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KING I STADENS KONTEXT

På följande sidor beskrivs i kartform Kings geografiska läge i förhållande till 
stadens övergripande funktioner. 

Vägar
King har ett mycket strategiskt läge i stadens övergripande vägstruktur med 
närhet till såväl motorvägsnätet som de större genomfartslederna i de södra 
stadsdelarna. Samtidigt innebär trafiken en rad störningar och risker vilket ur 
vissa avseende kan betraktas som begränsande för områdets framtid.

Handel
Övervägande delen av extern- och sällanköpshandeln finns idag etablerad inom 
stadens norra delar.  Med tanke på områdets strategiska läge i vägstrukturen 
borde goda möjligheter finnas att utveckla bl.a. livsmedelshandeln i dessa 
delar av staden och då även inom King.

Verksamheter
Området  befinner sig centralt i ett av stadens verksamhetsdistrikt. Detta 
innebär attraktiva etableringslägen för en rad olika verksamheter avseende 
tomtmark, infrastruktur m.m. Samtidigt ställer  många verksamheter en rad 
krav på den fysiska miljön, vilket kan anses hämmande för utveckling av bl.a. 
bostäder inom området.

Bostäder
Inom området finns idag inga bostäder. Omgivningarna präglas av blandad 
stadsbebyggelse från 1800-talet fram till idag.

Järnväg och farligt gods
King präglas idag i hög grad av järnvägstrafik och farligt godsleder. Området 
består till stora delar av bangård med såväl farligt gods som persontrafik. 
Som tidigare nämnts kommer större förändringar ske kring dagens bangård, 
befintliga sträckningar och bangårdens användning. 
Farligt godsleder omgärdar idag King i alla riktningar. Främst har Rännarbanan 
betydelse med sin centrala sträckning genom området. Denna led kan också 
förväntas bli en betydande sträckning för farligt gods i framtiden, om än med 
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något förändrad sträckning. 

Grönstruktur
De södra delarna av staden präglas av en fragmentarisk grönstruktur. En stor 
del av ytorna fungerar främst som skyddszoner och i Kings direkta omgivning 
finns mindre tall- och björkdungar samt mindre grönytor av god kvalité. Inom 
området finns idag ingen grönstruktur med rekreativa kvalitéer.

Kollektivtrafik
Två stadsbusslinjer har idag en sträckning genom  Planteringen och King 
vidare söderut mot Miatorp och Råå. Även ett antal regionbussar passerar 
idag King vid Ramlösa station. Kollektivtrafikförbindelserna för området kan 
anses goda, medan tillgänglighet till stationer eller hållplatser i anslutning till 
området präglas av en rad fysiska barriärer.

Gång och cykeltrafik
Idag finns goda gång- och cykelförbindelser med innerstaden och de södra 
stadsdelarna längs de nord-sydliga cykelstråk som tangerar Kings västra och 
östra gränser.  Internt i  området finns idag inga gång- och cykelförbindelser. 

HELSINGBORGS STADS ÖVERSIKTPLAN 2002

Följande textavsnitt är en sammanfattning av Helsingborgs stads översiktplan 
från år 2002, där jag valt ut de aspekter som direkt eller indirekt har betydelse 
för utvecklingen av King. Urvalet är helt subjektivt gjort och visar på de 
aspekter jag anser har betydelse för planområdets utveckling utifrån syftet 
med detta examensarbete. Även om inte översiktsplanen är juridiskt bindande 
är den ett betydelsefullt kommunalt planinstrument som planer och visioner 
rimligtvis bör utgå ifrån. Med kunskap i översiktsplanens material finns 
därefter möjlighet att följa stadens strategier eller att kritiskt ifrågasätta 
dessa.  Likaså finns i översiktsplanen ett samlat material från den kommunala 
verksamheten som beskriver den samhälleliga situation staden befinner sig i 
och vilken fysisk utveckling som är eftersträvansvärd

Övergripande strategier
I översiktplanen har fyra övergripande utvecklingsstrategier definierats för 
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att öka stadens attraktivitet som bostads- och etableringsort där hållbar 
utveckling ska vara en grundläggande utgångspunkt:

Människan i centrum: Att bebyggelsestruktur, grönstruktur och infrastruktur 
ska kännetecknas av trygghet, mångfald och spänning samt god tillgänglighet 
för alla utifrån befolkningens olika behov av sociala kvalitéer.
Flerkärnig stadsstruktur: Utbyggnad ska ske i stationsnära lägen för en effektiv 
kollektivtrafik. Utbyggnaderna ska präglas av stadsmässighet där boende, 
arbete, rekreation och rörelse samverkar till en helhet.
Regionala nätverk av kommunikationer: Satsning på kollektivtrafikstråk ska ge 
förbättrade kollektiva kommunikationer för befolkningen.
Utökad grönstruktur: De gröna områdena i staden och mellan bebyggelsestråken 
ska utvecklas och förädlas för att tillgodose ekologiska, rekreativa och sociala 
behov. 

Bebyggelse
Staden räknar med att en stor del av den framtida byggnationen kommer ske 
inom den centrala staden i form av större eller mindre förtätningsprojekt. 
Staden ska betraktas som en plats som är levande och möjlig att förändra och 
anpassa efter nya krav och önskemål. En förändring av stadslandskapet ska 
samtidigt värna om det unika i stadens bebyggelsekaraktär.

Förtätning inom staden
Målsättningen med att förtäta stadens centrala och halvcentrala delar innebär 
dels ett effektivare utnyttjande av befintliga stadsmiljöer men också ett mindre 
behov av att ta befintliga grönstråk och åkermark i anspråk. I översiktsplanen 
föreslås att ny bebyggelse koncentreras till goda kollektivtrafiklägen. 
Bebyggelsen föreslås också förtäta befintliga stadsbebyggelsen på ett antal 
platser runt om i staden och dess ytterkanter.
Större arealer pekas också ut som utvecklingsområden. Däribland 
Kingområdet. Kännetecknande för utvecklingsområdena är att de har ett 
relativt centralt läge och idag är verksamhetsområde med stort behov av 
förnyelse. Målet med dessa områden är att de på sikt ska kunna innehålla 
bostäder och att de ska kunna fungera som integrerade delar av innerstaden. 

Parker
84% av den centrala stadens befolkning har en grön rekreationsyta inom 5 
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minuters gångväg från bostaden. Inom främst de norra delarna av staden 
finns historiskt värdefulla parker och naturskogar av hög kvalité. De södra 
stadsdelarna har brist på grönska även om avståndet bedöms som rimligt till 
både grönytor och Öresund. 

Trafik
Helsingborg ska befästa sin ställning som trafikknutpunkt för både person- 
och godstrafik. Detta måste ske genom att varje trafikslag utnyttjas där det 
är lämpligast och effektivast. En integrerad planering av infrastruktur och 
bebyggelsestruktur är nödvändig för att en ändamålsenlig stadsstruktur ska 
uppnås där behovet av förflyttning minskar och andelen kollektivtrafik och 
cykeltrafik kan öka. 

Handel och service
Handeln anses ha stark inverkan på stadsstruktur och människors möjlighet 
att klara sitt vardagsliv. Samtidigt tillför goda konkurrensförhållanden och 
ett varierat handelsutbud staden attraktivitet. Helsingborgs handelsstruktur 
präglas av ett brett utbud i stadskärnan, en stor extern handelsetablering i 
Väla köpcentrum samt stora livsmedelsbutiker i halvcentrala lägen med god 
tillgänglighet till det övergripande vägnätet. 

Näringsliv
En viktig del i Helsingborgs strategi för ett expansivt näringsliv är att staden 
ska ha ett allsidigt utbud av verksamheter. Transportnäringens starka ställning 
ska bibehållas samtidigt som den kompletteras med mer kunskapsintensiva 
verksamheter. En annan del av strategin med direkt koppling till Kingområdets 
utveckling är att verksamhets- och bostadsområden ska kunna samlokaliseras 
om inte störningar uppstår.
Näringslivet betraktas som en viktig faktor då det gäller att attrahera nya 
inflyttare till staden. Staden strävar därför att erbjuda dels en mångfald av 
valmöjligheter på bostadsmarknaden, en stad som attraktiv livsmiljö samt ett 
dynamiskt och väldifferentierat näringsliv.
Med dessa förutsättningar blir stadens roll som arena och kulturcentrum allt 
viktigare som konkurrenskraft. 

Verksamhetsområden
Översiktsplanen definierar fyra olika karaktärer på verksamhetsområden 
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inom staden:
1. Renodlade verksamhetsområden för störande och ofta ytkrävande 

företag.
2. Företagsparker med god tillgänglighet för personalintensiva 

verksamheter.
3. Utvecklingsområden för företag med krav på centrala lägen.
4. Icke störande verksamheter som kan samlokaliseras med annan 

stadsbebyggelse.
Stadens utbyggnadsbehov av verksamhetsområden beräknas vara minst 100 
ha fram till år 2020.
Det betraktas som angeläget att inom beskrivna utvecklingsområden och vid 
tillskapandet av nya verksamhetsområden kunna integrera boende och företag 
i de tre sistnämnda. Bl.a. uppfyller en sådan utveckling ekologiska och sociala 
krav. Minskade transporter ger ett ekologiskt mer hållbart samhälle samtidigt 
som en funktionsspridning över dygnet kan ge socialt bättre miljöer. 

Farligt gods
Stora mängder farligt gods transporteras genom staden på väg, järnväg och 
till sjöss. Farligt godsleder och hamnar är idag lokaliserade så att transporter 
passerar Helsingborgs centrala delar, och framförallt de södra delarna där 
King är beläget. Inom de centrala delarna bör enligt översiktsplanen farligt 
godstransporter minimeras så långt det är möjligt.
Vid planering i anslutning till farligt godsleder bör riskfrågan inom en 150 
meter bred riskbedömningszon alltid utredas. Nylokalisering av daghem, 
skolor, sjukvårdsinrättningar, äldreboende, hotell mm bör inte ske inom 
denna zon. Inom denna zon bör istället grönområden, lätt industri, lager, 
parkering mm eftersträvas.

Södertunnel och HH-tunnel
Alternativa sträckningar för både södertunnel och HH-tunnel diskuteras 
för närvarande. De studerade alternativen har inte särskilt angetts men i 
huvudsak rör det sig om underjordiska alternativ i nära anslutning till dagens 
ovanjordiska sträckning söder om Knutpunkten. 
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UTVECKLING FRÅN 1850-TALET TILL IDAG

Följande avsnitt är en sammanställning av historiskt material ur Program till 
fördjupad översiktsplan för södra Helsingborg. King har alltsedan 1920-talet 
präglats av produktionsverksamhet och godshantering. Områdets historia 
finns inte dokumenterad, utan går, med vissa undantag, endast att utläsa ur 
dess omgivningar. Samtidigt är områdets bebyggelsehistoria kort och dess 
huvudsakliga inriktning har alltid varit verksamheter vilket först på senare 
år kompletterats med en del handel. Således är det omgivningarna som står 
för det karakteristiska och identitetsskapande och förtjänar en kort historisk 
beskrivning. 

>>1850
Fram till år 1850 var områdena söder om dagens innerstad helt obebyggda. 
Landsvägen mot Råå fiskeläge har dock tangerat King enligt i princip samma 
sträckning som dagens Planteringsväg. Denna väg skulle senare få betydelse 
för den utkantsbebyggelse som växte fram här mellan 1850-1900. Området 
väster om dagens King planterades under 1800-talets första hälft med tallar 
hela vägen ner mot Råå för att förhindra sandflykt i området. Detta är 
ursprunget till namnet Planteringen som ursprungligen betecknade ett större 
område än dagens stadsdel.

1850-1900
Då Helsingborg började växa på allvar i mitten av 1800-talet, tillkom den 
förstadsbebyggelse söder om den gamla stadskärnan som senare kom att bli 
stadsdelen Söder. Söder utvecklades till en utpräglad arbetarstadsdel med en 
mängd större industrier inom området. I slutet av århundradet upprättades 
regelrätta kvarter och gator på Söder som drogs parallellt och vinkelrätt 
mot Södergatan som var den gamla utfartsvägen söderut och den direkta 
förbindelsen med Planteringsvägen och Råå. 
Stigande tomtpriser på Söder och 1878 års stadsplaneläggning kom att leda 
till expansion söder om Söder i det område som senare blev Raus Plantering. 
King hade vid denna tid funktionen som exercisfält tillhörande Kronprinsens 
husarregemente nordväst om området.
Under denna period anlades också järnvägen och bangården söder om 
innerstaden vilka kom att uppta stora arealer och en sträckning som skar rakt 
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stadsgräns

stadsgräns

Kallbadhus mot Ramlösa värdshus

Planteringen

KINGKING

>>1850 1850-1900

Den småskaliga förstadskaraktären på Planteringen och längs Planteringsvägen 
har ersatts av infrastruktur samt storskalig industri- och bostadsbebyggelse.
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Planteringen Planteringen

KINGKING

viadukt

1900-1945 1945>>

Den småskaliga förstadskaraktären på Planteringen och längs Planteringsvägen 
har ersatts av infrastruktur samt storskalig industri- och bostadsbebyggelse.

SÖDER
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genom Gåsebäck och Söder.
Raus Plantering fick karaktären av arbetarförstad där arbetare och hantverkare 
uppförde bostadshus längs de öst-västliga skiftena mellan landsvägen (nuv. 
Planteringsvägen) och Öresund med varierande utformning till följd av 
bristen på byggnadsstadga.
1891 anlades spårväg genom området som förband Helsingborg med 
Ramlösa station och Råå. Spår av detta är idag synliga längs Hästhagsvägen 
(direkt söder om Kingområdet) som i sin diagonala sträckning var en direkt 
förbindelse med Ramlösa Brunnspark i syd-öst.

1900-1945
Vid sekelskiftet blev Raus Plantering ett eget municipalsamhälle med följden 
att byggnadsstadga upprättades och bebyggelsen blev mer ordnad. 1918 
införlivades stadsdelen med Helsinborgs stad och därefter uppfördes endast 
egna hem och villor. Runt 1925 började också nya industrier att etableras på 
tidigare obebyggd mark inom King.

1945>>
I mitten av 1960-talet byggdes Helsinborgs södra infartsled och 
Södergatsviadukten som tillsammans med järnvägen kom att bli en barriär 
för omkringliggande områden. Efter andra världskriget satsades också 
stora pengar på att bygga bort bostadsbrist vilket påverkade bebyggelsen 
med dålig boendestandard i bl.a. Planteringen. Den osammanhängande 
småhusbebyggelsen kom att ersättas med moderna hyreshus i storkvarter och 
flerbostadshus byggdes längs Planteringsvägen och i Miatorp.
1962 stod Sydhamnen färdig vilket ledde till att Planteringen miste sin 
direktkontakt med Öresund då strandlinjen flyttades västerut. Under 
1970-talet fortsatte saneringarna vilket främst kom att beröra högre och 
sammanhållen sekelskiftesbebyggelse. De sista rivningarna skedde under 
1980-talet inom Planteringen då även en del ny bostadsbebyggelse tillkom.

TYPOLOGI OCH KARAKTÄR

Bildparen på följande uppslag beskriver typologi och karaktär för olika 
område i och omkring King. Bilderna vittnar om den mångfald av karaktärer 
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som är karakteristiskt för södra Helsingborg. Framförallt är tre mönster 
möjliga att urskilja. De stora öppna ytorna bestående av kommunikationsytor, 
parkering, bostadsområden eller impediment. I kontrast till dessa ytor står de 
storskaliga volymerna främst inom King. Samtidigt finns mellan dessa båda 
ytterligheter de mer småskaliga områdena för boende i form av villor, äldre 
förstadsbebyggelse och stenstadskvarter. 
Som en slutsats från typologierna framträder tre övergripande mönster 
för King. De öppna ytorna, de småskaliga och varierade bostadskvarteren 
samt större solitärbyggnader. För att kunna skapa urbana kvaliteter med 
utgångspunkt i platsens befintliga typologier bör alla tre karaktärerna finnas 
sida vid sida. Det bör samtidigt, till skillnad mot idag, ske utan bekostnad på 
boendekvalitén inom området. Framförallt blir gränserna mellan storskaligt 
och småskaligt och hur dessa förhåller sig till de stora öppna ytorna viktigt för 
att uppnå kvalitet.

SLUTSATS

Utifrån stadens övergripande strategier och de aspekter jag valt att beskriva, 
får man en bild av stadens ambitioner för den framtida stadsutvecklingen. 
Integration, mångfald och en intensiv funktionsblandning är ledstjärnan för 
staden. Inom den centrala och halvcentrala staden strävar man efter integration 
mellan konfliktfyllda faktorer som bebyggelse, trafik, grönområde, rekreation 
och handel. Man kan också ana att staden i sin jakt på den funktionsblandade 
staden accepterar negativa konsekvenser för en faktor om man kan göra 
större vinster för en annan. Förtätning, god tillgänglighet till handel, 
funktionellt integrerade områden m.m. kommer innebära omfördelning av 
gröna rekreationsytor, buller i bostadskvarter etc.  Stor vikt läggs vid de 
sociala aspekterna integration, trygghet, säkerhet och spänning som kan 
förstärkas i takt med strategiernas genomförande.
Goda kommunikationer, ett bra företagsklimat och staden som kulturell 
och social mötesplats är en annan del av översiktsplanen som eftersträvas 
för att förstärka Helsingborg som attraktiv stad i regionen. Samtidigt vill 
staden bibehålla sin starka position som transportknutpunkt vilket i de södra 
delarna av staden kommer stå i konflikt med önskemålet om integration och 
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Motorväg

TYPOLOGI OCH KARAKTÄR

Elineberg

Parkeringsyta King Förstadskvarter Planteringen

Förstadsgata Miatorp Flerbostadshus Miatorp

Lagerbyggnad King Stenstadskvarter Planteringen
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3 huvudsakliga karaktärer: Det öppna, det småskaliga och större solitärer

Gränserna mellan storskaligt och småskaligt är idag 
dåligt definierade.
Att finna kvalitativa gränser mellan olika karaktärer är 
ett huvudsakligt tema  i examensarbetes förslag. (se 
medel 1-4)

Gränser
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stadsmässighet. 

King präglas idag i hög grad av de spår som industrins krav under lång tid 
satt på platsen. Detta innebär mindre goda förutsättningar för att utveckla 
ett kvalitativt stadsliv på kort sikt men samtidigt goda förutsättningar för 
en fortsatt attraktivt näringslivsklimat. Med stadens ambitioner om ett 
sammanhängande stadsliv för Helsingborgs södra delar hamnar området i 
en intressant urban situation inför framtiden där en rad olika anspråk, och 
därigenom konflikter, på den fysiska miljön kommer ställas av olika aktörer.  
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URBANITET 2004
Urban atmosfär
Urban livsform

Urbana mönster
Slutsats
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Begreppet urbanitet kan betraktas och diskuteras ur en rad olika synvinklar. 
Två av dessa har jag valt att benämna urban atmosfär och urban livsform. Båda 
har de betydelse för Kingområdets position och utformning som en del av 
Helsingborgs urbana karaktär. Den förstnämnda avser markanvändning, 
rumslig organisering och gestaltning medan den sistnämnda beskriver 
övergripande tendenser till dagens livsformer och hur det präglar den fysiska 
planeringen och stadsbyggandet.

URBAN ATMOSFÄR

Bo Grönlund, professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn har undersökt de 
rumsliga dimensionerna av urbanitet och vilka krafter det är som skapar en 
urban atmosfär och varför detta behövs. Grönlund beskriver också den förlust 
av urbanitet som uppstått under 1900-talets senare hälft. Hans forskning har 
en kvalitativ dimension där han pekar på konkreta fysiska element som går 
att finna i urbana miljöer och ger då samtidigt en fingervisning om vad som 
behövs för att bygga urbana stadsmiljöer. Han menar samtidigt att det är i 
förstäderna, förorterna och i stadens ytterkanter som man finner en brist 
på det urbana. Kingområdet befinner sig just i ett sådant läge i innerstadens 
ytterkant men med ett centralt läge i staden som helhet. Området är urbant, 
främst med tanke på sin relativa täthet i omgivningarna samt en intensiv 
trafikgenomströmning, men dess karaktär och kvalitéer inte definierade. 

Urbanitet är olika kvalitativa dimensioner av staden som livsform och 
förhållandet på gator och offentliga platser. De kvalitativa dimensionerna 
består av två olika former av möten och upplevelser. Mötet mellan människor 
och mötet mellan människa och byggd miljö. Urbanitet handlar likaså om 
differens och identitet. Grönlund lägger här stor vikt vid differensen i den 
urbana miljön då han menar att den moderna staden inte förmått skapa 
offentliga rum med kvalitativ identitet. Differens ska här betraktas som 
mångfalden i rummet avseende relationer, material och tolkning. 
Ett antal aspekter av materiell och immateriell karaktär beskriver han som 
kärnan i det urbana:

- Att möta människor man inte känner.
- Att möta unika mänskliga verk.
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- Att mötena delvis är slumpartade.
- Att själv kunna uttrycka sig i det offentliga rummet.
- Att både det komplexa samhället och det specifikt lokala upplevs i 

det offentliga rummet.

Komplexiteten är av stor vikt för den urbana upplevelsen och Grönlund 
menar att de miljöer som har en komplexitet som gränsar till kaos oftast 
är de som upplevs som mest intressanta. Gatan, som i hans undersökning 
definieras som ett offentligt rum, är ett av de urbana element som har en hög 
och intressant komplexitet då stadens funktioner här möts i en blandning som 
kan gränsa till kaos. Gatans komplexitet har en förmåga att skapa ständigt 
nya och intressanta mönster och upplevelser. Gaturummet (så som det 
upplevs i den täta kvarterstaden) är samtidigt linjärt, vilket skapar en ständigt 
föränderlig genomströmning och en klart definierad gräns mellan privat och 
offentlig mark.5

URBAN LIVSFORM

Thomas Sieverts, professor och författare, menar, precis som Grönlund, att 
de rumsliga förhållandena är viktiga för upplevelsen av det kvalitativt urbana 
men att det också finns en mer övergripande aspekt på begreppet urbanitet. 
För Sieverts handlar det urbana mer om en samhällelig livsform än något 
rumsligt eller estetisk. 
Själva ordet urban kommer från latinet och står för stadsmässig, världsvan 
och belevad. Det står således i kontrast mot det lantliga och grova. Detta är en 
skillnad som indikerar stadens urgamla roll som kulturmiljö. Stadsbyggandet 
var civilisatoriskt, det skulle göra människor till civis, medborgare. Det 
ursprungliga stadsbyggandet pekar på ett fundamentalt samband mellan 
bebyggelse och livsform som kännetecknat staden alltsedan antiken6. 
Likaså bör en nutida urbanitet kännetecknas av öppenhet gentemot staden 
och dess invånare såväl som för främlingar och besökare. Rummen för 
detta förhållningssätt har tagit sig olika uttryck genom århundraden. Från 
medeltidsstaden, via renässansen och den borgerliga 1800-talsstaden till 
funktionalismen under 1900-talet. Alla dessa samhällen har innehållit urbana 
och agrara miljöer. Genom de skilda kraven på produktion, konsumtion och 



urban symbios040

livsform har det tagit sig en mängd olika uttryckt. Ofta när man talar om 
det kvalitativt urbana avses det fysiska uttryck som förknippas med den täta 
sekelskiftesstaden. Dessa strukturer börjar emellertid bli alltmer upplösta och 
ofta hörs det att stadsplaneringen måste sträva efter att bygga mer urbant. 
Alltså att bygga mer täta 1800-talsstrukturer. Med respekt för de kvalitéer 
som främst välbevarade stadskärnor som exempelvis Paris eller Köpenhamn 
innehåller betonar Sieverts att dessa välbevarade strukturer endast är ett 
avtryck från den tid då de byggdes och att endast ett mindre antal städer kan 
förädla och förstärka dessa kvalitéer men att verkligheten är en helt annan för 
stora delar av de europeiska stadslandskapen.7 

De levnadsmönster som en gång skapade de idag kvalitativa stadskärnorna 
finns inte längre. Transporter med häst och till fots skapade en tät 
stadsstruktur. Den sociala situationen och arbetslivets form medförde att 
många olika funktioner kunde samsas inom en fastighet eller inom samma 
kvarter. Levnadsstandarden var låg och trångboddhet och bostadsbrist 
tvingade många gånger ut människor på gator och torg. Många sociala och 
hygieniska problem har kunnat lösas under 1900-talet och därmed råder det 
sämre förutsättningar att skapa nya urbana miljöer med samma intensitet i 
både rum och tid som under 1800- och tidigt 1900-tal.8

Samtidigt har den tekniska utvecklingen medfört att just problemen med 
buller, avgaser etc. har kunnat minska under senare år. Inte minst blir detta 
tydligt i upprustningen av tidigare stadsnära industriområden som bl.a. 
genom teknik får goda möjligheter att förvandla före detta industriella ytor 
till exempelvis rekreationsytor. Men bilism, ökade avstånd och en ny rörlighet 
försvårar en återgång till den täta stadsstrukturen. 

Småskalighet i handel och produktion gjorde det möjligt att integrera arbete, 
boende och fritid inom små ytor i 1800-talsstaden. Likaså var förhållandet 
mellan det privata huset och den offentliga platsen något som gynnade ett 
ömsesidigt beroende. Handeln behövde den offentliga platsen för butiker 
eller torghandel. Det offentliga behövde investeringar och skatter från de 
privata näringsidkarna. 
En rad faktorer pekar idag åt ett annat håll avseende funktionsblandning och 
förhållandet mellan privat och offentligt.  Konsumtion och boende behöver 
större ytor. Rationalisering och specialisering skapar större och större enheter 
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med allt färre anställda. Ett exempel på detta är livsmedelshandeln som upptar 
mer och mer ytor och effektiviseras på bekostnad av arbetstillfällen. Likaså 
omöjliggör godstransporterna till produktion och handel en småskalig och 
funktionsblandad bebyggelsestruktur. Samtidigt är väldigt få fastighetsägare 
eller näringsidkare idag intresserade av att investera i offentlighet. En rumslig 
effekt av detta kan märkas i halvprivata ytor som parkeringsplatser, intresset 
för effektivast möjliga vägstruktur, bullerskyddande plank eller gräsbeklädda 
skyddzoner etc.9 

URBANA MÖNSTER

Det urbana har alltid kunnat betraktas som det liv och de levnadsmönster som 
funnits i staden. Dessa mönster har skiljt sig från de rurala levnadsmönstren 
som varit kännetecknande för landsbygden.10  Men under 1900-talets senare 
hälft har de urbana levnadsmönstren flyttat ut från staden då den för många 
inte längre är det optimala mönstret för vardagslivet bestående av boende, 
arbete och fritid. Det har blivit möjligt att bosätta sig på landet och arbeta i 
staden. Eller tvärtom, att bo i staden och arbeta i dess utkant. Inte minst ser 
idag mönstret annorlunda ut än tidigare vad gäller handel och fritid. Handeln 
sker allt mindre i stadsdelen eller närområdet. För fritid och umgänge gäller 
det samma. Vi gör våra inköp och träffar människor allt mindre beroende på 
rumslig närhet än låga priser, god tillgänglighet och gemensamma intressen.11 
Det som tidigare funnits koncentrerat i den centralt belägna staden i en 
kommun eller region har spritt sig ut över den tidigare landsbygden. Där 
staden, främst genom handel och arbetstillfällen, varit den centrala punkten 
i ett territorium har dess traditionella betydelse minskat kraftigt under 1900-
talets senare hälft. I ett sådant mönster där betydande handel, boende och 
arbete finns utspritt längs stora arealer kan i princip varje bebyggelseområde 
betraktas som centralt även om stadskärnan behåller sin starka ställning 
genom sin kulturhistoriska och identitetsstarka karaktär.12 

Urbana livsformer (tätt boende, närhet, funktionsblandning, grannsämja, 
shopping, nöje, folkliv, ideutbyte, transaktioner, tolerans, öppenhet etc.) 
finns idag på en mängd olika platser i stadslandskapet. Oavsett om det gäller 
stadskärnans torg, köpcentrumets parkeringsplats eller bostadsområdets 
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lekplats måste förhållandet mellan det privata och offentliga vara i balans. Här 
är den traditionella staden överlägsen i sin struktur och en urban utveckling 
som präglas av utglesning måste i dess koncentrerade punkter finna samma 
balans. Men utanför stadskärnan kan det komma att ske i andra former och 
med andra faktorer som styr det offentliga livet.

Två olika urbana mönster utvecklar sig idag samtidigt i Helsingborg liksom 
i de flesta andra städer. De båda mönstren innehåller kvalitéer för olika 
intressenter och utvecklas därför ofta enligt konkurrerande intressen. 

Urbanitet 1
Det ena mönstret (i examensarbetet benämnt som Urbanitet 1) byggs upp av 
en stor efterfrågan på stadsmiljöer och möjligheten att kunna bo eller besöka 
städer som består av mångfald, funktionsblandning och småskalighet. Detta 
mönster präglas av närhet och hög densitet. Det är också en kvalitativ plats 
då denna traditionella stadsmiljö står för kontinuitet, kulturhistorisk identitet, 
offentlighet, kultur och nöjesliv m.m.

Urbanitet 2
Det andra mönstret (benämnt som Urbanitet 2) präglas av gleshet och hög 
densitet i åtskiljda bebyggelseenklaver. Några för handel, några för bostäder, 
några för arbete osv. Alla länkade med varandra genom ett rationellt vägnät. 
Detta mönster, som i grunden är statlig och kommunal bostadspolitik efter 
andra världskriget där såväl höghusförorter som villaområden medvetet 
byggdes separerat från staden och övriga stadsfunktioner, är idag till stor 
del vidareutvecklad av näringslivets intresse för lägre tomtpriser utanför 
staden, mindre krav på byggnadens anpassning till den befintliga miljön, goda 
kommunikationer för gods och persontrafik samt en stor efterfrågan på egen 
mark utanför staden.

Följande sidor visar på en mindre beskrivning/analys av det som jag 
benämner som två olika urbana mönster (Urbanitet 1 och Urbanitet 2) i 
staden. Det framtida King skulle i princip kunna utvecklas enligt något av 
dessa två mönster då efterfrågan är stor i Helsingborg för funktionsblandat 
stadsbyggande såväl som för näringslivets krav på goda kommunikationer och 
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PRIVAT 14%
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ett rationellt storskaligt byggande. Detta gör det intressant att titta närmare 
på de rumsliga konsekvenserna som blir resultatet av de olika mönstren i sin 
mest renodlade form.

Urbanitet 1 visar på den kompakta och traditionella staden med rötter i 
det sena 1800-talets rutnätsmönster för stadsdelen Söder. Urbanitet 2 visar 
på den motsatta stadsstruktur med grund i 1960-talets trafikplanering som 
blivit resultatet där staden norra infart, Ängelholmsvägen, korsar en större 
huvudväg i innerstadens utkant. Båda ytorna som är illustrerade är cirka  450 
x 250 meter.
De båda beskrivningarna ska inte förstås som en jämförelse mellan de båda. 
Istället är syftet att mot bakgrund i mina tidigare resonemang kring urbanitet 
visa på olika stadsmönster, vad som kännetecknar varje situation och vad som 
blir den slutgiltigt upplevda miljön. 

Illustrationerna visar på de bebyggelsetypologier som är kännetecknande 
för de båda områdena och hur sedan marken är uppdelad mellan offentlig, 
halvprivat och privat mark. Sektion och axonometri visar på täthet och 
funktionsblandning medan bilderna ger en uppfattning av de atmosfärer som 
idag blivit resultatet av de båda stadsbyggnadsmönstren

SLUTSATS
De båda urbaniteterna visar upp det fysiska resultatet av två olika 
levnadsmönster. Dvs två sätt för staden att organisera sig efter de krav 
som invånarna, handelsmännen, politikerna m.fl. ställer. Enligt Grönlunds 
perspektiv uppvisar Urbanitet 1 en mängd fler kvaliteter - och kan därför 
betraktas som mer urban - än Urbanitet 2, samtidigt som den senare ur 
Sieverts perspektiv endast är ett resultat av dagens livsform och således en 
bild av vår tids urbanitet. Denna bild kan betraktas som beklaglig sett ur den 
funktionsblandade stadens perspektiv, men samtidigt som ett nödvändigt 
faktum i ett samhälle som blir allt mer utglesad och präglat av bilismen. 
Frågan blir hur detta nödvändiga faktum ska behandlas och hur det ska fogas 
in i det samlade stadslandskapet för en positiv urban atmosfär? Dessa frågor 
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blir också behandlade i följande avsnitt och kan betraktas som centrala för 
examensarbetets tema.  
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KONFLIKTER OCH POTENTIALER
Aktörernas anspråk på den fysiska miljön

Lokala konflikter
Lokala potentialer
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AKTÖRERNAS ANSPRÅK PÅ DEN FYSISKA MILJÖN

Ett flertal aktörer har intresse av den fysiska utvecklingen i och omkring 
King. Några av dessa är Helsingborgs stad genom politiker och planerare, 
handelsmännen, näringslivet samt dagens boende i närområdena och 
potentiella inflyttare. Många gånger sammanfaller kraven på en kvalitativ 
fysisk struktur men stora olikheter går också att finna i de skilda kraven på 
Kings framtida utveckling. Anspråken är relativt allmängiltiga och gäller 
således inte bara för King utan även för planeringssituationer i andra 
delar av staden och för liknande situationer i andra städer.   Schematiskt 
betraktat ger situationen följande summering av aktörernas anspråk:

Helsingborgs stad 
Ökat bostadsbyggande, goda boendemiljöer, funktionsblandade 
stadsmiljöer, stadsmässighet, förtätning, ett varierat handelsutbud, en 
effektiv transportstruktur. 

Handelsmännen
Bra kommunikationer, bra skyltläge, goda parkeringsförutsättningar, stora 
och funktionsanpassade byggnadsvolymer.

Näringslivet
Bra kommunikationer, bra skyltläge, stora och funktionsanpassade 
byggnadsvolymer, sköna  arbetsmiljöer.

Boende
Närhet till staden, närhet till rekreationsområde, barnvänligt, goda 
parkeringsmöjligheter, egen trädgård eller balkong, närhet till regionalt 
och lokalt kultur- och fritidsutbud.

Inom King finns utifrån anspråken en rad lokala och platsspecifika 
konflikter, men samtidigt en del förutsättningar som kan anses vara 
attraktiva för flera aktörer  och därför betraktas som potentialer för den 
framtida utvecklingen.
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LOKALA KONFLIKTER  

Den främsta konflikten inom området är behandlingen av farligt 
gods trafik med lastbil. Enligt pågående utredning kommer troligtvis 
Rännarbanan, med en sträckning genom hela King, bli en betydande 
farligt gods led. Denna led med tillhörande skyddsavstånd går centralt 
genom området och omöjliggör en hundraprocentig integration mellan 
verksamheter och boende. 

Där personbilstrafik och godstransporter kräver effektiva kommunikationer 
måste detta ske i samspel med ett mindre rörligt vardagsliv som präglas av 
goda boende- och arbetsmiljöer med lättillgängliga parker och offentliga 
platser i en välintegrerad stadsstruktur. Samtidigt är skalan och monotonin 
på verksamheternas bebyggelse något som kan anses motverka en varierad 
miljö i en för människan fattbar och behaglig skala. 
Som en tolkning av översiktsplanen ligger området i denna brytpunkt 
mellan behovet av effektiv, utrymmeskrävande kommunikation och 
behovet av vardagsliv i en attraktiv stadsmiljö. Detta är en konflikt i både 
skala, tempo och markanvändning som utvecklingskoncepten i följande 
avsnitt försöker lösa. (se medel 1-4) 

LOKALA POTENTIALER
Övergripande stadsbildande faktorer styr i hög grad områdets framtid. I 
ett fungerande samspel med varandra kan de betraktas som potentialer för 
ett framtida kvalitativt stadsbyggande. Potentialerna är följande: 

1. En ökad handel. 
2. En hög trafikgenomströmning och god tillgänglighet till det 

övergripande vägnätet.
3. Möjlighet till integration med befintlig bebyggelse.

Handel
Konsumtion och fritid har blivit synonymt med ett kvalitativt liv i dagens 
samhälle. Allt mer pengar spenderas i västvärlden inom turism, shopping 
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och upplevelseinriktade aktiviteter.  Under den senare hälften av 1900-talet 
har samhällets olika funktioner som boende, arbete och handel kommit 
att flyttas från den funktionsblandande stadskärnan till dess ytterkanter 
i en separerad struktur. Främst gäller detta funktionerna boende, arbete 
och tillverkning. Endast handeln har lyckats stärka sin ställning gentemot 
övriga funktioner och därigenom blivit en av de mest dominerande 
krafterna inom stadsbyggandet. I ett ökat konsumtionssamhälle har 
handeln och shoppingen blivit en viktig motor i skapandet av en nutida 
offentlighet och handeln kan på många platser i västvärlden betraktas som 
den integrerande faktorn för boende, arbete och fritid.13 
Samtidigt styrs handeln helt av ekonomiska och privata intressen 
och mycket kritik riktas mot främst externa köpcentrum och den 
kvasioffentlighet som präglar dessa miljöer. 
Väljer man att betrakta handeln som en integrerande faktor för arbete, 
boende och fritid finns här stor potential inom King att skapa kvalitativa 
offentliga rum.

Tillgänglighet och genomströmning
Ett kvalitativt liv betyder även god tillgänglighet. Inte minst gäller 
detta tillgänglighet för bilen som blivit en allt viktigare faktor inom 
samhällsbyggandet. Bilismen skapar möjlighet för en ökad rörlighet 
mellan regionens olika platser för arbete, handel, boende, fritid m.m. 
En god anslutning till huvudvägnätet i regionen är en kvalité som 
Kingområdet genom sitt läge vid E4 har möjlighet att förstärka. Detta 
gäller såväl privatbilism till arbete och bostad som transporter till företag 
och handelsetableringar.
En god tillgänglighet ska också vara möjlig i situationer utan bil och för 
de utan tillgång till bil. Planteringsvägen har en central sträckning i de 
södra stadsdelarna samtidigt som den är en direkt förbindelse till både 
innerstaden och det större motorvägsnätet. Häri ligger Planteringsvägens 
potential att bli en integrerande väg/gata mellan ny bebyggelse och de 
existerande stadsdelarna Planteringen, Miatorp och Gåsebäck.

Integration
Inom Planteringen och Miatorp finns idag en väl fungerande stadsmiljö 
med historisk och identitetsfull förankring samtidigt som Gåsebäck på 
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sikt kan få en höjd status som funktionsblandad stadsmiljö. Däremot finner 
man i översiktsplanens sociala multikriterieanalys att områdena Miatorp 
och Planteringen har en brist på offentliga mötesplatser och en alltför 
heterogen befolkning med en låg socioekonomisk status. Vid utvecklandet 
av King bör möjlighet finnas att dra nytta av service, identitet, vägnät m.m. 
inom existerande bebyggelse samtidigt som offentliga platser och grönytor 
tillskapas som en kvalité för omkringliggande stadsdelar.
Integration av befintlig stadsbebyggelse gäller likaså byggnadsbeståndet inom 
planområdet. Beståndet präglas av storskaliga volymer för godshantering och 
en liten del småskalig kontorsbebyggelse. Hos denna existerande bebyggelse 
finns potential avseende två aspekter: byggnaderna ger området en viss 
kulturhistoriskt intressant prägel då de tydligt vittnar om områdets historia 
som industrimiljö. Samtidigt kan några byggnader få ett nytt innehåll och på 
ett annat sätt än idag integreras med såväl nya funktioner inom planområdet 
som den existerande omgivande stadsbebyggelsen

SLUTSATS

Det är relevant att finna metoder för stadsutvecklingen där de olika anspråken 
kan fungera tillsammans eller sida vid sida där så är möjligt. Detta bör röra 
sig om helt övergripande principer för de framtida strukturerna där ett fåtal 
faktorer blir grundläggare för den framtida utvecklingen. De grundläggande 
faktorerna bör samtidigt kunna möjliggöra en flexibel användning anpassad 
efter aktörernas ständigt skiftande krav på den fysiska miljön.  
Samtidigt innebär det övergripande målet om en kvalitativ urban atmosfär 
att det ska vara goda miljöer för människor att bo, arbeta, vistas eller röra 
sig i. Vid en sammanvägning av aktörernas skilda anspråk samt de konflikter 
och potentialer det ger upphov till i King, innebär det en fysisk utveckling 
där aktörerna inte kan få sina krav uppfyllda till hundra procent men att den 
sammanlagda fysiska helheten blir av hög kvalité. Detta kan möjliggöras 
genom den potential som finns inom området och i omgivningarna avseende 
kommunikationer, utveckling av handel samt en viss kulturhistorisk identitet.
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STRUKTURALISM SOM METOD
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STRUKTURALISM

Det var efter den nionde CIAM-kongressen i Aix-en-Provence 1954 som en 
grupp unga arkitekter fick i uppdrag att förbereda den tionde kongressen i 
Dubrovnik. Detta blev upphovet till bildandet av Team 10, eller Team for the 
Tenth14. Ett av gruppens gemensamma mål blev att förnya CIAM:s (Congrés 
Internationaux d`Architecture Moderne, organisation startad av Le Corbusier 
och Walter Gropius 1927) verksamhet och idémässiga innehåll. Team 10 
kom att lansera en ny syn på framförallt bostaden och boendet där man tog 
utgångspunkt i samhällets allt större komplexitet och de allt fler individuella 
och varierade livsformer som vuxit upp efter andra världskrigets slut. Stor 
inspiration i gruppens arbete hämtades från de traditionella icke-planerade 
städerna i medelhavsländerna och synen på samhällsplanering fick en mer 
sociologisk inriktning. 
Det grundläggande kravet på det strukturalistiska formbegreppet var att det 
inte fick vara statiskt och att det måste harmoniera med både existerande 
bebyggelse och stadens egenskaper. Det nya formspråket, som blev avgörande 
för den strukturalistiska metoden, skulle ha egenskapen att helheten måste 
bestå även om man lägger till, tar bort eller ändrar i den givna formen. En 
systematisering av detta nya formbegrepp och dess tillämpningsmetoder 
gjordes bl.a. av den japanske arkitekten Fumihiko Maki, som samtidigt 
introducerade begreppet megaform. Megaformen kan definieras som en 
övergripande nivå som beskriver helheten och en underordnad som beskriver 
variationen.  Samma tankegång introducerade den polske arkitekten Oskar 
Hansen vid Otterlokongressen 1959. Han benämnde detta ”öppen form”, 
vilket var en princip för stadsplaneringen att lösa de kvantitativa problem 
som uppkom efter andra världskrigets hastigt växande samhällen. Hansen såg 
de öppna systemen som lösningen på förhållandet mellan kollektivet och de 
individuella önskemålen och att det skulle vara planläggarens uppgift att forma 
de objektiva och sociala strukturerna som knyter an till samhällssituationen 
medan de subjektiva delarna som är människornas önskemål inte hindras av 
en statisk och bestämd helhetsform.
I Sverige har de strukturalistiska principerna under 1960-talet tillämpats 
inom en mängd bostadsprojekt och statliga storbyggen.15 Såväl höga och 
glesa som täta och låga. Inom strukturalismen som helhet, både i Sverige 
och utomlands, har de produktionstekniska aspekterna varit de dominerande. 
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“Broadly speaking, structure stands for the collective, 
general, (more) objective, and permits interpretation 
in terms of what is expected and demanded of it in a 
specific situation. One could also speak of structure in 
connection with a building or an urban plan: a large form 
which, changing little or not at all, is suitable and ad-
equate for accomodating different situations because it 
offers fresh opportunities time and again for new uses”

Herman Herzberger

Stadsplan, Barcelona, Ildefonso Cerdá, 1859
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Detta i kombination med ett abstrakt metod- och processtänkande har de 
gestaltningsmässiga frågorna skjutits åt sidan och i det avseendet ”innebär 
strukturalismen en till utarmning driven renodling av modernismen och 
kanske det definitiva slutet på dess kortvariga hegemoni”16 

Emellertid finns det en rad aspekter inom det strukturalistiska tänkandet som 
med en förståelse för strukturalismens brister och med ett större utrymme för 
estetiska kvaliteter kan vara applicerbart för Kings framtida utveckling. Dessa 
är bland annat: 

FÖRÄNDERLIGHET

Nyckelbegreppet föränderlighet var i sitt ursprung kritiskt riktat mot 
funktionalismens funktionsuppdelning där strukturalisterna hävdade en 
mer varierad, blandad och organisk arkitektur och stadsbyggnad. Ledorden 
generalitet och flexibilitet har av Nils Ahrbom benämnts som allmängiltighet 
och föränderbarhet. ”Om funktioner och egenskaper (hos en byggnad) kan 
ändras efter en verksamhet krav, är de anpassbara eller föränderbara. Om 
funktioner och egenskaper kan förbli oförändrade för olika verksamheter, är 
de allmängiltiga”17 
Här kom megaformen att tillämpas inom en rad olika projekt vilka ofta 
byggdes enligt en linjär organisationsprincip. En princip som betydde en 
huvudväxtriktning parallellt med huvudstråket vilket möjliggjorde en maximal 
flexibilitet och generalitet i byggnadens eller stadens tillväxt. 

SAMSPEL

Under 1950- och 1960-talen kom intresset att öka för arkitekturens och 
stadsbyggandets sociologiska aspekter och man började uppmärksamma 
konsekvenserna av stadens fysiska uppbyggnad för sociala och psykologiska 
behov. Två huvudaspekter som kom att uppmärksammas inom 
strukturalismens metoder för ett ökat samspel mellan människa och byggd 
miljö var mönsteraspekten och integrationsaspekten.
Mönsteraspekten har beskrivits av Christopher Alexander som en kulturell 
situation, både fysiskt och socialt. Alexander menar att varje kultur byggs 
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Från vänster: 
klockans håll:
Nagakin Capsule 
Tower Building, 
K.N. Kurokawa, 
1971
Japansk jord-
bruksby
Täthetsmönster, 
E. Schultze-Fielitz, 
1966
Tokyoplanen, 
Kenzo Tange, 1960
Walking City, Ar-
chigram, 1964
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upp av en stor mängd olika mönster. Alltifrån vardagliga individuella mönster 
upp till mer övergripande mönster i stadens eller regionens skala. När dessa 
mönster, som är specifika för varje kultur och tid, förändras, uppstår också 
problemen att de fysiska mönstren inte passar med de sociala. Det viktiga 
med mönsterarbetet blir således enligt Alexander att finna de sociala mönster 
som är aktuella för sin tid och plats och göra dem tillgängliga i planering och 
byggande av den fysiska miljön.18 
Integrationsaspekten skulle behandla det ömsesidiga beroende som finns 
mellan olika verksamheter eller fysiska system. I de generella systemen skulle 
symbiotiska tillstånd framträda exempelvis i form av samutnyttjade ytor eller 
som det beroende som butiker i en stadskärna ofta utvecklar.

SAMMANHANG

Begreppet sammanhang beskriver förhållandet mellan del och helhet. 
Här riktades inom det strukturalistiska betraktelsesättet också kritik 
mot funktionalismens brist på helhetslösningar. Ett förespråkande för 
helhetslösningar och tillvaratagandet av komplexa situationer blev av stor 
betydelse för strukturalismen. Öppet system principen skulle bli nyckeln för 
att finna variation i en generell och flexibel helhet. Stadsbyggandet skulle 
organiseras för att ge rum åt den variation och mångfald som de mänskliga 
behoven kräver.  

SLUTSATS

Som en helt övergripande och bakomliggande princip för King kan mönster-
aspekten vara tillämpbar. Alltså att återspegla de krav som staden och stad-
splaneringen ställer på den byggda miljön i fråga om stadsbyggnadsmönster, 
bebyggelsetypologier, markanvändning etc., samtidigt som detta ska möjlig-
göra kvalitativa ytor för en mängd olika individuella önskemål för arbete,  
fritid, boende m.m. Koncepten bör likaså vara generella i sin karaktär och 
endast fastslå de strukturer som på lång sikt kan bidra till att kulturhistoriska 
mönster bevaras, att effektiva vägnät och en kvalitativ grönstruktur tillskapas 
samt ett möjliggörande för ett sammanhängande stadsliv mellan 
King och den södra innerstaden.


