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P L A N F Ö R S L A G  D E L 2

I detta kapitel följer först ett gestaltningsprogram för hållplatsmiljöerna och beskrivning för
hur själva plattformen ska se ut. Därefter presenteras fyra utvalda hållplatser, nämligen Maria
Park, Laröd Centrum, Viken Centrum och Höganäs Stadshus. Med utgångspunkt i de tre
nyckelbegreppen tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet (se Metodkapitlet!) utvärderas två
tänkbara gång- och cykelfärdvägar för varje hållplats. Till sist följer dels en detaljerad plan
med förslag till åtgärder och förändringar, dels bilder som visar hållplatsmiljön före respektive
efter spårvägens tillkomst. Varje hållplats presenteras i sin helhet var för sig.
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utan att blända och att det är lätt att
överblicka hållplatsmiljön och dess närmaste
omgivningar. Om hållplatsen kan erbjuda en
känsla av trygghet så är det ett mått på god
tillgänglighet.

Identitet
En betydande del av en hållplats tilldragelse
och tillgänglighet handlar om att den har en
tydlig  identitet. I begreppet identitet ligger
vilket intryck hållplatsmiljön och dess
funktioner gör på resenärer och därmed
också hur frekvent spårvägen används. Man
bör således sträva efter att skapa en attraktiv
och funktionell hållplatsmiljö. Materialen bör
vara slitstarka och ha en lång livslängd som

HÅLLPLATSENS GESTALTNING

För en resenär handlar spårvägsresan om att
ta sig från en punkt till en annan på ett så
bekvämt och smidigt sätt som möjligt. De
flesta reser under morgon och eftermiddag
till eller från jobb och skola. Ett spårvägs-
system måste dock vara tillgängligt andra
tider på dygnet. Då gäller det att hållplatsens
funktioner är användarvänliga och att miljön
är trafiksäker och känns trygg att vistas i.
Trafiksäkerhet handlar om tydlig
markbeläggning, skyltar och skydds-
anordningar i form av kanter och murar.
Tryggheten innebär att belysningen är god

inte kräver mycket underhåll. Genom att
upprätta ett gestaltningsprogram där till
exempel önskad markbeläggning, utrustning
och andra material redovisas, kan viktiga
kvalitéer säkras i hållplatsmiljöns utformning.
Här följer ett kortfattat gestaltningsprogram
för snabbspårvägens hållplatsmiljöer i
Höganässtråket.

Trafikering
För spårvägen gäller liksom för andra
motorfordon, högertrafik. Det innebär att
spårvagnen stannar i vägens högra körfält
medan bakomvarande motortrafik auto-
matiskt får vänta. (det finns inget utrymme
för omkörning, se skiss nedan!). Plattformen
ligger utmed spårvagnens vänstra sida, där
all av- och påstigning sker. Varje hållplats
består av två plattformar efter varandra,
vända mot varsin körbana/spår. Mellan dem
finns ett övergångsställe samt ett i vardera
ände på hållplatsen. Plattformen är 2 dm hög,
4 m bred och 35 m lång. Detta ger en total
hållplatslängd på 35 m x 2 + 3 x 3 m = 79 m.

Hållplatsmiljöns material
Själva plattformen har en markbeläggning av
fykantiga ca 10 x 10 cm lerplattor i olika röda
och bruna kulörer.

Körbanan/spårområdet är belagt med vanlig
gatsten av granit, främst för att få övriga
motorfordon att sakta ned farten när de
passerar hållplatsen.

En halvmeter bred säkerhetszon i förslagsvis
slätputsad natursten markerar  avståndet
mellan plattform och körbana/spår.
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Hållplatsmiljöns utrustning
Varje plattform är försedd med två träbänkar
á 2.5 m långa, som står mot muren i
plattformens bakkant.

Tre övergångsställen finns i varje kortända
av hållplatsplattformen samt ett i mitten.
Markbeläggningen där är av asfalt för att
underlätta övergång för barnvagnar och
rörelsehindrade. När övergångs-ställena når
plattformen, tar ett svagt lutande plan upp
höjdskillnaden på 2 dm.

Markbeläggning på omgivande
gång- och cykelvägar samt
plattform är anpassade för
synskadade. Med hjälp av de
räfflade plattorna känner den
synskaddade hur hon säkert tar
sig till en påstigningsyta på
plattformen (se röda linjer på
planillustration s 45!)

En meterhög mur föreslås avgränsa
plattform mot körbana och även gång-
och cykelbana. Muren skall bestå av det
typiska rödbruna Helsingborgsteglet (se
bild!). Vidare skall murarna få en konstnärlig
utsmyckning i form av  uppsatta keramik-
plattor. Varje hållplats föreslås bli utformad
med keramikplattor fastsatta i olika mönster,
vilket utförs av en lokalt verksam keramiker
eller konstnär. På murarna skall även
ledbelysning finnas infälld i ett smalt band
av ljus strax under murens övre kant.

Här finns också två stycken inglasade
vindskydd försedda med plåttak, belysning
och sittbänk, mått 4 X 1.5 m. Reklamyta
tillåts endast på separata tavlor eftersom de
annars kan skymma och försämra
överblickbarheten på plattformen och
därmed trygghetskänslan för vissa
människor.

En informationstavla med linjekarta och
tidtabeller finns placerad utmed muren i
plattforms  bakkant.

Bildmontage (Stationstorget i Lund)

Bildförvrängning (Stationstorget i Lund)
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    Hållplatssektion i gatumiljö

En komplett hållplatsmiljö med två plattformar efter varandra. Röda linjer symboliserar markbeläggning till hjälp för synskadade personer
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F Ä R D V Ä G  A

Sträckningen
Färdvägen A är 750 m och består av en
befintlig gång- och cykelbana vilken tar 9
minuter att gå och 3 min att cykla.
(Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h) Strax öster om
där färdvägen påbörjas planeras ny
bostadsbebyggelse in. Idag består området
av villor och parhus med mycket omgivande
gröna buffertzoner och ett separat gång- och
cykelvägnät.

Trygghet
I den nordöstra delen av området är
uppsikten mot gc-vägen från husen god.
Endast ett par större buskage skymmer och
kan kännas otrygga att passera på kvällstid.
Bild 1 & 2: I söder utmed Gamla
Kungshultsvägen är det ganska långt till
bebyggelse och ett näst intill ödsligt intryck
infinner sig. Detta beror på de väl tilltagna
markytorna för dagvattendammar och gröna
buffertzoner. Belysningen längs denna helt
separerade gång- och cykelbana anses vara
tillräcklig. De omgivande husen bidrar med
en del ljus, trots att de ligger långt från gång-
och ckelvägen. Orienterbarheten i hela
området är också tillfredställande god.

Trafiksäkerhet
Bild 3: Gamla Kungshultsvägen söderut
fungerar idag i första hand som bussgata
men även cyklister får färdas här. Den
föreslås bli ny lokalgata för att försörja det
nya bebyggelseområdet alldeles söder om
Mariehällsvägen. Gamla Kungshultsvägen
bör breddas med 4 - 5 meter vid själva

hållplatsläget för att motorfordon skall
kunna mötas och att en gång- och cykelväg
skall kunna anläggas.

Korsningen Mariehällsvägen - Gamla
Kungshultsvägen vid hållplatsen bör
ljussignalregleras och skyltas så att
spårvägen alltid har grön signal och att
övriga motortrafikanter får vänta då
spårvagn kommer in eller avgår från
plattform.

M A R I A  P A R K

Bild 4: Hållplatsläget i Mariehällsvägen, sett
väster ut från korsningen med Gamla
Kungshultsvägen.

Gamla Kungshultsvägen söderut fungerar idag som
bussgata

Gamla Kungshultsvägen sedd norrut från
Mariehällsvägen. Fungerar idag som gång- och
cykelväg

Radhus på Törnsångaregatan i nordöstra Maria
Park
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Trygghet
Bild 1: Från trevåningshusen till höger i
bilden har man god uppsikt över  Östra allén
och de som färdas på den. Det finns flera
alternativa vägar att välja om man så önskar.

M A R I A  P A R K
F Ä R D V Ä G  B

Sträckningen
Färdvägen är drygt 600 meter lång och består
av Östra allén inne på Maria Park och som
sedan fortsätter ut på Mariehällsvägen i en
trevägskorsning. Östra alléns västra sida
vetter mot den gamla parkmiljön och dess
tegelbyggnader, medan vägens östra sida
kantas av sex flerfamiljshus. Parkkaraktären
är väldigt påtaglig trots bebyggelsen. Vägen
tar ca 7 min att gå och 2 ½ min att cykla.
(Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h).

Förslag till ytterligare förändringar
På Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg
anser flera tjänstemän att ytorna för
infiltration av  dagvatten är överdrivet
tilltagna i Maria Park. Den totala ytan bör
kunna minskas något till förmån för en tätare
bebyggelse (se det övre orangerastrerade
området på kartan!). De två dagvatten-
dammarna och bäcksystemet kan ändå vara
kvar.  Området kring hållplatsen förtätas och
förhoppningsvis kan en betydelsefull
målpunkt etableras där. De boende får en
mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik.
Även tryggheten ökar då fler människor rör
sig på färdvägen och dess omgivningar.
Buskage bör tuktas och hållas små så att
man kan se över dem. Ytterligare belysning
krävs för att lysa upp gång- och cykelvägens
omgivningar men också kring dagvatten-
dammarna.

Östra allén är en gångfartsgata med sex
flerfamiljshus på den högra sidan av vägen

Det föreslagna hållplatsläget på Mariehällsvägen

Ett mindre skogsparti på höger sida strax innan
man når Mariehällsvägen

Bild 2: Strax innan man kommer ut på
Mariehällsvägen ligger ett mindre skogsparti
som kan uppfattas som mörkt och otryggt
att passera under kvällstid.
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Trafiksäkerhet
På den lokala bostadsgatan Östra allén
färdas motortrafik på fotgängares och
cyklisters villkor. Eftersom gatan dessutom

är försedd med två farthinder anses inga
ytterligare förändringar behövas här. Där
Östra allén ansluter till Mariehällsvägen i en
trevägskorsning, föreslås övergångsställen
i avvikande markbeläggning tillsammans
med mittrefug och pollare.

Förslag till ytterligare förändringar
För att ge bostadsgatan en högre
trygghetsfaktor bör de befintliga
stolparmaturerna kompletteras med väl
riktade strålkastare och låga armaturer bland
buskage, träd och på gräsmattan mellan väg
och hus. Bild 3: De slyiga buskagen vid
hållplats-läget bör tas bort helt och ge plats
åt ny bebyggelse i stället (se
illustrationsplan!)

I höjd med hållplatsläget. En del slyig vegetation
syns i bildens högra kant.

Mariehällsvägen sedd söderut,strax innan det
föreslagna hållplatsläget

Bild 3 & 4: Vid det föreslagna hållplatsläget
på Mariehällsvägen finns en hel del sly och
en hög häck som kan uppfattas som otryggt
att passera på kvällstid.
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3000-DELS KARTA ÖVER MARIA
PARK  (fram + baksida)
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H Å L L P L A T S M I L J Ö N

Av de fyra hållplatslägena som tas upp i
detalj,  är detta det med mest urban karaktär
till följd av den höga bebyggelse-
exploateringen och att ett flertal aktiviteter
samlas utmed Mariehällsvägen. Hållplatsen
placeras strax väster om en fyrvägskorsning,
så att fordonstrafik främst ifrån norr eller
söder på ett trafiksäkert sätt kan stoppas mha
ljussignaler när spårvagn skall stanna eller
avgå från hållplats. Gamla Kungshultsvägen
som utgör den befintliga bussgatan söderut
och dess förlängning med gång- och
cykelvägen norrut, föreslås omvandlas till en
ny huvudgata. Separata gång- och cykelvägar
kommer löpa parallellt utmed med denna
nordsydliga huvudaxel.

Ny bebyggelse och markanvändning
Idag finns två detaljplaner för mindre
markområden strax öster om korsningen
Mariehällsvägen - Gamla Kungshultsvägen.
Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg har
även tagit fram ett program där riktlinjerna
för en framtida bebyggelsestruktur på ömse
sidor av Mariehällsvägen presenteras
(Stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs stad
2002b). Programområdet angränsar till
Kullavägen i öst och den befintliga
villabebyggelsen i väst. De båda bebyggelse-

områdena föreslås innehålla mellan 500 – 800
lägenheter utformade i en Trädgårds-
stadsliknande plan . Programmets riktlinjer
kan i princip följas med anpassning till
spårvägens behov. I dirket anslutning till det
föreslagna hållplatsläget finns dock inga
planer framtagna ännu. Här finns nämligen
ett oexploaterat markområde som avgränsas
av Mariehällsvägen, Kungshultsvägen och
det befintliga villaområdet i norr (se
Illustrationsplan!). Marken  fungerar delvis
som infiltrationsmark för dagvatten, men
bedöms som överdrivet stora ytor för
ändamålet, av Helsingborg Stad.

Mitt förslag är för detta område väster om
Gamla Kungshultsvägen i höjd med
hållplatsen bebyggs med en för området
relativt tät bebyggelse. Bebyggelsen föreslås
vara i upp till 3 - 4 våningar utmed
Mariehällsvägen. Bebyggelsen bör succesivt
gå ner i våningsantal och ansluta med den
befintliga bebyggelsen med radhus, parhus
och villor, i 1 - 2 ½ plan. Merparten av Maria
Parks  framtida besöksintensiva service bör
ligga inom 200 meters radie från hållplatsen.
Därför skall samtliga hus utmed
Mariehällsvägen ha flexibla bottenvåningar
med hög takhöjd och som kan hysa butiker
eller lättare verksamheter. En tydlig
bebyggelsekaraktär och stark rumsbildning

skall göra Mariehällsvägen till områdets
huvudgata och axel, både för gående,
cyklande, kollektivresenärer och de bilburna.
Uppskkattningsvis bör mellan 300 - 500
lägenheter få plats inom hela markområdet,
lite beroende på hur mycket grönytor som
får vara kvar.

Bil- och cykelparkering
Hållplatsen Maria Park beräknas enligt Tabell
2 (i Resandeunderlag) få 538 resenärer/
vardag. Kring  själva hållplatsen är det relativt
tätbebyggt med flerfamiljshus, vilket innebär
att många har omedelbar närhet och bekvämt
gångavstånd till hållplats. Benägenheten att
åka spårväg borde vara större hos dem som
bor nära jämfört med de som bor i mer
perifera delar av Maria Park. För de som bor
i periferin med nära en kilometer til hållplats,
är det viktigt att ha bra och gena
cykelförbindelser. När man ska ta sig till
hållplats med cykel måste det även finnas
tillräckligt med parkeringar för cykel. För
några enstaka kan bil vara aktuellt som
fortskaffningsmedel till hållplats. Av 538
resor bedömer jag utifrån ovanstående
resonemang att 50% tar sig till fots till och
från hållplats, 40% cyklar och 10 % tar bilen.
Det är antalet påstigningar som
dimensionerar parkeringsantalen på
hållplatsen eftersom en resa utgår från ens
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bostad. Detta medför att 269 personer stiger
på en spårvagn/varddag, vilket innebär  att
det bör finnas 27 bilparkeirngar och 110
cykelplatser här.
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500-DELSPLAN (STÅENDE A3 MALL)
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L A R Ö D  C E N T R U M
F Ä R D V Ä G  A

Sträckningen
Färdvägen är ca 650 meter lång och börjar
på stranden vid Öresund och leder upp för
landborgen via en brant trappa. En kort stig
når leder ut på Serpentinvägen, där
friliggande villor med omgivande grönytor
tar vid. Efter en kort bit når man
centrumhuset i Laröd och ca 75 meter längre
och man ser spårvägshållplatsen vid Laröds-
vägen. Att gå färdvägen tar 7 ½ min och cykla
tar mellan 2 ½ - 4 ½ minut beroende på om
man cyklar upp eller nerför Landborgen. Med
cykel måste man också ta sig hela
Serpentinvägen runt, eftersom en rak
cykelväg intill trappan skulle bli alldeles för
brant. (Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h).

Trygghet
Bild 1: Den branta
trappan leder från
stranden vid Öre-
sund upp på Land-
borgen. Den är
kantad med snårigt
buskage. Trappan
bör förses med
ordentliga räcken.

Bild 2: Den korta stigen utmed ett staket
leder snart ut på Serpentinvägen. Varken
trappan eller stigen har någon belysning och
gångvägen känns inte speciellt trygg. Stigen
bör förses med belysning i form av låga
ljuspollare som lyser upp stigen och den täta
vegetationen i omgivningen.

Bild 3: Efter att ha passerat några villor på
ömse sidor om Serpentinvägen kommer man
till ett grönområde. Det sträcker sig genom
stora delar av inre Laröd och är försett med
gång- och cykelbana och gott om gräsytor
för rekreation. Det kan upplevas som något
ödsligt och tomt, trots att flera villatomter

vetter mot det. Längst bort i bilden syns en
del av centrumhuset.

Bild 4: Kring Laröds centrum är det liv och
rörelse fram till åtta på kvällarna då
livsmedelsbutiken stänger.

Landborgstrappan

Stigen avgränsar mot en villaträdgård till höger
och ett lövskogsparti till vänster

Grönområde strax nordväst om Laröd Centrum

Laröd Centrum. I fonden bakom träden ligger den
föreslagna hållplatsen i Larödsvägen
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Trafiksäkerhet
Serpentinvägens södra trottoar bör breddas
till en kombinerad gång- och cykelbana för
att ge en så säker färd som möjligt till
hållplats. När Serpentinvägen ansluter
Larödsvägen i en trevägskorsning, föreslås
övergångsställen i en avvikande mark-
beläggning tillsammans med pollare i
vägkanten.

FÄRDVÄG B

Sträckningen
Denna vägsträcka är ungefär 750 m lång och
den tar i snitt 9 min att gå och 3 min att cykla.
(Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h)
Bebyggelsen längs med färdvägen är placerad
i fristående grupper med mestadels radhus.
Området är trafikseparerat och bilparkering
sker i gemensamma garagelängor eller på
öppna parkeringsytor. I området råder en
ombonad känsla med tydliga gränser mellan
privata och offentliga vistelseytor. Husen
ligger nära gatan och har lite förgårdsmark.

Trygghet
Bild 1: Till höger i bild ser man en
garagelänga, vilken man kan uppleva viss
otrygghetskänsla för att passera på kvällstid.
Husen ligger nära gatan vilket gör att man
har god uppsikt över vad som händer där.

Förslag till ytterligare förändringar
Grönområdet vid centrum bör till viss del
bebyggas för att tillskapa liv och rörelse samt
ge snabbspårvägen ett större resande-
underlag. Ett femtontal lägenheter i rad- och
parhus bör få plats här.

Bild 2: En hög häck på högra sidan om gc-
banan skymmer överblickbarheten något och
när det är mörkt kan det upplevas som
obehagligt att passera utmed den.

Bild 3: Här ser man ett dolt hörn bakom en
låg häck. Stolparmaturen är placerad framför
den, men man ser ändå inte vad som finns
bakom.

Övergångsställe i höjd med hållplatsen Laröd C

Gång- och cykelväg med bostadshus på den vänstra
sidan och en hög skymmande häck på den högra

Vad döljer sig bakom häcken?Villor till vänster och garagelängor till höger
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Bild 4: Här ser man att vägen bakom häcken
leder in i en portal i huset. Detta kan kännas
osäkert att passera både på dag- och kvällstid,
eftersom man inte har någon möjlighet att
upptäcka en eventuell fara. Delar av sträckan
utmed gång- och cykelvägen är ur
trygghetssynpunkt mindre god eftersom det
finns ganska många dolda hörn, nischer och
höga häckar som kan ge en känsla av
otrygghet vid passage på kvällstid.

Bild 5: När man passerat igenom hela
bostadsområdet och ett mindre grönområde,
når man efter en stund hållplatsen. Gräsytan
till vänster i bild skall bebyggas med 6
stadsvillor i vardera tre plan samt förses med
pendlarparkering och cykelställ vid
plattformen intill Larödsvägen.

Trafiksäkerhet
Första delen av färdvägen sker i blandtrafik
på en lokalgata benämnd Russvägen. Där
lokalgatan korsar matargatan Ardenner-
vägen, bör ett övergångsställe i avvikande
markbeläggning anläggas. Blandtrafik gäller
fram till slutet på gatan där det finns en
vändplats samt parkeringsplats. Efter
vändplatsen kommer man in på en separat
gång- och cykelväg som leder fram till
hållplatsen.

Förslag till ytterligare förändringar:
Belysningen bör kompletteras speciellt vid
dolda hörn och nischer, samtidigt som man
bör hålla häckar och buskage klippta och
låga.

Trygg passage?

Hästhage och bortom den ligger Larödsvägen och
den föreslagna hållplatsen
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LARÖD 3000delskarta!
(fram + baksida)
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H Å L L P L A T S M I L J Ö N

Hållplatsen föreslås ligga i Larödsvägen
strax söder om en avtagsväg till en hästgård,
med villor och flerfamiljshus på västra sidan
av vägen och en hästhage på den östra. En
trevägskorsning 25 meter längre norrut leder
in på Serpentinvägen och Laröds Centrum,
därav hållplatsens namn. Här kommer man
även till villaområden och Serpentinvägen går
nerför Landborgen till stranden vid Öresund.
För att ge plats åt både dubbelsidig spårväg
och fullgod gång- och cykelbana vid själva
hållplatsen, föreslås Larödsvägens gaturum
vidgas. En fördel för spårdragningen är om
en markremsa på omkring 2 - 3 meter på den
östra sidan av avsätts för gång- och
cykelbana. På vägens västra sida bedöms det
vara tillräckligt med en trottoar .

Ny bebyggelse och markanvändning
Laröd är en populär bostadsort och trycket
på att få bygga nytt är därför högt.
Majoriteten av bebyggelsen är i 1 – 2 ½ plan
med några få undantag med 3–våningshus. I
Fördjupad översiktsplan för Hittarp – Laröd
anvisar Helsingborgs Stad mark för totalt 300
lägenheter. Merparten ca 250 stycken,
föreslås i östra Laröds utkanter, fördelat på
tre markområden på junfruelig mark. de
resterande 50 lägenheterna bedöms kunna

uppföras i några förtätningsbara lägen runt
om i samhället.

I mitt planförslag tas stor hänsyn till Laröds
bebyggelse- och landskapskaraktär, där
småskaligheten bör råda även i framtiden.
Planförlaget visar på bebyggelse öster om
hållplatsläget samt i centrum 50 m väster om
detsamma. Förtätningen kring centrum
handlar om ett femtontal lägenheter i rad-
och parhus. Alldeles öster om hållplatsen på
Larödsvägen finns idag en hästhage på en
dryg hektar, vilken föreslås bebyggas med
sex stycken stadsvillor inplacerade i en
parkliknande utomhusmiljö. Våningshöjden
sätts till 3 våningar i de fyra husen närmast
Larödsvägen och 2 våningar i de längst öster
ut, som en anpassning till befintlig
bebyggelsehöjd. Totalt rymmer denna
bebyggelse ett 40-tal lägenheter.
Ca 100 meter norr om hållplatsen föreslås
nästa bebyggelseområde, något större till
ytan än det förra. Det angränsar till befintlig
grupphusbebyggelse i norr (se Färdväg A!)
samt ytterligare en hästgård strax intill. Här
föreslås radhuslängor i 2 ½ plan samt några
parhus vilket ger totalt omkring 40 lägen-
heter. Totalt innebär de tre bebyggelse-
förslagen att man kan uppföra ca 100
lägenheter i en radie mindre än 250 meter
från hållplatsläget.

Bil- och cykelparkering
Hållplats Laröd Centrum beräknas enligt
Tabell 2 (Resandeunerlag) ge upphov till 800
resor/vardag. 60 % antas ta sig gående då
det rör sig om relativt korta avstånd mellan
bostadsbebyggelse och hållplats. All
föreslagen utbyggnad ligger inom helt
acceptabla gångavstånd (se orange rastrering
på karta!) I mer perifera lägen kommer dock
cykeln till användning där ca 35 % av
resenärerna antas cykla. En liten andel ca 5
% antas ta bilen för att sedan åka vidare med
spårvägen. Eftersom det är de påstigande
som dimensionerar behovet av bil- och
cykelparkeringar, baseras underlaget på 400
personer. Det resulterar i 140 cykel- och 20
bilparkeringar. Takbeklädda cykelställ
placeras vid  infarten till Serpentinvägen samt
vid den norra plattformens ände i hörnet på
avtagsvägen till stadsvillorna och hästgården
Pendlarparkeringen är belägen öster om de
ssistnämnda cykelställen.
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LARÖD CENTRUM 500-DELSKARTA
(STÅENDE A3- MALL)
fram + baksida
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V I K E N  C E N T R U M
F Ä R D V Ä G  A

Sträckningen
Denna vägsträcka är ungefär 800 m lång och
den tar 9 ½ min att gå och ca 3 min att cykla.
(Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h). Färdvägen
påbörjas på den gamla kustvägen i de
sydligaste delarna av Viken. Vägen fortsätter
parallellt med Väg 111, på en lokalgata ända
fram till hållplatsen vid centrum, där
Karlfältvägen korsar 111:an.
Bebyggelsen längs med färdvägen är i princip
bara friliggande villor, från 1 – 2 ½ plan.
Husen ligger ganska nära gatan med
maximalt 10 m förgårdsmark. Längs med
färdvägen finns en hel del grönska i form av
höga träd och häckar/buskage på och vid
sidan om villatomterna.

Trygghet
Färdvägen är försedd med standardmässiga
6 m höga belysningsstolpar. Vägen är från
början ganska smal, omkring 6 m men den
övergår till något bredare 8 m.
Bild 1: En av ett flertal smala vägar som
slutar i en vändplats eller en cykelväg. Detta
är fördel sett ur trygghetssynpunkt i och med
att det finns flera andra vägar att välja om
man skulle vilja.

Bild 2: Vägen är kantad av villor med relativt
god uppsikt mot gatan och de som passerar
på den. Viss grönska som häckar och buskage
tenderar dock att skymma några passager,
vilket kan upplevas som otryggt av vissa
människor.

Bild 3: Här ligger villorna på rad och jag
upplever det som en trygg delsträcka utan
skymda vrår eller höga häckar.

Bild 4: Vid hållplatsen i centrum är det en
god överblickbarhet och det är snarare
trafiksäkerhet än trygghet som är ett problem
idag, med stora trafikflöden och höga
hastigheter.

Gång- och cykelväg som leder ut till Väg 111

Villagata kantad med träd och gott om plats för
bilparkering

Här ligger villorna närmare gatan och uppskiten
är således bättre mot förbipasserande

Väg 111 är en kraftigt trafikerad väg och en tämligen
osäker plats för oskyddade trafikanter.
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V I K E N  C E N T R U M
F Ä R D V Ä G  B

Sträckningen
Denna vägsträcka är ungefär 550 m lång och
tar 6 ½ min att gå och 2 ½ min att cykla.
(Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h). Färdvägen
påbörjas i ett nybyggt villaområde. Sedan
tidigare finns det ett rad- och parhusområde
norr om villorna. Från området kommer man
ut på en gång- och cykelväg, som sträcker
sig längs ena kanten av ett smalt grönstråk.
Snart når man centrumbebyggelsen och
Gamla Viken, via en gång- och cykeltunnel
under Väg 111.

Trygghet
Bild 1: Villor under byggnation i områdets
nedre del. Här är gaturummet ganska smalt
och villorna har liten förgårdsmark vilket
medför att uppsikten mot gatan är god.
Bostadsgatan är försedd med 4 m höga
belysningsstolpar som fungerar väl. I och
med att det är en liten lokalgata anses ingen
separat gång- och cykelväg behövas inom
området.

Bild 2: När man lämnar villaområdet kommer
man ut på en gång- och cykelväg som ligger
i kanten på ett smalt grönstråk med
rekreationsytor och en mindre lekplats. Det
kan upplevas som lite ödsligt men
överblickbarheten är god. I vägens södra del
finns en del buskage och stora träd som skulle
kunna gallras ut för att ge en större
trygghetskänsla för förbipasserande. Längs
gång- och cykelvägen finns 4 - 5 m höga
belysningsstolpar.

Trafiksäkerhet
Det är mestadels boende som använder
färdvägen så trafikflödena är inte så höga.
Dock sker en del smittrafik på kustvägen in
i Gamla Viken. En översyn av trevägs-
korsningen vid övergången mellan kustvägen
och lokalgatan bör ske, så att en så säker
plats som möjligt kan anordnas, förslagsvis
en minirondell eller tydliga vägmarkeringar

Gång- och cykelväg med öppen rekreationsyta på
höger sida

Villor under byggnation i mitten av bostadsområdet
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Bild 3: Den täta häcken kan uppfattas som
skrämmande att passera på kvällstid, liksom
gång- och cykeltunneln i mitten av bilden.
Tunneln skulle kunna vidgas en meter eller
två för att uppfattas som mer välkomnande.
Risken för kollision bör då minska avsevärt
tack vare bättre siktförhållanden från båda
sidor om tunnelmynningen.

Bild 4: Gång- och cykeltunneln bör ha rikligt
med belysningsarmaturer och de ska helst
fungerande också.

Trafiksäkerhet
Inga större förändringar gällande
trafiksäkerheten föreslås utmed färdvägen.
Däremot föreslås en ny gång- och cykelväg
(med början i buskagen) som sluttar svagt
uppåt mot den befintliga pizzarestaurangen
i centrum.

Förslag till ytterliga re förändringar
De mörkaste av grönstråkets ”väggar”
bestående av träd och buskage bör förses

med riktad belysning.

Hög häck skymmer och tunneln kan upplevas som
obehaglig att passera på kvällstid

Mindre god belysning i gång- och cykeltunnel
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VIKEN 3000DELSKARTA!
fram + baksida
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H Å L L P L A T S M I L J Ö N

Hållplatsen planeras där Karlfältvägen korsar
Väg 111 vid Viken Centrum. Anledningarna
till just denna placering är flera. Den främsta
är som tidigare nämnts att det är en viktig
målpunkt i Viken tack vare den kommersiella
service och som finns här. Strax norr om
hållplatsläget finns en planskild gång- och
cykeltunnel som ger hållplatsen en trafiksäker
anslutning. I och med fyrvägskorsningen går
det lätta att stoppa övriga motorfordon i
korsningen med hjälp av signalreglering, när
spårvagn ankommer eller avgår från
plattform. En ny sluttande gång- och
cykelförbindelse byggs i slänten på
restaurangens västsida, så att man slipper ta
sig över vägen och igenom tunneln.

Ny bebyggelse och markanvändning
Som tidigare nämnts så har Höganäs
kommun planer på att bebygga stora delar
av det markområde som bildas mellan
förbifarten för Väg 111 och det befintliga
Viken. Viss byggnation har redan kommit
igång, som till exempel det villaområde där
Färdväg B påbörjas. I ett nära angränsande
område utreder kommunen mark-
förhållanden för att inom kort kunna bygga
bostäder där. (muntlig kommunikation med
Björn Redenstam Bensdorp).

Jag föreslår ytterligare bostadsbebyggelse
starx sydost om detta område, mellan
nuvarande Väg 111 och Karlfältvägen.
Förslagvis är det lämpligt att uppföra rad-
och parhus och därmed sker ett tillskott på
omkring 70 lägenheter.
En ordentlig förnyelse av Viken Centrum
föreslås. Detta innebär att bensinstationen
måste tas bort eftersom det är en riskabel
verksamhet att ha mitt i en tätort. Nytt läge
föreslås österut vid den föreslagna förbifarten
för Väg 111. En ny byggnad i 1 1/2 plan skall
uppföras och förslås innehålla butiker eller
handel av något slag. Även den byggnad som
idag är ett gatukök/pizzeria föreslås rivas och
ersättas med en mer gedigen byggnad som
kan hysa liknande verksamhet med
restaurang och pub. Dessa två byggnads-
volymer sluter gaturummet och kan också
ge Viken ett större och mer tydlig centrum-
funktion.

Bil- och cykelparkering
Enligt Tabell 2 (Resandeunderlag) beräknas
Viken Centrum få 600 resenärer/vardag.
Många bostadsområden som det sydligast
belägna i Färdväg  A, kräver cykel för att på
ett bekvämt sätt kunna ta sig till hållplats.
När Höganäs kommun planerar nya
utbyggnadsområden  öster om det befintliga

Viken ut mot förbifarten, är det viktigt att
man bygger ett gent och lättillgängligt gång-
och cykelvägnät.  Då endast de påstigande
resenärerna dimensionerar antalet bil- och
cykelparkeringar, innebär det att 300 stiger
på varje dag här. Hälften antas gå till fots,
40 % cyklar och 10 % tar bilen till hållplatsen.
Omräknat i siffror blir det parkering för 120
cyklister och 30 bilister. Bilparkering finns
tillgänglig på båda sidor Väg 111. De är till
både för pendlare och kunder till butikerna.
Samtliga cykelparkeringar placeras under tak
norr om bankbyggnaden på den västra sidan
av Väg 111.
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500-DELS PLAN VIKEN CENTRUM
(STÅENDE A3 MALL)
fram + baksida
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H Ö G A N Ä S  S T A T I O N
F Ä R D V Ä G  A

Sträckningen
Denna vägsträcka är ca 1.5 km lång och tar
18 min att gå eller ca 6 min att cykla.
(Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h).
Färdvägen påbörjas på en smal lokalgata
kantad av friliggande villor i 1 – 2 plan. Efter
några hundra meter når man ut till en
huvudgata vid namn Bruksgatan. Vid
utfarten ligger en bensinstation. Man tar sig
söderut på gång- och cykelvägen utmed
Bruksgatan och tar snart av mot öster, in på
en lokal bostadsgata med villor på ena sidan
och grönytor på den andra. Snart övergår
den i en gång- och cykelväg som svänger
söderut och till slut når man fram till baksidan
av Stadshuset och framför detsamma ligger
hållplatsen.

Trygghet
Bild 1: En smal lokalgata med husen endast
ett par meter från vägkanten gör att .
uppsikten från husen är god och det känns
mysigt och obonat att gå här.  Det finns flera
sidogator att välja vid behov.

Bild 2: Vid villagatans slut finns en
bensinstation och huvudgatan Bruksgatan tar
vid (ansluter till Väg 111).  Bruksgatan är
bredare och har betydligt större trafikflöden.
Gång- och cykelbana finns på den västra
sidan av vägen samt en större parkeringsplats
på motsatt vägsida. På kvällstid kan det stora
öppna området på och runt omkring
parkeingen upplevas som otryggt.

Bild 3: Efter parkeringen tar man av till
vänster och når snart ett långsträckt
grönområde vilket är kantat av småhus till
höger om gång- och cykelbanan och  träd-
bevuxna ytor på den vänstra sidan.
Överblickbarheten är god, men platsen kan i
mörker dock upplevas som något otrygg.
Norr om gång- och cykelvägen och
grönstråket ligger Höganäsbolagens mark.

Färdvägen påbörjas vid en gång- och
cykelanslutning på denna smala gårdsgata

Bruksgatan sedd söderut. På båda sidor av vägen ligger byggnader och mark som tillhör Höganäs-
bolagen AB
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Bild 4: Ett par hundra meter senare kan man
skymta det före den före detta bangården och
likaså det gamla stationshuset (idag en del
av Stadshuset). Den vänstra sidan av gång-
och cykelbanan består av lövträdsdungar och
täta buskage. Den högra sidan kantas av en
stor parkeringsplats som är indelad i mindre
sektioner, vilka i sin tur är åtskiljda med
häckar. På kvällen kan denna plats upplevas
som ödslig och därmed skapa obehag när
man passerar på gång- och cykelvägen.

Trafiksäkerhet
På Bruksgatan finns två befintliga
övergångsställen som bör markeras med
pollare och avvikande markbeläggning. För
att öka trafiksäkerheten för gående och
cyklande ytterligare kan man smalna av
gatan ett par meter. På den ytan kan det ges
plats för trädplantering eller parkering.

Förslag till ytterliga re förändringar
En rikligare belysning föreslås utmed och vid
sidan av gång- och cykelvägen. Dessutom
bör träd och buskar gallras ut på den sista
delsträckan, där gång- och cykelvägen går.
Det blårastrerade området på kartan föreslås
inrymma ny bostadsbebyggelse.

H Ö G A N Ä S  S T A T I O N
F Ä R D V Ä G  B

Sträckningen
Denna vägsträcka är ungefär en kilometer
lång och tar 12 min att gå eller ca 4 min att
cykla (Gånghastigheten sätts till 5 km/h och
cykelhastigheten till 15 km/h). Den påbörjas
i ett av Höganäs kommuns planerade
bostadsområden en bit österut på Väg 112.
Färdvägen går på en befintlig gång- och
cykelväg igenom en cirkulationsplats där Väg
111 möter upp och vidare genom ett
bostadskvarter med flerfamiljshus. Efter det
leder färden åter igen i n på en gång- och
cykelväg, förbi en öde fabrikstomt
(utredningsområde) och slyig vegetation.
Strax efter det når man hållplatsen.

Grönområde med villor i ena kanten

Öppna parkeringsytor höger om gång- och
cykelvägen

Väg 112 väster ut, på väg in mot centrala Höganäs
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Trafiksäkerhet
Från det nyplanerade bostadsområdet bör ett
större övergångsställe med avvikande
markbeläggning och pollare anläggas och en
avsmalning av gatan göras. Cirkulations-
platsens där Väg 111 och  112 möts, bör
också få tydligare markerade övergångs-
ställen så att en säker gångfärd kan
genomföras.

Förslag till ytterliga re förändringar
Utbyggnadsområdet i nordost bör anslutas
med den befintliga gång- och cykelvägen i
Bild 1 och den bör också förses med egen
belysning i form av 4 m höga stolpar. Det
bör också ske en utgallring av den täta och
slyiga buskvegetationen utmed gång- och
cykelvägen i Bild 3.

Bild 2: I cirkulationsplatsen möts Väg 112
och Väg 111. Den sistnämnda fortsätter
norrut mot Nyhamnsläge och Mölle. Man tar
sig igenom cirkulationsplatsen och fortsätter
in mellan de gula tegelhusen. Husen omsluter
en gräsklädd innergård som även hyser
bilparkering. Platsen har  inga direkt skymda
partier som skulle kunna upplevas som
otrygga.

Bild 3: När man passerat på lokalgatan
mellan husen, kommer man till en
södergående gång- och cykelväg. Väster om
den ligger en grusplan som är utsatt som
utvecklingsområde i Höganäs kommuns
översiktsplan och som även föreslås innehålla
ny bostadsbebyggelse i detta förslag. Vägen
är kantad med tät busk- och
småträdsvegetation. Miljön kan kännas
Otrygg på kvällstid. Snart når man en annan

 gång- och cykelväg som går på den gamla
 banvallen (från järnvägsepoken i Höganäs).

Bild 4: När man passerat  Stadshuset (det
gamla stationshuset) når man till slut
hållplatsen på byggnadens framsida.

Cirkulationsplatsen där Väg 112 möter Väg 111

Gång- och cykelvägen som leder till hållplatsen vid
Höganäs Stadshus

Spårvägens slutstation föreslås ligga på dagens
befintliga busstorg
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Högasnäs 3000DEL (A)
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Högasnäs 3000DEL (B)
fram- + baksida
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H Å L L P L A T S M I L J Ö N

Den idag överdimensionerade Centralgatan
bör smalas av till 8 meters bredd överlag,
dels för att säkerställa en lägre hastighet, dels
för att snabbspårvägen behöver utrymme för
ett separat spårområde i gatans norra del.
Korttidsparkering skall anordnas längs med
Centralgatan kompletterat med nyplanterade
träd bredvid parkeringsfickorna.
De två spåren på denna ändstation placeras
så långt västerut på torget som möjligt för
att tillskapa en trafiksäker lösning för
oskyddade trafikanter och en smidig
angöring för busstrafiken. Dessutom erhåller
man en sammanhållen torgplats öster om
hållplatsplattformen. Torget skall främst
fungera som ett passagetorg, med vägar i
huvudsakliga gångstråk, men också som en
väntplats. Torgytan utformas med två
geometriska trianglar kantade med sittbänkar
i trä. Den ena triangeln närmast hållplatsen
kläs med gräs och den andra fylls med vatten.
Båda två får sittbänkar utmed sin östra
långsida. (Se illustrationsplan!)

Ny bebyggelse och markanvändning
Ungefär 100 meter väster om hållplatsen och
torget ligger en oanvänd gräsyta som skulle
kunna nbebyggas med i första hand parhus,
ca 15 lägenheter. Strax norr om stadshuset
finns ett utredningsområde anvisat i
översiktsplan. Det är gammal industirmark,
men den tomma grusplanen används inte i
någon större utsträckning. Mitt förslag är att
marken bebyggs med bostäder i form av
flerfamiljshus i tre våningar och radhus i två
våningar. Ett hundratal lägenheter bör
inrymmas på det ca 3 hektar stora
markområdet. Tillfart kan ske dela från
Centralgatran, del Väg 111, som sträcker sig
norr om markområdet.
Ungefär 500 m västerut längs Centralgatan,
vid Sundstorget finns nästa föreslagna
bebyggelseområde. Det består i tre avrivna
kvarter som vetter mot torget och
Bruksgatan. Idag är det mest grus- och
grästäckta ytor som fungerar som tillfällig
parkering. Här föreslås tät stadsbebyggelse i
2 – 4 våningar, som sluter kvarterens gaturum
och avgränsar torget mot öst. De båda
kvarteren bedöms rymma ett 70-tal
lägenheter med plats för butiker och mindre
verksamheter i bottenvåningarna. (Program
för centrumförtätning för kvarteren Oden,
Balder och Städet 2002)

Bil- och cykelparkering
Hållplatsen beräknas få 1100 spårvägs-
resenärer/vardag. Eftersom det är många som
reser norrifrån och söderut i Höganässtråket
från orter utanför spårvägens direkta närhet,
är buss det bästa anslutningsalternativet.
Nyhamsläge,  Mölle och Jonstorp, är alla
orter belägna några kilometer utanför central-
orten som idag har bussanslutningar med
Höganäs centralort. Ca 15 % av spårvägs-
resenärerna antas komma till hållplatsen med
buss.  I det vidträckta  Höganäs finns ett väl
utbyggt gång- och cykelvägnät. Hela 40 %
av resenärerna antas ta cykeln till hållplatsen
för att sedan hoppa på spårvägen mot
Helsingborg. På grund av de relativt långa
avstående antas endast 35 % gå till fots och
10 %  tar bilen. Omräknat i siffror för
påstigande (550 personer) blir det 83
bussåkare i en färdriktning, 220 cyklister och
55 bilister. Bilparkering sker väster om
Stadshuset på befintlig parkeringsplats, som
idag nyttjas av främst anställda inom
kommunen. Cykelparkering sker på tre olika
ställen kring torget (se Illustrationskarta!)

Samordning med busstrafik
De flesta bussturer som trafikerar Höganäs
idag är de som går till och från Helsingborg,
det vill säga linje 219 och 220. Övriga linjer
trafikerar inom tätorten, till Nyhamnsläge och
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Mölle samt Jonstorp. Det totala antalet
bussturer bedöms minska avsevärt gentemot
dagens förhållanden och ersätts därmed av
spårvägstrafik. All på- och avstigning på
bussar sker vid det västligaste spåret på
samma plattform som spårvägen använder.
Under normala förhållanden är det västra
spåret alltid tillgängligt för busstrafiken.
Bussarna svänger sedan runt torget i en
högersväng för antingen avfärd eller
uppställning längs med utfartsgatan.
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500-DELSKARTA HÖGANÄS
STADSHUS (STÅENDE A3-MALL)
fram å baksida
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Skriftliga källor
AB Storstockholms Lokaltrafik, Spårvägar

i befintligt gatunät, Information om
planering och utformning av spårväg
samt hållplatser i gatunät efter år 1990,
Stockholm 1997

AB Storstockholms Lokaltrafik och Gatu-
& fastighetskontoret och Stadsbyggnads-
kontoret i Stockholms stad,
Gestaltningsprogram för snabb-
spårvägen i Stockholm, Stockholm 1996

Bombardier Transportation, Improving the
quality of life nonstop, Light Rail Vehicles
2003
Helsingborgs stad (a), Förstudie om spårväg

i Helsingborg, Helsingborg 2002
Helsingborgs stad (b), Ministatistik för

Helsingborg, nr 3, Helsingborg 2002
Helsingborgs stad, Statistik för B-områden,
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Höganäs kommun (a), Översiktsplan för

Höganäs kommun, Höganäs 2002
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plan för Viken, Höganäs 2002
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förändra rädslans platser?, Arkitektur

och Städet, i Höganäs kommun, Höganäs
2002

Trafikkontoret i Göteborgs stad, Policy för
utformning och utrustning av hållplatser,
Rapport nr 10, Göteborg 1997

Trafikkontoret i Göteborgs Stad, Säkrare
spårväg i Göteborg, Rapport nr 2,
Göteborg 1995

Trivector Traffic AB 2001, Laröd Trafik-
analys, Rapport 2, Viken 2001

Chalmers Tekniska Högskola och
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg,
Pronto Jaguaren 2000

Region Skåne - Planering och miljö, Stråk-
MaTs - Exemplet Helsingborg -
Höganäs, delrapport 9, Helsingborg
2003

Reneland Mats, Begreppet tillgänglighet -
Projektet Tillgänglighet i svenska städer
1980 och 1995, Arkitektur Chalmers
Tekniska Högskola, Stads- och
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Stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs stad
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2002
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förtätning för kvarteren Oden, Balder

Webbaserade källor
Light Rail Transit Association:

www.lrta.org/explain.html  (2003-05-14)
Skånetrafikens digitala tidtabeller: Linje 219:
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Bildkällor
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index.html#nottingham3. (2003-05-12)



96

Planförslag Del II

Bild s.12 fotograf Benjamin Adam J, Light
Rail Transit Association: http://
www.lrta.org/pg47.html#3 (2003-08-24)
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