju K. Nilermark).

Dimensionering av Ängelholmsvägen

Ängelholmsvägen är ett riksintresse för kommunikation. Hur det definieras står att läsa i kapitlet
”Gällande planer”.

Författarens tolkning av Ängelholmsvägens roll som riksintresse är att inga åtgärder får vidtas som
avsevärt minskar vägens kapacitet gällande antalet passerande fordon per tidsenhet. Man bör heller
inte försvåra för trafikanter att nå denna vägsträcka, vilket innebär att man inte bör avsevärt för-
sämra kapaciteten på anslutande gator eller korsningar. Det ligger också inom ramarna för riksint-
resset att förbättra miljön och tillgängligheten för alla trafikanter, d.v.s. även gående och cyklister
längs vägen.

I tolkningen läggs också att det inte nödvändigtvis är enbart framkomligheten, d.v.s. hur fort man
tar sig från punkt A till punkt B som är dimensionerande. Kapacitet, trafiksäkerhet, tillgänglighet
och miljö som ska även det prioriteras. För att uppnå en förbättring av alla de senare faktorerna,
men med risk för en mindre bekostnad av framkomligheten, föreslås sänkning av hastigheten längs
de mer centrala delarna av Ängelholmsvägen (väster om Kullavägen). Särskilt effektiv blir en så-
dan sänkning i samband med den stadsomvandling som föreslås i vägens närområde. Om den skyl-
tade hastigheten sänks till 50 km/h på de sträckor där bilar korsar varandras körbana i plan och
längs de sträckor gång- och cykeltrafik rör sig i närheten av eller korsar vägbanan skulle både
trafiksäkerheten, tillgängligheten och närmiljön förbättras avsevärt. I korsningarna, där oskyddade
trafikanter kan befinna sig på vägbanan, bör trafiken hastighetsanpassas till omkring 30 km/h.

I en hastighet på 50 km/h är det mycket ovanligt med dödsfall eller ens svåra personskador i kolli-
sioner mellan två personbilar. Olyckor på övergångsställen i större korsningar som regleras av ljus-
signaler och har god hastighetsanpassning är också sällsynta. Ett genomförande av detta skulle
alltså vara ett steg i riktning mot vägverkets ”nollvision”. På de sträckor där bebyggelse finns nära
vägen och oskyddade trafikanter rör sig bredvid men inte korsar vägen är en hastighet på 70 km/h
lämplig. I de följande förslagen skulle det innebära sträckan Kullavägen - Berga trafikplats. Öster
om Berga trafikplats kan hastigheten sedan öka till 90 och därefter 110 km/h.
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Tillgängligheten mellan de båda sidorna av vägen ökar genom att en hastighetssänkning tillsam-
mans med en stadsomvandling möjliggör fler övergångsställen i plan, åtminstone i den centralare
delen av planområdet, där konflikterna mellan de olika trafikslagen är som störst. Därmed förbätt-
ras både den faktiska och den upplevda kontakten mellan de båda sidorna om vägen.

Kapaciteten på en vägsträcka ökar när den verkliga hastigheten sänks från 70 km/h till 50 eftersom
fler fordon kan passera en given punkt under en angiven tid i den lägre hastigheten. Det beror på att
bilarna kan hålla ett kortare avstånd till varandra i en låg hastighet och därför passera den givna
punkten med ett tätare tidsintervall.

För att uppfylla syftet med detta projekt, och samtidigt säkerställa riksintresset för trafik, sänks
hastigheten på Ängelholmsvägens centrala delar. I samband med detta omformas gatan och den
omgivande bebyggelsen så att den upplevs som en stadsgata lämplig för en lägre hastighet. Vilka
dimensioner som föreslås redovisas nedan.

Stadsbyggnadsprinciper

De stadsbyggnadsprinciper som tidigare beskrivits i det teoretiska kapitlet tillämpas i förslagen på
följande sätt.

1. Bullerbarriärmodellen
Alla bostäder erbjuds minst en tyst sida genom att kontors och handelsbyggnader skärmar av trafik-
bullret från Ängelholmsvägen. Där det är nödvändigt utformas även bostäderna så att en skyddad
gårdsmiljö bildas.

2. Fasader
Ingen fasad i området är längre än 100 meter utan att på något sätt delas upp eller förskjutas.

3. Kontinuitet
Bebyggelsen längs gatorna i området får en samstämd utformning och placeras nära korsningarna
för att minska fotgängares känsla av vägarnas barriäreffekt.

4. Definierat gaturum
Längs Ängelholmsvägen sluts gaturummet med sex våningar höga hus och planterade träd. Även
på bostadsgatorna definierar bebyggelsen tydligt rummet.

5. Funktionsblandning
Så långt möjligt samlokaliseras arbetsplatser, verksamheter, handel och boende.

6. Blandade trafikslag
Längs de vägavsnitt som utformas som stadsgata (väster om Kullavägen) blandas alla trafikslag i
samma gaturum, dock separerade från varandra med cykelbana och trottoar.

7. Arkitektur
De nya byggnaderna harmonierar med omkringliggande områden. Det innebär bl.a. att lamellformen
och höjden på byggnaderna i Stattena och Fredriksdal till viss del tas upp. Slutna kvarter undviks så
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Gemensamt för de båda förslagen

De båda förslagen har mycket gemensamt. Framför allt motiven att man vill knyta Mariastaden till
de centrala delarna av Helsingborg och flytta ut den upplevda stadsgränsen. Även stora delar av
utformningen är gemensam. Den enda skillnaden i den förslagna byggda miljön är bebyggelsen
längs Hävertgatan, som föreslås i två olika utformningar. De stora skillnaderna ligger istället i de
olika bakomliggande orsakerna till det ena eller andra förslaget (främst Kullavägens utformning)
och de olika konsekvenser de medför i stora delar av norra Helsingborgs trafiksystem och stadsbild.
Detta redovisades underavsnittet ”Trafiksituationen i planområdet”, och kommer att jämföras till-
sammans med de båda förslagen nedan. Här presenteras det som är gemensamt för de båda alterna-
tiven.

Ängelholmsvägen

Att vägen ska förändras och omdimensioneras till gata är något som varit aktuellt ända sedan före
denna uppsats program skrevs i september –01. Detta görs också på ett mycket likartat sätt i de båda
förslagen. Den enda skillnaden ligger i korsningen mellan den planerade Kullavägen och Ängelholms-
vägen. Där krävs det i alternativ 1 att ett extra körfält för vänstersvängande från centrum in på
Kullavägen anläggs. I alternativ två kan korsningen behållas med dess nuvarande utformning. Vä-
gen förändras enligt bilden på näststående sida från fullskalig motorväg till stadsgata allt eftersom
man närmar sig stadens centrum.

långt möjligt då det inte finns någon liknande bebyggelse i närheten. I  flera lägen är det dock
nödvändigt att sluta bebyggelsen för att skydda bostäderna mot bullerstörning.

Exempel på god arkitektur. L.t.v. Gård
till kontorsbyggnad. (Arkitektur DK 1-
98). T.v. Kontorsbyggnad (Arkitektur
5-97). N.t.v. exempel på lång men
uppdelad byggnad, Bo-01 (Arkitektur
6-01). N.t.h. Trevliga bostäder i
Gåshaga (Arkitektur 6-01).
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Fullskalig motorväg med 110 km/h hastighetsbegränsning.

Planterade träd i strikta linjer tillsamans med häckplanteringar
Syftet är att ge ett mer stadsmässigt intryck och göra trafikante-
rna observanta på att de närmar sig staden. Hastigheten sänkts
till 90 km/h.

De fyra körfälten smalnas ner till 3,25 meters bredd med hjälp
av linjerna på vägen och så kallade ”knappar” läggs i de må-
lade linjerna. Mittbarriären består här av planterade träd på
en refug. Bebyggelsen börjar närma sig vägen. Hastigheten
skyltas till 70 km/h.

Vägbanan smalnar av fysiskt, inte bara med målade linjer,
och vägrenen blir bara en meter bred. Gång och cykel-
trafikanter rör sig längs vägen utan att korsa den.

Korsningen Kullavägern / Ängelholmsvägen sedd från nordöst

Mittbarriären tas bort och bebyggelse finns i vägens omedel-
bara närhet. Vägen får en stadsgatuliknande utformning med
cykelbanor och trottoarer i dess omedelbara närhet. Hastig-
heten skyltas till 50 km/h. I korsningen finns övergångsstäl-
len i plan. Här övergår vägen helt till att vara gata.

Gatan är en fyrfältig stadsgata utan mittbarriär, med fält för
svängande trafik i korsningarna. På raksträckan finns buss-
fickor och lastzoner. Bitvis finns  även möjlighet för kantsten-
sparkering. Gatan har breda trottoarer med cykelbanor och
bebyggelsen ligger i gatans omedelbara närhet. Ett tydligt
gaturum bildas. Fotgängare styrs med hjälp av låga räcken
till att endast korsa vägen i anslutning till övergångsställena i
gatukorsningarna, samt i den planskilda G/C-undergång som
finns mitt på sträckan.

Även på denna sträcka tas mittbarriären bort och körfälten
smalnas av.
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Exempel på kantstensparkering i hårt trafikerade
miljöer (Järnvägsgatan i Helsingborg)

                               3,5       3,5x 2                              3,5 x2        3,5

                                4         3,25 x 2                      3,25 x2        4

                     G/C           1    3,25 x 2                      3,25 x2      1

                            G/C    sväng.    3,25 x 2           3,25 x2      sväng.   G/C

                              G/C   P / Buss    3,25 x 2       3,25 x2   P / Buss   G/C
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Bebyggelsen

I det här avsnittet redovisas de delar av den nya
bebyggelsen som är gemensam för examens-
arbetets båda förslag.

Delområde 1 (Stattena)

Stattena centrum med dess butiker bevaras till
stora delar. Byggnaderna föreslås dock byggas
på med tre till fyra våningar. Butikerna i bygg-
naderna närmast Hälsovägen byggs om för att
ha entréer från båda sidorna, för att få mer liv i
gaturummet.

Stattena parkeringshus tas till viss del i anspråk
av en ny kontorsbyggnad. Den nya byggnaden
ligger delvis utanpå parkeringshusets fasad, men
sträcker sig delvisin i p-huset. Detta gör att man
kan utnyttja befintliga konstruktioner samtidigt
som man bevarar delar av parkeringshuset. Den
nya huskroppen förlängs ut till korsningen med
Ringstorpsvägen, där den följer kvartersformen
norrut. Tack vare den nya huskroppen lyckas man
bygga bort ett gaturum med parallella vägar och
ersätta det med ett smalare och mer definierat
rum. Det blir fortfarande fullt möjligt att utnyttja
parkeringshuset. En plantering och ett mindre
antal parkeringsplatser är det enda som försvin-
ner. Effekten blir också att man bakom det nya
huset uppnår en mycket mer bullerdämpad miljö,
vilket borde vara uppskattat av de boende i de
närliggande husen.

På andra sidan Ängelholmsvägen, på Pharmacia
Upjohns parkering, föreslås en ny kontors-
byggnad invid vägen. Den sträcker sig så nära
korsningen som möjligt, och bildar där en hörna
som kan utformas som ett mycket spännande ar-
kitektoniskt element, och vara ett av de nya kän-
netecknen som signalerar att man anlänt till Hel-
singborg. Eftersom man tar en del av parkeringen
i anspråk för byggnader, måste ett parkerings-
hus anläggas under mark i samma kvarter. Detta
kan på ett bra sätt göras under gården till de nya
husen.

Perspektiv korsningen Ängelholmsvägen /
Ringstorpsvägen med blicken riktad mot delområde 1.

3-d modulering över delområde 1

Delområde 1

Nya kontorsbyggnader med handel
Nya bostäder

0 10050Nya P-hus

P

P

P

P

Befintliga byggnader
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Delområde 2 (Industriområdet)

Det är i delområde 2 den största förändringen
äger rum i bebyggelsen. På grund av skyddsav-
stånd för riskabla verksamheter, för lågt mark-
utnyttjande samt undermålig stadsbild tas i stort
sett alla verksamheter bort från detta område.
Alla de verksamheter som flyttas från området
kan erbjudas ny mark i Berga industriområde.
Den enda verksamhet som bevaras är Zoégas
kafferosteri. Rosteriet håller sig väl inom sin
kvartersform och har en volym som är möjlig
att anpassa till den nya bebyggelsen.

Längs Ängelholmsvägen läggs kontors-
byggnader med handelslokaler i bottenplan.
Byggnaderna ligger i direkt anslutning till
gatumiljön och formar därmed ett väl definie-
rat gaturum. Byggnaderna görs sammanhäng-
ande för att avskärma området bakom dem från
buller. För att byggnaderna inte ska uppfattas
som monotona bryts de upp med jämna mel-
lanrum och ges olika utformning.

Ungefär mitt i området, utanför Zoegas entré,
anläggs en mindre torgyta på båda sidor om
vägen. Ytorna är utformade för at ha flera funk-
tioner. Till att börja med visar de på den nya
bebyggelsens centrala område, med ingången till
Zoégas strategiskt plaverad och accentuerad. I
anslutning till ytorna, men dold bakom bygg-
nader finns parkeringsytor för främst besökande
till handelslokalerna placerade. detta gör att det
för besökande blir smidigt och lätt att ta sig till
de butiker som ligger längs Ängelholmsvägen.
På båda sidorna av vägen sänker sig torgytorna
sakta ner mot ett hörn, där en 8 meter bred gång
och cykeltunnel leder under Ängelholmsvägen.
Dess bredd och den långsamma sänkningen av
torgen ner mot den gör att siktförhållandena för
de som paserar genom tunneln blir mycket goda,
och tunneln kommer därför att upplevas som
trygg och säker.

Bakom kontorsbyggnaderna finns kvarter av
bostadsbebyggelse. Här tas utblickar och utsik-
ter upp samtidigt som formspråket anpassas till
omgivande bebyggelses karaktär.
Mellan kontoren och bostäderna placeras par-
keringshus i tre plan, tänkta att serva både bo-

Delområde 2 (förslagsalternativ 1)

Nya kontorsbyggnader med handel
Nya bostäder

0 10050Nya P-hus

Zoégas

Zoégas

Ovan:3-d studie
av platsen vid
Zoegas.
T.h: samma
plats
illustererad med
entréer,
gångtunnel och
parkeringar.

Befintliga byggnader
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Delområde 4

Här föreslås inga nya byggnader, men träd och
buskar planteras i vägens närområde för att ge
ett stadsmässigt intryck.

städerna och kontoren. Dessa placeras på ett sådant sätt att de går in i byggnaderna på båda sidor, och
därför inte uppfattas som en ny byggnade utan bara som en förhöjd gård.

Nya kontor

Delområde 3

2000 100

Delområde 3

Den nya bebyggelsen i delområde tre består dels
av kontorsbyggnader som ligger relativt fritt från
vägen och i en något mer parkliknande miljö,
dels av kontorsbyggnader nära korsningen. De
senare ska hjälpa till att definiera gaturummet
och annonsera stadens yttre gräns. Med hjälp av
byggnaderna nära korsningen byggs även här de
parallella vägdragningarna bort och gaturummet
blir mer definierat. Som inspiration till delar av
bebygglesen har ett förslag över Rundgångens
framtida utveckling, ritat avWhite Arkitekter,
använts.

Sektion genom delområde 2.

Exempel på bra lösningar av parkeringshus under gårdar med trevliga entréer. (Bo -01 Foto: Karlskrona kommun)

Befintliga byggnader
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Alternativen

Här redovisad se båda förslagsalternativen och
de förändringar de medför inom planområdet

Förslagsalternativ 1

Detta första alternativ baseras på förutsättningen
att Kullavägen och Mariastaden byggs ut enligt
de planer som är framtagna på Helsingborgs
stadsbyggnadskontor. För att uppfylla de mål som
anges i bl.a. den fördjupade översiktsplanen för
Mariastaden om att den nya stadsdelen ska vara
en del av huvudtätorten och inte ett nytt ytter-
område, måste det aktuella planområdet omvand-
las från halvcentralt verksamhetsområde till stad.
Denna omvandling måste sträcka sig åtminstone
ut till Kullavägens anslutning till Ängelholms-
vägen för att önskad effekt ska uppnås.

Förändringar i  trafiknätet
Effekterna i trafiknätet blir som beskrivs i tidi-
gare kapitel en kraftig trafikström på Kullavägen
och därmed en mycket hård belastning på dess
korsning med Ängelholmsvägen där ett ytterli-
gare körfält för vänstersvängande från centrum
norrut måste anläggas. En kraftig förskjutning
av trafik från Ringstorpsvägen och även från
Norra stenbocksgatan till Kullavägen är också
att vänta.

Förändringar i stadsbilden
Förutom de förändringar i planområdets stads-
bild som beskrivs i avsnittet ”Gemensamt för det
båda förslagen”, har de båda förslagen delvis in-
dividuella utformningar. Inom planområdet den
individuella skillnaden jämfört med alternativ 2
främst längs Hävertgatan, vid det område som
gränsar till Fredriksdals friluftsområde.

I kvarteren längs Hävertgatan byggs bostäder i 3
- 5 våningars flerbostadshus. Eftersom Hävert-
gatan har en fordonsmängd på ca 4000 fordon /
ÅDT, byggs bostäderna i slutna former med en
långsida mot gatan för att på så vis kunna garan-
tera en ”tyst sida”. Hävertgatan ges en något an-
norlunda linjeföring, och smalnas av till en van-
lig stadsgatas bredd på ca sju meter. Gatan dras i
en svag kurva för att på så vis göra perspektivet
lite intressantare och undvika en 500 meters rak-0 200100

Nya kontor

Befintliga byggnader

Nya bostäder

Alternativ 1
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sträcka. Inne i kvarteren, vid mellanrummet mellan bostäderna och kontoren, måste kvarteren också
slutas, då men här har delvis nedgrävda parkeringshus, eller markparkeringar. Bebyggelsen i det här
alternativet blir alltså sluten och riktad in mot sina egna gårdar. Resultatet blir en miljö med tradi-
tionella stadskvarter längs en livligt trafikerad gata.

3-d visualisering över den nya bebyggelsen i alternativ 1
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Förslagsalternativ 2

Alternativ två har framkommit efter utställ-
ningen av planen för Kullavägen i December -
01. Där framgick att de boende kraftigt mot-
satte sig kommunens plan för Kullavägen, var-
för stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att
utforma ett nytt förslag i samverkan med de bo-
ende. Arbetet med den nya planen är ännu inte
påbörjat, varför detta alternativ grundar sig på
den troligaste lösningen, en väg som hanterar
ca 5 000 fordon / ÅDT

Motiven till Kullavägens utformning
Utformningen av Kullavägen motiveras ovan
med de boendes synpunkter och kravet på att
kunna trafikförsörja Mariastaden. Hur vägen ska
se ut är ännu (Jan –02) mycket osäkert. Den enda
förutsättningen i det här alternativet är att den
ska kunna hantera ca 5000 fordon /  ÅDT.

Förändringar i trafiknätet
Som beskrivits i tidigare kapitel fördelas trafi-
ken till Mariastaden på flera gator, och man
öppnar Bergavägen in till Mariastadens centrum.
Denna fördelning av trafiken gör att korsnigen
Kullavägen / Ängelholmsvägen avlastas kraf-
tigt. Den avlastningen utnyttjas i förslagsalter-
nativ 2 genom att den trafik som använder
Hävertgatan som infartsväg till centrum, flyttas
ut på Ängelholmsvägen. Förflyttningen görs
genom att man omarbetar korsningarna i Hävert-
gatans båda ändar. Samtidigt som man bygger
ut bostäder i området byggs även gatan om till
en sex meter bred lokalgata som hastighets-
säkras till 30 km/h med hjälp av bl.a. sidoför-
skjutningar och olika vägbeläggningar m.m.
Författarens egen bedömning är att en sådan
åtgärd skulle kunna minska trafikmängden på
Hävertgatan från 4000 till ca 1500 fordon / ÅDT.
Effekterna på Ängelholmsvägen blir inte heller
så allvarliga då korsningen med Kullavägen inte
blir hårdare belastad än den är idag. Kanske (det
finns inga beräkningar gjorda) skulle belast-
ningen bli ännu mindre med tanke på att hastig-
heten är lägre.

Förändringar i stadsbilden
Uppdelningen av trafiken till Mariastaden på
flera vägar kommer att ha flera konsekvenser,

Befintliga byggnader

Nya bostäder

Nya kontor

Alternativ 2

0 200100
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både inom och utanför planområdet. Inom planområdet påverkas även i detta alternativ endast kvar-
teren längs Hävertgatan. Den kraftigt minskade trafikmängden här, från 4000 till ca 1500 fordon /
ÅDT, gör att området blir avsevärt mindre bullerstört, och därför kan kvarteren öppnas upp. Bebyg-
gelsen i området får en utformning som på ett bättre  sätt knyter an till omkringliggande områden.
Siktlinjer och passager lyfts fram. Hävertgatan förvandlas från infartsgata till en livlig huvudgata i
ett bostadsområde. Gatan kan få en mer medveten utformning med planteringar som bryter långa
siktlinjer för bilisterna och med byggnader eller parker i fonderna på gatan. I det stora hela får
området en mycket trevligare karaktär än i det föregående alternativet.

3-d visualisering över den nya bebyggelsen i alternativ 2

Perspektiv Hävertgatan Alternativ 2
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Buller i planförslaget

I planförslaget har bullerberäkningar utförts på de platser bostäder kan tänkas vara störda. Beräk-
ningarna är gjorda inne på gårdsmiljöerna där det är tänkt att lägenheterna ska ha sin ”tysta sida”.
Beräkningar finns enbart gjorda för bebyggelsen inom delområde2, då det bara är här det tillkom-
mer nya bostäder.Mätningsresultaten är som följer (den presenterade siffran är ekvivalentnivå, inom
parantes maxnivå):

I Alternativ 1 är ljudförhållandena på gård vid bostäder 29 (38) Db(A). Vid fasad längs Hävertgatan
är nivån 63 (86) Db(A), samma som i dagsläget.

I alternativ 2 ligger ljudnivån på den tysta sidan på 45 (75) Db(A), medan den vid fasaden längs
gatan ligger på 58 (83) Db(A).

Som framgår av värdena ovan kan alltså alla bostäder i planområdet erbjudas minst en ”tyst sida”.

Bullerberäkningarna är utförda med Trivektors program för vägbuller.

Tekniska data

Totalyta kontor: 243 000 kvm

Totalyta handel: 54 000 kvm

Totalyta bostäder alternativ 1: 73350 kvm ( 978 lgh)

Totalyta bostäder alternativ 2: 60550 kvm (807lgh)

Total p-yta krävd enligt Helsingborgs parkeringsnorm: 5166 platser

Bostäder: 978 x 0,7= 684

Handel: 20pl /1000 kvm = 1080

Kontor: 14 pl / 1000 kvm = 3402

Tillgänglig p-yta: 4649 platser

markp. = 42200 kvm (1688 platser) exklusive kantstensparkering

P-hus = 74025kvm (2961 platser)

Som framgår finns det 517 P-platser färre än den rekommenderade normen. Anledningen till detta
är att de parkeringar som är avsedda för företag och handel inte utnyttjas kvälls- och nattetid, då de
boende nyttjar sina platser. Man bör därför kunna räkna med ett visst samutnyttjande.

Exploateringstal alternativ 1 (delområde 2): 1,4

Exploateringstal alternativ 2 (delomrpåde 2): 1,3
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Jämförelse mellan de båda alternativen

Påverkat objekt Alternativ 1 Alternativ 2 Kommentar

En större genomfarts-
gata med en relativt
hård trafikbelastning.

En lokal matargata
med normal trafik-
belastning. Uppdelad
med sidoför-
skjutningar samt ett
förhöjt övergångs-
ställe som hastighets-
dämpande åtgärd.

Alternativ två innebär
en trevligare
gatumiljö med intres-
santa blickpunkter
och lugnare trafik.

Hävertgatans kors-
ningar med större vä-
gar

Korsningarnas sväng-
radie förminskas nå-
got för att möta den,
jämfört med dagslä-
get, något smalare
vägen.

Korsningarna byggs
om kraftigt för att på
ett tydligt sätt leda
trafik förbi Hävert-
gatan ut på
Ängelholmsvägen.

Den kraftiga ombygg-
naden i alternativ 2 är
nödvändig för att
minska trafikström-
men på Hävertgatan.

Bebyggelsen längs
Hävertgatan

En sluten kvartersstad
med långa fasader
mot gatan och
parkeringsytorna.
Alla bostäder garante-
ras en ”tyst sida”.

Kvarteren öppnas upp
mot Hävertgatan och
mer sol kan komma
in bland bostäderna.
Många lägenheter kan
erbjudas utblickar
mot Fredriksdals fri-
luftsområde.

Båda alternativen er-
bjuder god boende-
miljö, men alternativ
2 har en struktur som
är mer anpassad till
det ”mellanstadsläge”
det ligger i.

Korsningen
Ängelholmsvägen /
Kullavägen

Den kraftigt ökade
trafikmängden på
Kullavägen gör att
korsningen måste
byggas om med ett
extra körfält för
vänstersvängande tra-
fik från centrum mot
Mariastaden.

Den lägre belast-
ningen från Kulla-
vägen gör att trafik
kan föras över från
Hävertgatan till
Ängelholmsvägen för
att avlasta den förra.

I båda alternativen
kommer korsningen
att ha en fortsatt hög
trafikbelastning, men
behöver bara byggas
om i alternativ 1.

Påverkade objekt utanför planområdet

Bostadsområdet Väs-
tra Berga

Bostadsområdet för-
lorar en grönyta som
är mycket uppskattad
och området blir av-
skuret från resten av
staden av en större
väg.

Även i detta alterna-
tiv försvinner
grönyta, dock oklart
hur mycket. Vägens
barriäreffekt blir klart
mindre.

För de boende i Väs-
tra Berga är alternativ
2 tydligt att föredra.

Ringstorpsvägen En klar minskning av
trafiken ger en för-
bättrad miljö längs

En ytterligare belast-
ning förvärrar en re-
dan hård trafikmiljö.

För boende och trafi-
kanter längs Rings-
torpsvägen är alterna-

Hävertgatan
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vägen och borde möj-
liggöra byggande när-
mare vägen.

tiv 1 att föredra.

N. Stenbocksgatan Något minskad trafik Något ökad trafik -

Ingen förändring Närmast fördubblad
trafikbelastning.
Måste byggas om.
Tomter måste
omdisponeras, vägen
måste sänkas under
järnvägen. Maria sta-
tion måste antagligen
rivas.

Alternativ 2 medför
stora kostnader och
mycket arbete.

Mariastaden Ingen förändring utö-
ver antagna planer.

Det eftersträvade må-
let att vara en del av
Helsingborgs central-
ort försvagas troligen
i och med öppnandet
av Bergavägen. Maria
station kan komma att
behöva rivas, och de
centrala delarna av
Mariastaden måste
planeras om för en
annan trafikföring.

Alternativ 1 är tydligt
att föredra.

Bergavägen
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Slutsats

Som framgått i jämförelsen mellan de båda förslagsalternativen ovan medför de båda två stora
fördelar och allvarliga nackdelar. Vilket av de båda förslagen man ska rekommendera och arbeta
mot beror till stor del på i vilket perspektiv man väljer att lägga tonvikten. Om koncentrationen
läggs på att utforma en så god miljö som möjligt för boende och verksamma i planområdet är
Alternativ 2 klart att rekommendera. I det alternativet erbjuds många av de boende en trevligare
närmiljö och bättre utsikter från sina lägenheter än i det första alternativet. Om fokus däremot
förflyttas till att omfatta hela staden, eller åtminstone den norra delen av den, så kan Alternativ 1
vara att föredra. Man får här en fungerande trafikföring i hela den norra delen av staden och uppfyl-
ler bättre målet med att göra Mariastaden till en del av tätorten. Även i det förslaget finns dock de
negativa effekterna kvar, med Kullavägen som en barriär och en mycket hårt belastad korsning
mellan Kullavägen och Ängelholmsvägen.

Författarens rekommendation är därför att man försöker hitta ett tredje alternativ. Man bör alltså
inte rätta sig efter vare sig de planer på Kullavägen som arbetats efter sedan 1993, eller den senare
varianten med en alltför liten Kullaväg, vilket högst troligen blir fallet om man utformar den till-
sammans med de boende på det sätt Kommunfullmäktige begärt. Kullavägen bör enligt författaren
istället utformas som en större stadsgata med en kapacitet som räcker för att undvika ett öppnande
av Bergavägen till Mariastaden, men ändå kräver en silning av trafiken på flera gator. Detta vore en
kompromiss som skulle kunna jämka samman de flesta fördelarna i de båda förslagen samtidigt
som flera nackdelar undviks. Resultatet skulle kunna bli följande:

1. Korsningen Kullavägen / Ängelholmsvägen klarar antagligen en överföring av trafik från Hävert-
gatan vilket möjliggör Alternativ 2:s bebyggelse. Några nya körfält måste kanske byggas ut på
ängelholmsvägen och Lägervägen.

2. Kullavägens barriäreffekt minskas jämfört med Alternativ 1 då den utformas som en större gata
med många möjligheter att korsa gatan på övergångsställen, istället för ett färre antal planskilda
korsningar.

3. Trafiken på Stenbocksgatan och Ringstorpsvägen ökar troligen bara marginellt jämfört med dags-
läget.

4. Målet att Mariastaden ska vara en del av Helsingborgs tätort uppfylls och förstärks jämfört med-
båda alternativen, då Bergavägen inte öppnas och Kullavägen görs stadsmässigare än i de båda
redovisade alternativen.

Detta tredje alternativ är slutsatsen av ovanstående utredning av de båda föreslagna alternativen.
Dessa baseras i sin tur på antagna och framarbetade planer (Alternativ 1) och nya riktlinjer från
Kommunfullmäktige (Alternativ 2). Detta nya tredje alternativ har aldrig noggrant utretts på stads-
byggnadskontoret och har hittills inga politiska beslut att luta sig mot. Författaren rekommenderar
att detta alternativ utreds till fullo innan några ytterligare beslut tas i fråga om Kullavägen eller
Ängelholmsvägens ombyggnad.
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