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Helsingborg

NORRA

area:
byggår:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
avstånd till centrum:

H99-området

HAMNEN

Helsingborg är en gammal sjöfartsstad som från omgivande höjder sträcker sig ner mot öppet hav. Norra Hamnen
är ett centralt beläget gammalt hamn- och järnvägsområdet som bebyggdes 1999 inför bomässan H99. Norra
Hamnen är ca 4 ha stort och har sedan ca 100 år tillbaka utgjort en barriär mellan staden och vattnet. Efter ca 15
år av planering, debatt och politisk oenighet genomfördes projektet. Området omvandlades under åren 1996-99
och omfattar ca 360 lägenheter samt ett trettiotal lokaler, kontor, butiker, restauranger mm.1
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Projektets förutsättningar
Helsingborg har sedan medeltiden varit en sjöfartsstad,
men först under tidigt 1800-tal fick staden sin första
hamn, Centralhamnen. Helsingborg blev då en modern
handels- och sjöfartsstad som i slutet av 1800-talet
utvecklades till en blomstrande industriort och blev då
landets femte största och snabbast växande stad. År 1884
togs ett beslut om en hamnutvidgning, i form av Norra
Hamnen, vilket gör att området består i huvudsak av
utfylld mark.1 Med utvidgningen av landområdet tillkom
en ny ”årsring” som tillsammans med järnvägen kom att
skilja stadsbebyggelsen från vattnet i mer än 100 år. 1984
skapades nya förutsättningar för Norra Hamnen, då en ny
centralstation kombinerad med buss- och färjeterminal
byggdes, ett av de största projekt som genomförts i
Helsingborgs historia. Hamnverksamheten flyttade och
när järnvägen grävdes ner i en tunnel såg Helsingborgs
stad, som ägde all mark, chansen att omvandla området
till något helt annat.2

B2

På Norra Hamnen, hölls 1955 en design-, arkitektur-, och
konstindustrimässa rum.3 Utställningen från 1955 anses
numera vara en av de för svensk modern arkitektur och
design kanske den mest betydelsefulla manifestationen
hittills. Utställningsområdet var beläget strax norr om
1
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hamnbassängen, där den så kallade Parapeten ligger, en
800 meter lång pir som skyddar småbåtshamnen.2 Idén
föddes i och med förnyelsen av Norra Hamnen att uppföra
en ny mässa på platsen. Den nya bebyggelsen skulle ingå
i 1999 års bomässa, kallad H99. Delar av H99-mässan
uppfördes på samma pir som H55 i olika paviljonger,
både i nya och gamla som fanns kvar sedan den tidigare
utställningen. H55 blev en inspirationskälla för det nya
områdets arkitektur, då minnet av 1955 års utställning är
starkt förankrat i staden.1

Norra
Symbol som visar Helsingborgs strategi för
utvecklingen av vattennära områden.

Planprocess
Omvandlingen av Norra Hamnen är resultatet av en
ovanlig planprocess som pågick i ca 15 år. Från 1984
och fram till 1993 då planprogrammet för Norra Hamnen
godkändes av kommunfullmäktige, diskuterades och
skissades det på olika lösningar och utformningar av
området. Planprogrammet innehöll främst riktlinjer för
den framtida bebyggelsen, men även riktlinjer för bl a
småbåtshamnen och Sundstorget. Programmet utgjorde
underlag för stadsbyggnadskontoret, som hösten 1993
fick i uppdrag att genomföra planeringen av Norra
Hamnen. 1 Helsingborgs kommun omvärderade 1994
planeringssituationen och planarbetet inleddes med
en arkitekttävling där förslagen skulle visa vilken
bebyggelsestruktur som området skulle ges.3 Nio olika
kontor fick i uppdrag av stadsbyggnadskontoret att
utarbeta ett förslag till Norra Hamnen. Tre arkitekter för
vardera byggherre arbetade med parallella uppdrag. Ett
program för arbetet sattes upp i mars 1994. Uppläggningen
utgick från att uppdragen dels skulle genomföras i två
etapper, dels utgöra grund för fortsatt planarbete. I den
första omgången skulle de nio arkitektkontoren ge förslag
till ett helhetsgrepp för planområdet samt förslag till hur
parkeringsfrågan kunde lösas. I den andra omgången
skulle sedan respektive kvarter för de tre byggherrarna
bearbetas genom fördjupade studier. Utgångspunkter för
1
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arbetet med omgång två var dels den helhetslösning som
valdes efter första arbetsomgången, dels kompletterande
direktiv från respektive byggherre avseende husens
standard, ytkrav mm. Utvärderingen av de två första
etapperna skedde av stadsbyggnadskontoret i samråd
med byggherrarna. Därefter var avsikten att byggherrarna
tillsammans med kontoret i samråd skulle utse de
arkitekter som fick i uppdrag att fortsätta projekteringen.1
Stadsbyggnadskontoret pekade ut de programkrav
som kontoret ansåg vara mest avgörande för en hög
kvalitet på bebyggelsen. Det nya området skulle präglas
av en maritim karaktär anpassad till hamnläget och
Helsingborgs förhållanden. Hänsyn skulle tas till sol,
vind, insyn och utsikt. Målsättningen var att så många
boende som möjligt skulle få sundutsikt. En hög
exploatering var nödvändig, dels ur ekonomisk synpunkt
och dels för att ge många människor möjlighet att bo eller
arbeta i området.2 Utformningen i gatuplan skulle också
ges speciell omsorg och kontoret ville ha förslag till den
offentliga miljöns gestaltning och möblering. Alternativa
parkeringslösningar skulle även illustreras både i det
enskilda kvarteret och som gemensamma parkeringshus,
där det senare förespråkades i programmet.1
Arkitektkontoret Tegnestuen Vandkunstens förslag
ansågs vara det som var överlägset genom klarheten
i sitt huvudgrepp. Stadsbyggnadskontoret fann att
förslaget förstärkte och underströk stadens struktur och
arkitektoniska och kulturella särdrag, vilket var det
främsta skälen till att förslaget segrade. Detaljerna i planen
omarbetades av Helsingborgs stadsbyggnadskontor så att
de ursprungliga sexton husen istället blev tretton och med
mer park mellan husen. 1

Hamnen

Det var en nödvändig förutsättning för att Norra Hamnen
skulle upplevas som ”stad” och inte ”bostadsområde”.
Därför skulle husen projekteras av olika arkitektkontor,
och den arkitektoniska helheten skulle upprätthållas av
stadsbyggnadskontoret genom gemensamma riktlinjer
för bebyggelsens grammatik. Grundhusen var det
samma, men varierade i uttryck, och individuella tillägg.
Arbetsformen blev att samla all den kompetens som
arkitekterna hade genom bl a så kallade ”work-shops”.1
De olika kvarteren delades ut till byggherrarna som fick
arbeta tillsammans med flera olika arkitektkontor utöver
Vandkunsten. Det vinnande konceptet omarbetades till ett
gemensamt program som alla arkitekterna skulle hålla sig
till. Varje ”kvarter” ritades sedan av två olika arkitekter
för att skapa en variation inom helheten. Helheten
bestämdes bl a av hushöjd och husbredd.4
Det fortsatta skissarbetet syftade till att skapa
gestaltningsmässig klarhet och motiv i avvikelser i volym,
material, färg och form i förhållande till stadens arkitektur.
Samtliga arkitekter bearbetade bebyggelseuttrycket, dess
relation till staden och den intilliggande bebyggelsen.
De skulle även tydligt identifiera de offentliga
rummen och undvika privatisering av dessa. Sol- och
vindproblematiken beaktades i den något för täta
bebyggelsen och de för stora kvarteren anpassades till
stadens skala.1

Stadsbyggnadskontoret hade en klar uppfattning om att
den föreslagna lamellhusbebyggelsen skulle uppnå en hög
grad av variation i uttryck mellan de olika huskropparna.
2
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De boende i det nya området var medverkande i arbetet
med bomässan. Byggherrarna lät bl a hyresgästerna samt
bostadsrättsinnehavarna bestämma över planlösning och
materialstandard. Enligt uppgift har de boende själva fått
bekosta denna extra utgift som det innebar.5
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Under hela planeringsprocessen fanns ett samspel
mellan de offentliga och de projekterande arkitekterna,
i en interaktiv process. Frågor om struktur, rum och
gestaltning behandlades samtidigt av alla berörda
under så gott som hela processen. Tillsammans utgick
de inblandade parterna från en gemensam analys av
tidens och platsens förutsättningar och en gemensamt
överenskommen gestaltningsmässig grammatik för att
motsvara dessa förutsättningar.5
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Arbetet utgjorde grunden till den detaljplan som utarbetades
och blev godkänd 1995. Det upprättades dessutom olika
program med gemensamma kvalitetsfrågor. Målet var
att de skulle förtydliga detaljplanens intentioner om de
gestaltningsidéer som skulle utgöra de sammanhållande
kvaliteterna. Ett kvalitetsprogram för offentlig miljö,
beläggning, dagvattenhantering med mera utarbetades
också. Dessutom gjordes en parkeringsanalys, och soloch vindstudier.1
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B3

B4

B5

B6

B7

Norra

Hamnen

Resultat
Planstruktur
H99-området grundar sig som sagt på ett planförslag ritat
av det danska kontoret Tegnestuen Vandkunsten. Planen
består av 13 lamellhus, som blir högre mot vattnet och lägre
in mot stan. Husen är lokaliserade i öst-västlig riktning
dock utan att byggnadskropparna är helt parallella.1
Mellan byggnaderna ligger upphöjda gräsbevuxna gårdar.
I mitten av området finns ett nytt torg som öppnas upp
mot hamnen och länkar den samman med stadens äldre
stadsdelar i öster och ger teatern och konserthallen en
monumental karaktär.6 Genom ett smalt parkstråk som
är lokaliserat på det gamla järnvägsområdet avskiljs
området från stadens bebyggelsestruktur. Bebyggelsen
rymmer ca 360 lägenheter och ett trettiotal lokaler som
innehåller kontor, butiker, caféer och restauranger mm.5
Trafik
Trafiken leds via säckgator, som utgår från huvudgatan
Kungsgatan, vilka mynnar i offentliga platser längs kajen.
Parkering sker i garageanläggningar under de upphöjda
gårdarna. Kajkanten och piren är endast till för gående
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och cyklister, liksom Kungsparken som knyter samman
strandsträckan norr om området med innerstadens
livliga stråk. Området har bra kommunikationsläge då
det ligger strax norr om Helsingborgs resecentrum, med
buss och tåg samt färjekommunikationer med Helsingör
i Danmark.
Bebyggelse
Bostadsbebyggelsen utgörs av smala vita skivhus vilka
är uppdelade i tre delar; kajhus, mitthus och parkhus.
Lamellerna bildar parvis ”kvarter” med upphöjda gårdar
under vilka parkering finns. Byggnaderna är ca 8 meter
breda och har mellan 4 - 7 våningar. Husen är högst
mot vattnet, för att sedan bli lägre mot parken (se B9).
Bebyggelsens mittparti är fem våningar högt och mot
parken går våningsantalet ner till fyra. Byggnadskropparna
vänder sig med gavlarna mot vattnet och är placerade
6-8 meter från kajkanten.5 Inga hus placerade bredvid
varandra är ritade av samma arkitektkontor trots att två
kontor ritade två hus vardera och Tegnestuen Vandkunsten
ritade tre av de tretton husen. 4

4

Bebyggelsen har platta tak, vilket är ett viktigt
gemensamt kännetecken för byggnaderna i området.
Alla byggnader har enhetliga material och färger men
bottenvåningarna har utmärkande utformning (se B3B7). Material på bebyggelsen är plåt, trä och betong.
Grundstommen kompletteras av olika detaljer som gör
att de tretton lamellerna upplevs varierande.5 I gavlarna
mot kajpromenaden ligger husens nedersta våning på
samma marknivå som kajen och upplevs därför som en
del av denna. Det är möjligt för verksamheter att etablera
sig i byggnadernas bottenvåningar med direkt entré från
kajpromenaden. Mindre byggnader för verksamheter är
också placerade vid trappzonen mellan gårdar och kaj
(se B15). Husen är ekologiska, vilket innebär bl a sunda
material och lågt energiutnyttjande. Bebyggelsen är inte i
första hand utformad för att ge skydd mot blåst, utan efter
önskemålet om att dels säkra utsikt från lägenheter, dels
för att behålla utblickar från staden ut över sundet.1
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Upplevt kajrum, 1:1000

Bostäderna vid Norra Hamnen är byggda i det sena 90talets anda; centralt läge, vattennära, rymliga, där de
boende haft mycket inflytande på utformningen. Hela
bebyggelsen på Norra Hamnen hör till den dyraste
i Helsingborg. Då det är främst människor med god
ekonomi som har råd att flytta in i dessa typer av
lägenheter, har husen getts egenskaper som gör dem mer
attraktiva än t ex ett villaboende.4 Genom att byggnaderna
har ”veckade” fasader som skapar utstickande hörn, har
så gott som alla lägenheter i området utsikt mot havet,
även de som är placerade längst bak i husen. De mest
attraktiva bostäderna ligger självklart mot vattnet, med
fönster åt tre väderstreck och har en fantastisk vy (se B8,
B11). De största lägenheterna är de med de mest lyckade
planlösningarna.3
Utemiljö
Utemiljöerna i Norra Hamnen består dels av piren
Parapetern, marinan, kajerna och gårdarna dels av Henri
Dunkers plats, Sundstorget samt Kungsparken. Området

ramas in av piren Parapetern där bebyggelsen kan
betraktas utifrån havet. Närheten till den konstgjorda men
ändå populära Stranden, ute på Piren, ökar Norra Hamnens
antal besökare under somrarna. Även Marinan med sin
småbåthamn bidrar till folklivet under seglarsäsong.
Kajkanten är främst till för gående och cyklister och har
utformats till ett tydligt offentligt rum. Kajen är uppdelad
i två zoner, en yta närmast bebyggelsen som är körbar,
men endast för räddnings- och transportfordon, samt
en del närmast vattnet för enbart oskyddade trafikanter
som består av ett trädäck (se B10, B12). Entréer till lokaler
vid kajen ligger i samma plan som kajpromenaden,
vilket underlättar för handikappade. Kajen består av en
plattlagd yta och ett nersänkt trädäck närmast vattnet. En
marina finns mellan kajen och piren, vilken sommartid
drar till sig är fullt med båtar (se B10). Kungsparken, som
ligger i öster, består av träd, planterade på en grusbeklädd
markyta, vilket ger ett minimalistiskt och stramt intryck
(se B13). I områdets mitt finns ett större torg, Sundstorget,
som öppnas upp mot vattnet och förbinder parken med

kajen. De halvprivata gårdarna mellan bostadshusen är
upphöjda och förbinds med kajen och Kungsparken av ett
fåtal trappsteg. Dessa trappsteg ska stärka gårdens privata
karaktär, gentemot den offentliga kajen i väster och
parken i öster. Inne på gårdarna växer mycket grönska
och rumsbildare finns i form av exempelvis spaljéer,
som bl a är uppbyggda runt cykeluppställningsplatsen.
Dagvattnet från gårdarna och taken tas om hand lokalt och
synliggöras på ett tilltalande sätt, t ex i vattentrapporfrån
de upphöjda gårdarna.1
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B14

B15

Norra

Hamnen

Vidare utveckling
Service och verksamheter
Bostadshusens bottenvåningar är närmast kajen förhöjda
för att inrymma verksamheter, som kontor, café och
restaurang. Lokaler för detta ändamål finns även i mindre
byggnader mellan dessa (se B15). Verksamheter inryms
även i större friliggande byggnader längs kajerna och
piren (se B14). Sammanlagt finns 30 lokaler, men inga
innehåller daglig service som matbutik eller dylikt. De
verksamheter som finns är främst av den karaktär som
lockar besökare främst under vår- och sommarhalvåret.
Under denna period är den konstgjorda stranden, på
pirens västra sida, väldigt populär. Där samlas solbadare
och blickar ut över sundet mot Helsingör.

Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg har beslutat att
bygga ut en strandpromenad som en direkt fortsättning
på bomässeområdet, tre kilometer norrut längs kusten. En
allmän tävling utlystes i början av år 2001, där uppgiften
var att presentera ett förslag utifrån målformuleringen om
en attraktiv, urban strandpromenad. Tävlingen avgjordes i
juni 2001 och det vinnande förslaget har ritats av Rasmus
Dragenberg och Kathrine Brandt, Oslo.7

B16

Ett nytt kulturhus har kompletterat bebyggelsen på Norra
Hamnen invid Sundstorget (se B16). Byggnaden invigdes
den 27 april 2002 och har ritats av arkitekten Kim
Utzon. Huset finansierades av de Dunkerska fonderna,
pengar som industriledaren Henry Dunker har donerat
till Helsingborg. Dunkers Kulturhus är en ny mötesplats
för kultur i Öresundsregionen. Här finns bl a konsthall,
stadshistoriska utställningar, temautställningar, konsertsal
och teatersal, butik, en öppen kulturverksamhet i RumEtt
samt stor verksamhet för barn och unga. I kulturhuset
finns även Dunker Bar & Matsalar och Musikskolan i
Helsingborg.8
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Området är delvis väl välförankrat i staden
tack vare att järnvägen förlagts under jord.
God hänsyn har också tagits till den befintliga
stadsstrukturen. I planen bibehålls de viktigaste
utblickarna från staden och det släpp som parken
på det gamla järnvägsspåret utgör, medför att den
historiska stadsfronten bevaras. Parken fungerar
som en gräns mellan den nya mer uppluckrade
och den äldre mer stängda bebyggelsen. Glappet
innebär att den nya strukturen inte känns helt
förankrad i staden. Detta tillsammans med den
öppna bebyggelsestrukturen medför i sin tur att
området inte upplevs som helt stadsmässigt ur
täthetssynpunkt.
Tillgängligheten är bra för både gående, cyklister
och rörelsehindrade, då husen kan nås från kajen
via ramper, och att kajens verksamheter ligger i
marknivå. Bilarna har getts en underordnad roll
då de gömts i underjordiska garage och husen
endast kan nå via gårdsgator, där biltrafikanterna
kör på de gåendes villkor. Då Norra Hamnen
exploaterades blev stadens invånare och
besökare av med mycket markparkering. Denna
är svår att ersätta, men bebyggelsen utgör en
större tillgång för staden än parkeringen gjorde,
och är därför väl motiverad.
Trots olika arkitekter bildar husen en samordning
pga den starka regleringen i planen. Att ingen av
de nio olika byggherrarna har fått bygga två hus
bredvid varandra, bidrog till en variation inom
Norra Hamnen.

-

Kvalitet på arkitektur, material och offentlig
miljö är hög i området. Detta har medfört att
lägenheterna blivit dyra. Då området inte är
direkt kopplat till staden och andelen bostadsyta
är övervägande kan området upplevas som en
“Gräddhylla” och leda till segregation inom
denna del av Helsingborg.

-

Kajrummet är något smal, och kan därför
upplevas som för privat. Men med tanke på
områdets karaktär som främst bostadsområde
och bristen på målpunkter under större delen
av året är utformningen ändå passande för de
invånare som faktiskt vistas där. Ett alltför
stort kajrum hade kanske upplevts som ödsligt
folktomma dagar.

-

Parken som är anlagd på det gamla banområdet
är delvis motiverad då den öppna ytan blottar
stadens gamla vattenfront. Men ytan är stramt
ordnad och består av träd dekorativt planterade
på grus. En mer varierad och gästvänlig park
skulle ha varit bättre för bl a lek och rekreation.

-

I Norra Hamnen finns inga privata ytor för de
boende, endast de halvprivata gårdarna som
finns mellan bebyggelsen. Gränserna mellan
privata och offentliga ytor är diffusa, vilket
kan upplevas som obehagligt för både besökare
och de boende. Då gårdarna är öppna åt två håll
fungerar de som genvägar från parken till kajen,
vilket gör att obehöriga människor vistas och rör
sig på dessa. Tydliga gränser är oftast önskvärt
ur de boendes perspektiv.

-

Brist på verksamheter och service bidrar
till, trots att området ligger nära centrum,
till att Norra hamnen inte upplevs som helt
stadsmässigt ur integrationssynpunkt. Områdets
karaktär är snarare ett rent bostadsområde än en
blandstad, vilket var intentionen med projektet.
Risk finns att Norra Hamnen blir ett område som
endast besöks på sommaren eller på vackra höstoch vinterdagar. Detta inte bara pga bristen av
målpunkter utan att området drabbas av starka
vindar, då utblickarna från staden och från
lägenheterna valdes att prioriteras framför en
mer klimatanpassad bebyggelsestruktur.

Norra
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