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P L A N F Ö R S L A G  D E L 1

Detta är planförslagets första del och omfattar en kort beskrivning av varje tätort i
Höganässtråket samt motivering för lokalisering av lämpliga hållplatslägen. Här finns även
en beskrivning och beräkning av resandeunderlag för varje hållplats med utgångspunkt i
Bakgrundskapitklet. Till sist presenteras de kommunala utbyggnadsplaner som finns samt mitt
egna förslag till utbyggnad i spårvägsnära markområden.



  25

                                                       Spårväg i Höganässtråket - Hållplatsmiljöer och färdvägar

M A R I A S T A D E N

Bakgrundsbeskrivning
Drygt 4 km nordost om Knutpunkten, på
Västkustbanan, ligger Pågatågstationen
Maria Station. I huvudsak betjänar den
resande med Pågatåg till och från Berga
arbetsplastområde, beläget öster om
stationsläget. Här kan man byta kollektivt
färdmedel till två olika stadsbusslinjer.
Området väster om Maria station består idag
av bördig jordbruksmark med inslag av ett
par gårdar med omgivande skogspartier.
Stationens funktion som bytespunkt är idag
dåligt utnyttjad med tanke på dess storlek.

Maria Park är ursprungligen en
mentalinstitution uppförd i slutet av 20-talet
i engelsk nyklassicistisk arkitekturstil, med
rött tegel som huvudsakligt
byggnadsmaterial. Den totala byggnads-
volymen omfattar 50 000 m² våningsyta och
många av byggnaderna är av riksintresse för
kulturmiljön. Sedan början av nittiotalet har
området i huvudsak använts för
vuxenutbildning i form av Komvux, men här
finns även några mindre företag,
Montessoriskola, förskoleverksamhet och
bostäder. (Stadsbyggnadskontoret i
Helsingborgs stad 1993).

Sedan slutet av nittonhundranittiotalet har
man uppfört omkring 500 lägenheter i villor,
radhus strax norr om institutionsparken, men
också en handfull flerfamiljshus inne i parken.
Lokalt omhändertagande av dagvatten och
trädgårdsstadinfluenser har varit viktiga
beståndsdelar i planeringsarbetet för
“stadsdelen”. Den nytillkomna bebyggelsen
präglas av stora bebyggelseenklaver åtskiljda
med väl tilltagna gröna buffertzoner och
vägar. Här finns offentlig service som
äldreboende och dagis- och förskole-
verksamhet samt kommersiell service i form
av videobutik, café och handelsträdgård.

Jordbrukslandskapet väster om Maria Station Institutionsbebyggelse av rött tegel i Maria Park Villabebyggelse från sent 90-tal och tidigt 00-tal
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Lokalisering av hållplatslägen
Som tidigare nämnts är Maria Station ett
befintligt stationsläge för Pågatåg på
Västkustbanan. Med Berga arbetsplats-
område på ena sidan järnvägen och ett
föreslaget bostads- och verksamhetsområde
på andra sidan, kommer hållplatsen få ett
välbefolkat upptagningsområde. Förutom
möjligheten att åka med snabbspårvägen (på
samma spår som järnvägen) in till
Helsingborg, kommer man även att kunna
byta till norrgående Pågatåg mot Ödåkra,
Kattarp och Ängelholm.

På Mariehällsvägen i centrala Maria Park
föreslås nästa hållplats lokaliseras.
Hållplatsläget bestäms dels med hänsyn till
avståndet till Maria Station, dels i förhållande
till hur tillgänglig det är till befintlig och ny
bebyggelse. Den exakta placeringen väster
om korsningen Mariehällsvägen - Gamla
Kungshultsvägen gör att tillgängligheten blir
hög för både bilister och cyklister. Gamla
Kungshultsvägen är idag gång- och cykelväg
norrut från Mariehällsvägen och kombinerad
bussgata och gång- och cykelväg söderut,
men föreslås även bli ny lokalgata för boende
i närområdet. Dessutom föreslås Mariehälls-
vägen få dubbelsidig gång- och cykelväg,
längs hela dess sträckning, liksom att de nya

bebyggelseområdena också ansluts med gena
förbindelsevägar.

Resandeunderlag
Mariastaden är ett av Helsingborgs största
framtida expansionsområden med en
planerad utbyggnad på ca 1500 - 2000 nya
lägenheter (Stadsbyggnadskontoret i
Helsingborgs stad 2002a). Om samtliga
utbyggnadsförslag genomförs kommer
befolkningen mer än tredubblas, från dagens
1800 till 5400 invånare. Totalt 1200
resenärer per vardag beräknas för
hållplatserna Maria Park och Maria Station.
Maria Park förväntas få en något större andel
av resenärerna.

Kommunala utbyggnadsförslag
Utmed områdets huvudgata Mariehällsvägen
planeras det för ytterligare bebyggelse genom
förtätning, så att bebyggelsen blir mer
sammanhållen. I ett antaget handlings-
program  för Mariastaden (Stadsbygnads-
kontoret i Helsingborgs stad 2002b)
framhålls det att Mariehällsvägen skall bli en
huvudaxel med högra byggnader som också
kan innehålla handel och mindre
verksamheter. Vidare planeras det för upp
till 800 lägenheter i varaierade boendeformer.
I skrivande stund handläggs ett flertal
detaljplaner för programområdet. Eftersom

Mariastadens invånarantal stadigt växer
måste bättre trafiklösningar tillskapas så att
tillgängligheten bibehålls på en hög nivå.
Helsingborgs stad bygga Nya Kullavägen, en
högkapacitetsväg som ansluter området till
innerstaden och vidare ut till Väg 111, med
en ny trafikplats. Frågan har blivit en
utdragen tvist mellan boende och styrande
politiker  och ärendet har överklagats till
regeringsnivå

Mitt utbyggnadsförslag
Eftersom att i princip all tillgänglig mark
redan planerats för bebyggelse, föreslår jag
hållplatsnära förtätning i Maria Park.
Området ligger rakt väster ut från korsningen
Mariehällsvägen - Gamla Kungshultsvägen
och fortsätter även upp i en kilform rakt
norrut från hållplatsläget. (Se orange
rastrering på karta!).
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MARIASTADEN
SKALA 1:7500



28

 Planförslag Del I



  29

                                                       Spårväg i Höganässtråket - Hållplatsmiljöer och färdvägar

Larödsvägen norrut. Avfarten till centrum är  innan
den vita villan

HITTARP - LARÖD

Bakgrundsbeskrivning
Hittarp – Laröd har 4300 invånare. De båda
samhällena är i princip sammanbyggda och
ses idag i som en tätort. Landborgen är ett
tydligt topografiskt inslag som ger tydlig
karaktär främst i de södra och västra delarna
av orten. Kulla Gunnarstorp och Sofieros
slottspark är av stort kulturhistoriskt intresse
för Öresundsregionen i stort. Hela
Landborgen är av riksintresse för natur-
vården, vilket omfattar geovetenskapliga
värden samt naturbetesmark. Detta
riksintresse kommer förmodligen att stärkas
avsevärt eftersom Översiktsplanen för
Helsingborgs Stad (2002a) föreslår att
området Landborgen från Sofiero och vidare
norrut till Domsten skall bli
nationalstadspark. På orten finns
servicefunktioner som matbutik, bibliotek,
kiosk, bensinstation, vårdcentral, daghem,
fritis och pizzeria. Här finns även två låg-
och mellanstadieskolor och en
idrottsanläggning. Hittarp - Laröd består
mestadels av sammanhållen låghus-
bebyggelse i form av villor och radhus. Västra
delen av samhället består mest av friliggande
villabebyggelse från 50-talet och framåt
medan den östra delen domineras av rad- och
grupphusbebyggelse från 1980- och 90-talen.

Mellan bebyggelseenklaverna finns det inslag
av lantlig karaktär i form av några hästgårdar
och tillhörande hagmarker (Stadsbyggnads-
kontoret i Helsingborgs stad 2002c).

Laröds Centrum med bland annat livsmedelsaffär

Lokalisering av hållplatslägen
I höjd med infartsleden når den södra delen
av Laröd där Kustvägen ansluter förbi
Sofieros trädgårdsanläggning föreslås
lokalisering av hållplatsen Sofiero. Det är ett
strategiskt läge eftersom både infarten från
Väg 111 (som övergår i Larödsvägen) och
den gamla kustnära vägen går ihop här. Kring
hållplatsen finns gott om plats för
pendlingparkering som kan dubbelutnyttjas
med besökare till Sofieros trädgårds-
anläggning. Det finns även utrymme för ny
bebyggelse här.

Handeln i Laröd med post, bibliotek och
pizzeria, är koncentrerad till en mindre
centrumanläggning mitt i tätorten. Detta är

en stark målpunkt i samhället idag och det
kommunala planer på att bygga på
centrumhuset med ett par våningar bostäder.
Omkring 75 meter österut från byggnaden
går Larödsvägen och ortens mest välanvända
busshållplatser. Enligt en trafikanalys är en
central sträckning av spårvägen att föredra
och då i Larödsvägen. Dessa faktorer samt
att det finns många boende i närområdet
medför att det bör ligga en hållplats här.

Hittarp ligger på ca en kilometers avstånd
från Laröd Centrum. Här finns det mest 1 -
2 våningar hög villabebyggelse samt
Larödsskolan. För att denna del av tätorten
skall ha en god tillgänglighet till spårvägen
bör en hållplats loklaiseras här. Det
lämpligaste läget bedöms vara vid en befintlig
busshållplats, där också en av de största
infarterna till villakvarteren ligger.
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Resandeunderlag
Hittarp - Laröd har en hög andel pendlare
till Helsingborg. Laröd Centrum kan antas
få det största antalet resande eftersom den
befintliga busshållplatsen har det. Totalt
kommer de tre hållplatserna ha drygt 1500
resenärer/vardag enligt Tabell 2 (se
Bakgrund!)

Kommunala utbyggnadsförslag
Enligt översiktsplanen för Helsingborgs stad
finns det tre utbyggnadsområden i Hittarp -
Laröd, samtliga belägna i den östra delen av
samhället. Det sydligast belägna området har
redan börjat bebyggas. Tillsammans med
förtätning på några platser i centrala Laröd,
har Helsingborgs stad planerat för totalt 220
lägenheter i tätorten. (Stadsbyggnads-
kontoret i Helsingborgs stad 2002a)

Mitt utbyggnadsförslag
Jag föreslår tre större utbyggnadsområden
främst för bostäder, lokaliserade i omedelbar
närhet av de tre hållplatslägena (se orange
rastrering på kartan!). Förutom dessa tre
tillkommer även ett mindre utbyggnads-
område väster om centrumhuset. De fyra
områdena kommer totalt att inrymma
omkring 150 lägenheter i flerfamiljshus,
radhus och parhus.
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HITTARP - LARÖD
SKALA 1:7500
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Väg 111 söderut i höjd med norra infarten till
Domsten

Infarten, sedd från Väg 111

DOMSTEN

Bakgrundsbeskrivning
Domsten är en långsträckt kusttätort belägen
2 km norr om Hittarp, med drygt 500
invånare. Den mesta bebyggelsen är från
1900-talet där merparten av byggnads-
beståndet tillkom på 1940- och 50-talen.
Äldre korsvirkeshus bidrar dock till
samhällets karaktär. Bebyggelsen i Domsten
har en tydlig avgränsning dels mot Öresund,
dels mot det av riksintressen skyddade
odlingslandskapet i öster. Det ingår även som
en del av den föreslagna nationalstadsparken,
(Stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs stad
2002a). Landborgen sträcker sig om och
förbi samhället, vilket präglar landskapet
högst påtagligt men också dess
bebyggelseförutsättningar. De unika natur-
och kulturområdena kring Domsten medför
att en spårväg inte bör förläggas utmed
kusten genom samhället, utan längs med Väg
111, där den gör minst intrång i naturen.

Lokalisering av hållplatslägen
Ett böljande åkerlandskap av stort
riksintresse för natur- och kulturvärden,
skiljer av det långsträckta samhället Domsten
mot Väg 111. Eftersom spårvägen föreslås
att gå förbi på 111:an, finns det bara ett
lämpligt ställe att anlägga en hållplats på och

det är vid dagens bussvändplats vid
samhällets norra infart. Här byter man buss
mellan linje 219 och 220 på dagtid.

Kommunala utbyggnadsförslag
Helsingborgs översiktsplan från 2002
föreslår viss kompletteringsbebyggelse i den
norra delen av Domsten, ca 150 meter från
Väg 111 (Stadsbyggnadskontoret i
Helsingborgs stad 2002a). En antagen
detaljplan finns för 16 lägenheter i villor och
parhus, avsett för äldreboende.

Mitt utbyggnadsförslag
Idag finns ingen direkt efetrfrågan på att bo
i Domsten, men man bör på längre sikt kunna
planera in ett mindre antal bostäder på orten.
Därför föreslår jag en utbyggnad för
maximalt ett fyrtiotal lägenheter i det glesa
tallskogsområdet väster om hållplatsläget
och vid den stora parkeringen vid infarten
från Väg 111. Bebyggelsen föreslås som par-
och radhus i 1 - 2 plan. (Se orange rastrerat
område på kartan!). På ytterligare längre sikt
skulle man kunna bygga samman Gråläge
med Domsten

Resandeunderlag
Resandeunderlaget består främst av de
boende i närområdet. Domsten beräknas
enligt Tabell 1 (se resandeunderlag!) få ca
200 resenärer/vardag.
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DOMSTEN
SKALA 1:7500
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VIKEN

Bakgrundsbeskrivning
Viken är ursprungligen ett gammalt
fiskesamhälle med fiskehamn och badplats
centralt i orten. Orten är uppskattad
bostadsort med många pittoreska inslag i de
äldre delarna. Gamla Vikens tätbebyggda
miljö med en blandning av fiskarstugor,
skepparegårdar, kaptenshus, Skånelängor
och äldre villabebyggelse, är av stort
bevarandevärde och skyddas genom
riksintresse för kulturmiljövården. En
fritidsbåtshamn, badstrand och en 9-håls
golfbana finns även i samhället. Den nutida
bebyggelsen har tillkommit på 1960-talet och
framåt. Det senaste årtiondet har Viken varit
den ort i Höganäs kommun där det byggts
mest. Här bor det idag omkring 3400
personer, mestadels i marknära villor och
radhus.
Det kommersiella serviceutbudet i Viken är
ganska rikligt med dagligvaruhandel, post,
bank, blommor, bilförsäljning och service
samt ett antal konsult- och serviceföretag. I
den nordöstra delen av samhället, i
Svanebäck finns ett verksamhetsområde för
“icke störande” verksamheter. Viken har även
offentlig service såsom äldreboende,
grundskolor, daghem och fritids (Höganäs
kommun 2002b).

Lokalisering av hållplatslägen
Idag finns funktionerna livs, bank, värdshus,
pizzeria och bensinstation belägna på en plats
i Viken som jag här väljer att kalla Viken
centrum. Denna plats genomkorsas av Väg
111 och Karlfältvägen, som är en tillfart till
Gamla Viken. Vägen kommer att vara
anslutnings-väg till Väg 111:as förbifart öster
om samhället. Ytterligare en stark anledning
till att förlägga hållplasten här är att
nyplanerade bebyggelseområden norr och
öster om centrum får en mycket god
tillgänglighet med bra gång- och
cykelförbindelser.  Den planskilda gång- och
cykelvägen förbinder dessutom befintliga och
nyplanerade bebyggelseområdena i öster med
Gamla Viken på ett gent och bra sätt. Med
denna tillgänglighet och viktiga målpunkter
har platsen stor potential att bli hållplats för
Snabbspårvägen.

Omkring 1 km norrut längs Väg 111 ligger
Fortet, detta är ett lämpligt ställe för nästa
hållplats på snabbspårvägen. Det finns gott
om plats för plattform och pendlarparkering.
Den långa stranden som sträcker sig både
norr och söder ut, är en välbesökt målpunkt.
Till det föreslagna hållplatsläget ansluter
Prästavägen, vilken kommer att bli en
framtida tillfart till nya Väg 111. Dessutom
är det nära till målpunkterna livsmedelsaffär
och vårdcentral. Dessa förutsättningar samt
att upptagningsområdet ligger på ett lämpligt
avstånd från Viken Centrum gör Fortet till
en bra hållplatslokalisering.

Ytterligare 1 km norr om Fortet, på
nuvarande Väg 111, ligger Svanebäck.
Platsen har god tillgänglighet med hjälp av
gång- och cykelvägar från de nordöstra
bostadsområdena i Viken. Hållplatsen  liggerPizzeria/grill i Viken Centrum

Vid Fortet finns bland annat en badstrand
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på ett sådant avstånd från Fortet att lagom
stora upptagningsområden bildas. Norr om
bebyggelseområdet ligger det en 9-håls
golfbana.

Resandeunderlag
Enligt tidigare beräkningar så kommer
omkring 1200 personer resa till och från
Viken varje vardag. Hälften av dem antas
använda sig av hållplatsen vid Viken Centrum
eftersom mycket av kommersiell service finns
där, liksom att en stor del av kommunens
utbyggnadsområden ligger i närområdet. De
övriga två hållplatserna, Fortet  och
Svanebäck förväntas mest användas av de
boende samt besökande till badstranden vid
Fortet och även till golfbanan i Svanebäck.

Kommunala utbyggnadsförslag
Den störta näraliggande förändringen för
Vikens samhälle är planerna på att lägga om
all genomfartstrafik på Väg 111 till en
förbifart öster om tätorten. Vägverket
tillsammans med Höganäs kommun har långt
framskridna planer på att så bör ske. Enligt
en trafikprognos för 2010 medför förbifarten
att ca 3000 fordon/dygn kommer att färdas
på den nuvarande Väg 111 genom Viken,
medan ca 9000 fordon/dygn på den nya 111:
an. I och med byggandet av förbifarten
tillskapas ett mycket stort markområde

mellan den och Vikens östra tätortskant. Här
har Höganäs kommun för avsikt att planera
för bostäder, handel, verksamheter och
rekreationsområden. Höga ekologiska
värden och en god bebyggd miljö är  två
huvudsakliga målsättningar som framhålls i
den fördjupade översiktsplanen för Viken
(Höganäs kommun 2002b).  Inget fastslås
här utan det ska finnas  gott om utrymme för
flexibla lösningar och förändringar. Vikens
framtida utbyggnadspotential uppskattas till
omkring 1000 lägenheter. Utbyggnaden
kommer förmodligen att sträcka sig över
flera årtionden, trots det faktum att Viken
har den största bebyggelsetrycket i Höganäs
kommun.

Mitt utbyggnadsförslag
Det handlar om förtätning och utbyggnad av
handel i Viken Centrum samt ett markområde
strax söder om detsamma. Här kan ca 75
lägenheter i radhus få plats. De två andra
hållplatserna har långt till obebyggda
markområden och någon förtätning av
betydelse finns ej utrymme för. Följdaktligen
föreslås inga utbyggnader kring hållplatserna
Fortet eller Svanebäck.
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VIKEN
SKALA 1:7500
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LERBERGET

Bakgrundsbeskrivning
Idag bor det omkring 2700 personer i
Lerberget. Tätorten delas in i Gamla
Lerberget som vetter mot Öresund i väst och
Östra Lerberget öster om Väg 111. Den
förstnämnda delen består av brokig
villabebyggelse från sent 1800-tal och framåt
och den andra delen består av blandad
småhusbebyggelse från 1970-talet och
framåt. Gamla Lerberget förbinds med
centrum och de östra bebyggelsedelarna via
en gång- och cykeltunnel. Östra Lerberget
är tydligt indelat i en sydlig och en nordlig
bebyggelseenklav. Mellan dessa ligger en
mindre centrumanläggning innehållande
skola, kyrka, livs och pizzeria.

Bebyggelsen i Östra Lerberget är uppbyggd
kring den tidstypiska utifrån-
matningsprincipen med trafikseparering av
fordonstrafik och gående/cyklister (Se
karta!). De båda tätortsdelarna skiljs åt av
Väg 111, en grön buffertzon och en stor
bullervall. Bullervallen sträcker sig utmed
hela den västra bebyggelsegränsen och är
oregelbundet rundad i basen, uppbyggd av
jordkullar 3 - 4 m höga, som det växer buskar
och mindre lövträd på. De senaste 10 åren
har bebyggelsetrycket i Lerberget varit
relativt lågt jämfört med i andra orter i
Höganäs kommun.

Lokalisering av hållplatsläge
Lerberget har en enda tydlig målpunkt och
det är centrum, som med sitt geografiska läge

också befinner sig mitt i Lerberget, med Väg
111 på dess västra sida. Här stannar idag
busslinje 220, och ingen plats kan vara
lämpligare för lokalisering av
spårvägshållplats. Inom mindre än en
kilometers radie täcker man in hela tätorten.

Resandeunderlag
Majoriteten av de boende i Lerberget ska till
arbete eller skola i Höganäs eller
motsvarande i Helsingborg.  Det goda
kollektivtrafikläget mitt i tätorten gör att
omkring 800 resor/vardag kommer att göras
med snabbspårvägen.

Kommunala utbyggnadsförslag
Bebyggelsetrycket är idag inte så högt i
Lerberget jämfört med till exempel Viken. I
översiktsplanen finns dock två stora
utbyggnadsområden föreslagna (Höganäs
kommun 2002a). De föreslås innehålla
mestadels bostäder men även handel och
verksamheter i delarna närmast Väg 111.

Mitt utbyggnadsförslag
Väster om centrum finns en stor outnyttjad
impedimentyta som med fördel går att
bebygga. Mellan 20- 30 lägenheter bedöms
få plats här, beroende på bebyggelsesätt.
Söder om centrum kan någon mindre typ av
handel inrymmas, alternativt några villor.

Lerbergets Centrum med bland annat livs-
medelsbutik och grundskola

Väg 111 norrut med bullervall som avgränsar mot
Östra Lerberget
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LERBERGET
SKALA 1:7500
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HÖGANÄS

Bakgrundsbeskrivning
Höganäs är centralorten i kommunen som
idag har omkring 8000 invånare. Norr om
ligger samhällena Strandbaden och
Nyhamnsläge som tillsammans har ytterligare
2000 invånare. (Höganäs kommun 2002a).
Orten har vuxit fram ur det gamla fiskeläget
i väster som i folkmun brukar kallas Höganäs
Nedre. Under 1500-talet fick fiskeläget
permanent bebyggelse. I mitten av 1800-talet
påbörjades storskalig brytning av stenkol och
lera kring Ryd, som senare kom att kallas
Höganäs Övre. Det sista schaktet togs ur
bruk i början av 1960-talet. Gruvdriften som
sköttes av Höganäs-bolaget har präglat
Höganäs i över 150 år, vilket inte minst märks
på de dominerande industriarealerna i
tätorten. Höganäs Övre fick järnvägs-
förbindelse 1885 och fem år senare drogs den
vidare till Höganäs Nedre.  Stora delar av
bebyggelsen i Höganäs Övre är av stort
bevarandevärde som riksintresse för
kulturmiljövården. Idag karaktäriseras
Höganäs centralort av en brokig
småhusbebyggelse, i 1 ½ - 2 ½ plan, med
inslag av 60-talsbyggda trevåningslameller.
Dock är det fortfarande kyrktornet och ett
par fabriksskorstenar som är de högsta

landmärkena på orten. (Höganäs kommun
1993)

Handelscentrum sträcker sig från
Sundstorget i väst, med Köpmans- och
Centralgatorna, Storgatan med kyrkplatsen,
via cirkulationsplatsen Triangeln och
köpcentrumet öster om den. Centrum
omfattar även Storgatan i riktning österut
mot Gruvtorget och Höganäs Övre. I
Höganäs finns det mesta att tillgå i
serviceväg, alltifrån vanliga dagligvaror och
restauranger till hantverksateljéer och annan
specialservice. När det gäller arbetsplatser
så är det kommunen som arbetsplats,
Höganäsbolaget och den kommersiella
servicen som är de största arbetsgivarna.
Merparten av den arbetsföra befolkningen
arbetspendlar dock söderut mot Helsingborg.

Lokalisering av hållplatslägen
I södra delarna av Höganäs finns många
verksamheter och bostadsområden belägna

öster om Väg 111. I en ljusreglerad
fyrvägskorsning där Väg 111 korsar
Långarödsvägen ligger Kullagymnasiet. I
detta läge är lämpligt att förlägga en hållplats
på, bland annat därför att man har börjat
bygga en del här och Höganäs kommun
planerar för ytterligare utbyggnader. På så
sätt förstärks resandeunderlaget till
snabbspårvägen. Här finns gott om plats för
plattform och pendlingparkering alldeles intill
gymnasieskolans parkering.

Slutstationen i Höganäs bör ligga centralt i
orten och samtidigt ha en mycket god
tillgänglighet för alla trafikslag. Det
lämpligaste läget bedömer jag vara dagens
befintliga busstorg vid Stadshuset, framför
det gamla stationshuset (Höganäs har
tidigare haft järnväg). Idag trafikerar både
busslinje 219 och 220 till Helsingborg samt
bussar till och från Ängelholm, Mölle,

Väg 111 norrut, med det föreslagna hållplatsläget
väster om Kullagymnasiet

Villabebyggelse i Höganäs
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Dagens busstorg med det gamla stationshuset i
fonden, förslag till slutstation på Spårvägen

Nyhamsläge, Jonstorp samt en lokal
busslinje. Tätortens två huvudsakliga
handelsgator, det egentliga centrum, ligger
strax söder om det föreslagna läget. Flera
gång- och cykelbanor ansluter också till
busstorget från Centralgatan och områden
norr om detsamma.

Resandeunderlag
Höganäs centralort har den största
befolkningsmängden förutom Helsingborg
och beräknas få knappt 1800 på- och
avstigande resenärer/vardag. Omkring 2/3 av
dem antas använda sig av hållplatsen
Höganäs Stadshus. Den klart största
resekategorin är de som bor i Höganäs och
arbetar i Helsingborg eller längre söderut i
Lund, Landskrona eller Malmö.

Kommunala utbyggnadsförslag
Det finns flera stora områden som är
utpekade som plats för framtida bebyggelse
inom Höganäs centralort. Ett av dem är ett
gammalt fabriksområde som idag består av
en öde grusplan beläget strax norr om
hållplatsläget och är utpekat som  utrednings-
område i översiktsplanen. Det största
området planerat enbart för bostads-
bebyggelse börjar ca 500 m norr om
hållplatsen där Väg 111 möter Väg 112 i en
cirkulationsplats. Det idag uppodlade
markområdet sträcker sig österut längs Väg
112:s nordliga sida, mot Väsby. I den
sydöstra delen av Höganäs med början ca
200 meter från Kullagymnasiets hållplats,
ligger ett relativt stort område som i
översiktsplanen utpekas som plats för
bostäder och verksamheter.  (Höganäs
kommun 2002a).

Mitt utbyggnadsförslag
I första hand bör det förstnämnda
utredningsområdet norr om Höganäs
Stadshus bebyggas med bostäder i
exempelvis flerfamiljshus och radhus. Jag
föreslår även en komplettering med två
mindre områden som kommunen påtalat,
men som inte är aktuella i någon detaljplan.
Det handlar dels om förtätning i tre kvarter

vid det centralt belägna Sundstorget, dels ett
markområde väster om Höganäs Station. Det
sistnämnda området har varit aktuellt som
plats för ny idrottshall, men kan även hysa
handel eller bostäder.
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