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MÅL
En kvalitativ urban atmosfär



urban symbios

EN KVALITATIV URBAN MILJÖ=

SAMBAND MELLAN BEBYG-
GELSE, INFRASTRUKTUR OCH 
LIVSFORM:
Alltså ett förhållande mellan bebyggelse 
och övriga ytor som är anpassat och 
tillgodoser kraven på dagens vardagsliv 
avseende bl.a. arkitektoniskt uttryck 
och tillgänglighet.

KVALITATIVT SAMSPEL MEL-
LAN PRIVATA OCH OFFENTLIGA 
YTOR:
Tydliga gränser mellan dessa ytor 
samtidigt som gränserna inte bidrar till 
fysiska eller mentala barriärer.

EN VARIERAD MILJÖ FÖR MÄN-
NISKORS OLIKA ANSPRÅK:
Alltså en mångfald av platser och 
bebyggelse samt en varierad och 
flexibel användning av dessa. Samtidigt 
betyder det variation i utformning av 
såväl byggnader som halvprivata och 
offentliga platser. 
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STRATEGI / KONCEPT
Urban symbios
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URBAN SYMBIOS

Kingområdets läge i brytpunkten mellan de tidigare beskrivna Urbanitet 1 
och Urbanitet 2 kan tolkas som ett utmärkande karaktärsdrag för området. 
Detta är också en situation som leder fram till tanken om en symbios av de 
båda urbana karaktärerna där kvalitén hos vardera mönster betraktas som 
en potential för den framtida utvecklingen. Även fortsättningsvis bör alltså 
en god tillgänglighet till området främjas för såväl personbilstrafik som 
godstrafik med leveranser till området. Området ska med utgångspunkt i 
de goda kommunikationerna och närheten till staden kunna bli en attraktiv 
stadsdel för handelsetableringar, småskalig industri och kontor.  
En integration av bostäder, service och fritidsaktiviteter kan bidra till att ge 
området sociala kvalitéer. Inte minst bör detta betraktas utifrån de kvalitéer 
som redan finns i stadsdelarna Planteringen och Miatorp vad gäller service, 
identitet m.m. Inom King skulle möjligheter kunna finnas till en förstärkning 
av dessa kvalitéer för såväl boende och verkande inom området som för dess 
omgivningar. 
Svårigheten i symbiosen blir att anpassa de olika anspråken vad gäller 
skyddsområde för farligt gods, olika krav på bebyggelsens skala samt skilda 
tempo i väg- och gatunät. Handel, fritidsaktiviteter och grönytor kan bli den 
integrerande faktorn och skapa en attraktiv vardagsmiljö för såväl bilburna 
besökare som boende och verkande inom området och dess omgivningar.
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sym bi os (-å´s) s. -en
samlevnad till inbördes nytta
mellan två artskilda
organismer m.m. ; (även
bildl.)

URBANITET 2

SYMBIOS

URBANITET 1

Illustration: Urban Symbios
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URBAN SYMBIOS (exempel för King)

IDENTITET

KONSUMENTER

INTRESSENTER

HANDEL

SERVICE
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MEDEL#1
Markanvändning
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MARKANVÄNDNING

För att kunna utveckla och förstärka de tidigare beskrivna potentialerna inom 
området måste större förändringar ske för dagens markanvändning. Detta 
betyder att den bebyggda ytan ökar kraftigt samtidigt som främst de idag 
halvprivata ytorna omdisponeras till offentliga platser och grönytor. Även 
andelen privat mark bör öka. Främst avseende en integration av bostäder 
kan oavsett bebyggelsetypologi den privata marken behöva öka som en 
vardagskvalité för boende inom området. Gatunätet kan komma att förändras 
i sin sträckning men behöver ytmässigt inte öka avsevärt. Istället är det ny och 
befintlig bebyggelse som ska bidra till att skapa bättre definierade gaturum 
och samtidigt göra gatan till en kvalitativ offentlig yta. 
Tittar man på beskrivningen av Urbanitet 1 (stadsdelen Söder) finner man att 
de offentliga ytorna upptar en relativt liten yta i förhållande till den upplevda 
offentlighetskänslan. Samtidigt är de halvprivata ytornas dominans samt 
vägytornas skala och tempo i Urbanitet 2 (Ängelholmsvägen) det som skapar 
en otrivsam urban atmosfär för de som färdas utan bil.
Inom Kingområdet föreslås de offentliga ytorna främst bestå av parker, gator 
samt de halvprivata/halvoffentliga ytor som exempelvis parkeringsplatser 
till handeln utgör. För dessa hel- eller halvoffentliga platser bör bebyggelsen 
(oavsett funktion) genom ingångar, anslutningar, parkering, rörelsemönster 
m.m. definiera offentliga rum som präglas av funktionsblandning, 
komplexitet och mångfald.  

BEBYGGELSE 20%

BANGÅRD 35%

GATA 15%
OFFENTLIG YTA 5%

GRÖN YTA 1%

HALVPRIVAT YTA 24%

BEBYGGELSE 40%

JVG+FARLIGT GODSZON 10%

GATA 10%

OFFENTLIG+GRÖN YTA 20%

HALVPRIVAT YTA 10%

PRIVAT YTA 10%

Markanvändning King 2004 Markanvändning King 2020
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MEDEL#2
 Existerande bebyggelsestruktur

Kvarters- och vägstruktur
Grönstruktur

Zonering



urban symbios072

Följande avsnitt behandlar fyra av de faktorer som kan komma att 
vara styrande för Kingområdets framtida bebyggelseutveckling och 
markanvändning. De fyra faktorerna existerande struktur, kvarters- och vägstruktur, 
grönstruktur samt zonering ska här betraktas som grundläggande strukturer 
som i hög grad kommer att styra den framtida utvecklingen. Samtidigt ska 
de i sin form, placering och sträckning vara så generella att en rad olika 
utvecklingsmöjligheter ska vara tänkbara inom området. De huvudsakliga 
strukturalistiska ledorden förändring, samspel och sammanhang är tänkta att 
löpa som en röd tråd genom denna del. 

Existerande bebyggelsestruktur

Grönstruktur

Kvarters- och vägstruktur

Zonering
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EXISTERANDE BEBYGGELSESTRUKTUR

En del av den existerande bebyggelsen kommer att bevaras inom 
Kingområdet. Motivet för urvalet av dessa byggnader är dels kulturhistoriskt, 
dels funktionellt. I programmet för fördjupad översiktplan pekas ett antal 
byggnader inom området ut som bevarandevärda.19 Främst gäller detta de 
större hallar av tegel som använts, och i vissa fall fortfarande används, för 
godshantering samt de för området karateristiska lastkajerna som ligger i 
direkt anslutning till de bevarade men idag nedlagda järnvägsspåren. Dessa 
byggnader har i de flesta fall en area på minst 1000m2 och en byggnadshöjd 
på 10-15 meter. De utgör således i sina stora volymer en potential för att 
inrymma mer lätta verksamheter än vad som är fallet idag. Likaså finns 
tegelbyggnader i mindre skala som används för kontor som också i sitt 
material och konstruktion kan anses ha både ett kulturhistoriskt och 
funktionellt värde.
Inom området finns idag också en rad fullt fungerande lätta verksamheter i 
form av kontor och handel som kan passa väl in i ett framtida King.
Järnvägsspåren bör bevaras och visuellt lyftas fram för visa på den funktion, 
karaktär och bebyggelseriktning som präglat Kingområdet under stora delar 
av 1900-talet. 
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KVARTERS- OCH VÄGSTRUKTUR

Den nya kvarterstrukturen och de vägar som blir resultatet av kvarterens 
mellanrum initieras till stor del av förutsättningarna viadukten, Rännarbanan 
och tunneln. Rännarbanan med sin funktion som huvudsaklig farligt gods 
led i södra Helsingborg ställer specifika krav på sin sträckning, omgivande 
skyddsavstånd, förbindelsen med det övergripande motorvägsnätet 
samt anslutningen med korsande föreslagna gator inom området samt 
omkringliggande gatunät. Följande skyddsavstånd har bildat utgångspunkt 
för förslaget till Rännarbanans sträckning:20 

< 30 meter: bebyggelsefritt, 
30-100 meter: småindustri, lager, kontor i 1:a plan 
100-140 meter: boende, hotell, kontor, handel (<3000 m2) 
>140 meter: inga restriktioner. 

Rännarbanans sträckning föreslås flytta österut in på dagens bangård. Detta 
motiveras av att spårverksamheten här kan förväntas minska och att det 
troligen blir den mest effektiva markanvändningen att koncentrera farligt 
gods led och järnväg intill varandra. Kravet på skyddsavstånd uppfylls likaså 
automatiskt för Rännarbanans östra del där spårområdet kan förväntas vara 
minst 30 m brett i nord-sydlig riktning genom hela planområdet.
Den helt övergripande föreslagna kvarterstrukturen har snarast en symbolisk 
och stadsbyggnadshistorisk utgångspunkt. Södra Helsingborg har en tydligt 
uppbyggd kvarterstruktur där de huvudsakliga genomfartsgatorna löper i 
nord-sydlig riktning för att brytas mot det mindre gatunätet i öst-västlig 
riktning. 
Genom Hästhagsvägen och järnvägsspårens sträckning har bebyggelsen 
inom King av praktiska skäl kommit att ligga diagonalt mot denna struktur 
och dess bebyggelse. (se bild följande uppslag) Detsamma gäller för det 
äldre villaområdet söder om Hästhagsvägen. Hästhagsvägen är en gammal 
förbindelselänk mellan Ramlösa Brunn och det Kallbadhus som var beläget 
där Strandbadsvägen mötte den gamla strandlinjen. Sträckningen var troligen 
en direkt förlängning på Ramlösa Brunnsparks huvudaxel men är idag 
obetydlig och endast möjlig att urskilja på en större stadskarta. Villaområdet 
och Kingområdets riktning utgör idag däremot ett intressant undantag 
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i stadens struktur och är planhistoriskt karakteristiskt för dessa delar av 
staden. 
I mitt förslag väljer jag att föra in en ny kvarters- och vägstruktur i området 
som blir en förlängning på den nordsydliga riktning som är karakteristisk 
för södra Helsingborg. Förhoppningen med den tänkta strukturen är att 
den på ett bättre sätt ska svara mot målen som finns uppsatta i arbetets 
problemformulering och stadens ambitioner än dagens struktur. Dessa mål 
är bl.a. ökad integration med omkringliggande bebyggelse, flexibilitet och 
ett möjliggörande för symbios mellan handel, boende och verksamheter. 
Motiveringen till den nya strukturen baseras på att den stora förändringen 
sker tvådimensionellt i form av gatornas sträckning. Denna sträckning är 
baserad på den fortsatta existensen för de bevarade byggnaderna. Det är 
sedan i en tredimensionell bebyggelse- och grönstruktursutveckling som 
förändringarna kommer att märkas. Och det är bebyggelse och grönytor som, 
enligt min mening, ska få bättre förutsättningar till kvalitativ stadsutveckling 
tillsammans med såväl närområdena som staden som helhet.
Denna nya kvarters- och vägstruktur ska alltså läsas i samspel med den 
existerande bebyggelsestrukturen och den kvalitativa komplexitet som en 
konflikt mellan de båda mönstren kan komma att betyda där dessa korsar 
varandra. 
Staden Split i Kroatien är ett intressant exempel på en sådan konflikt där 
olika levnadsmönster och bebyggelsestrukturer har kunnat forma en hög 
komplexitet och mångfald sedan Romarriket fram till idag.  Vad som en 
gång var väggarna till ett romerskt palats av enorm storlek är idag väggarna 
till bostäder. Vad som en gång var nischer är nu rum men överallt är den 
ursprungliga strukturen fullt synbar. Den gamla strukturen har helt enkelt 
använts som byggnadsmassa för att forma ny bebyggelse efter nya mönster 
genom århundraden. 
Detta exempel är också den idémässiga utgångspunkten för mitt förslag till 
den nya strukturen för Kingområdet. Syftet är att de bevarade byggnaderna 
ska hamna i nytt fokus, i en ny situation, som blir möjlig att tolka och använda 
på ett nytt sätt i ett Kingområde med en lättare inriktning och blandning 
mellan verksamheter, boende och handel.

Den tänkta strukturen ska också kunna vara en lösning på problematiken 
kring de olika hastigheter som trafikens olika anspråk ställer inom och 
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Del av stadens
vägnät i rutnätstruktur.

Hästhagsvägen och bangården ligger 
diagonalt mot den övrig strukturen.

Bevarade byggnader
visar på den 
diagonala riktningen

Ny vägstruktur i öst-
västlig riktning.

Ny relation mellan 
bebyggelse och väg.

Staden Split i Kroatien har vuxit fram och anpassat sig i strukturerna från ett 
romerskt palats. (Ur: Lessons for students in architecture, Herzberger 1991)
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omkring området. Planteringsvägens rum har idag en bredd av 40-50 meter 
där vägen i sig har fyra filer. Samtidigt innehåller rummet parallellgator mot 
både Kingområdet och Planteringen. Förslaget förtätar gaturummet avsevärt 
genom att minska bredden till ca 25-30 meter med ett körfält i varje riktning, 
breda trottoarer samt möjlighet till bebyggelse i det nuvarande gaturummet. 
Samtidigt föreslås vägen mer anpassas mot gatukaraktär med hastighet 
på maximalt 50 km/h med trottoarer längs husväggarna på båda sidor, 
dubbelriktad spårväg samt cykelväg längs en sida. Detta motiveras av att en 
stadsmässig gata ska kunna tåla en hög genomströmning av personbilstrafik 
(ca12000-13000 fordon/dygn) även i fortsättningen. Den höjda kvaliteten 
för boende och verkande här kommer att ligga i minskningen av den tunga 
trafiken (som kommer ledas längs Rännarbanan) samt att hastigheten 
förändras från 70 km/h till 50 km/h.
Detta innebär att Planteringsvägen kan få en mer innerstadsmässig karaktär 
och bli en naturlig övergång till den föreslagna förlängningen (och därmed 
rivningen av Södergatsviadukten) av Södergatans stadsmässighet söderut. En 
skalförändring av Planteringsvägens karaktär samtidigt som Hästhagsvägen 
upphör som farligt gods led innebär att korsningen mellan dessa båda vägar 
samt korsningen mellan Planteringsvägen och Strandbadsvägen kan få en mer 
småskalig karaktär med följden att integrationen mellan Kingområdet och 
omkringliggande stadsdelar och grönstruktur kan förbättras.
Strandbadsvägen och en del av gatorna i Planteringen kommer att förlängas i 
öst-västlig riktning hela vägen till Rännarbanan i öster.  
Rännarbanan och den framtida bangården är en barriär i området och kan 
förväntas vara så under lång tid framöver. Likväl bör kvarterstrukturen i sin 
form och kontinuitet sträcka sig över denna barriär och forma kvarteren 
också på den baksida som bildas mellan bangården och Malmöleden. Likaså 
kan en planskiljd kommunikation för gående och cyklister på något ställe vara 
motiverad över eller under bangården. 
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GRÖNSTRUKTUR

Den föreslagna grönstrukturen syftar till att vara en lösning på en rad av 
de problem som finns formulerade i examensarbetet, samtidigt som en 
direkt tolkning görs av strukturalistiska projekt under 1960-1970-talen. 
Grönstrukturen ska genom sin centrala sträckning genom hela Kingområdet 
och in i Gåsebäck vara en förbindande länk mellan dessa två delar av 
staden. Samtidigt förstärker grönstrukturen den föreslagna kvarters- och 
vägstrukturens nord-sydliga riktning och blir det fasta element som 
markanvändning och bebyggelse kan växa i och kring. 
Tanken med förslaget är att grönstrukturen i ett tidigt stadium av arbetet 
med King ska få uppta relativt stora ytor och med stor tydlighet bli den 
förbindande länken i planområdet men också i områdets förbindelse med sin 
omgivning. Då grönstruktur behöver många år för att uppnå kvaliteter, som 
skuggande träd och vegetation m.m, kan det vara lämpligt att i ett tidigt skede 
definiera en väl tilltagen yta för ett framtida grönstråk. Bebyggelsen kan sedan 
få växa in i området under kort tid beroende på områdets framtida expansion 
och innehållsmässiga utveckling. Det går snabbt att bebygga en grön yta 
eller att avlägsna en träddunge men det tar betydligt längre tid att skapa en 
kvalitativ grönyta. Samtidigt har förändringar i bebyggelsen också kortare 
tidsperspektiv än grönstrukturen. För bebyggelse handlar det om år för att 
bygga nytt, bygga till eller riva. För grönstruktur handlar det om årtionden 
eller halvsekel för att nå höga kvalitéer.
Som ett första steg föreslås därför en väl tilltagen rektangulär zon som 
grönstruktur. Rektangeln tar sin utgångspunkt i dels principerna för det 
strukturalistiska byggandet av universitetsanläggningar under 1960- och 
1970-talen och dels i den tidigare benämnda megastrukturen eller den 
additativa principen21.  
Bl.a. har den danske arkitekten Jörn Utzon befattat sig med denna princip i 
sitt arbete med bl.a. bostadsområden. Det handlar om att forma en växande 
struktur så att den ”från första skottet tills den är helt utväxt får en form, som 
vid varje tidpunkt förhåller sig som en helhet till omgivningen, så att det inte 
uppstår några arkitektoniska brott vid någon tidpunkt under växtperioden”22  
Utzon använder trädet som metafor för att beskriva en sådan utveckling, där 
han menar att det lilla trädet har en specifik form och utseende redan när 
det planteras för att sedan behålla denna struktur genom hela sin livslängd. 
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Universitetet i Odense, Danmark, Knud Holscher, 1966
(Ur: Utvecklingen mot strukturalism i arkitekturen, Ekholm m.fl. 1980)

Plan Kingohusen, Helsingör, Danmark, 
Jörn Utzon, 1956
(Ur: Utvecklingen mot strukturalism i arkitek-
turen, Ekholm m.fl. 1980)

Den additativa principen, Jörn Utzon

Kvarnstenstorget

Willys

Kvarnstenstorget

Willys

GRÖNSTRUKTUR STEG 1 GRÖNSTRUKTUR STEG 2
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Exempel på principen finns bl.a. i de av Utzon ritade Kingohusen i Helsingör, 
Danmark men går också att utläsa i planen för höghusen på Elineberg strax 
öster om Kingområdet.
Under 1960-talets utbildningsexplosion ställdes krav på de nya 
universitetsbyggnadernas tillväxtmöjligheter och flexibilitet. De  
strukturalistiska principerna kom här väl till pass i dess krav på föränderlighet. 
Längs en central stomme placerades de gemensamma anläggningarna som 
bibliotek, servering m.m. medan de mer föränderliga fakultetsbyggnaderna 
utgjorde sidogrenar på stommen och möjliggjorde ohämmade 
tillväxtmöjligheter utan att förlora sambandet med helheten och stommen. 
Detta gav universitetsbyggnaderna från denna tid det karakteristiska 
utseendet. 

Några av dessa principer bildar utgångspunkt för grönstrukturen inom 
planområdet. Men där den additativa principen användes för byggnadens 
tillväxt har jag tolkat principen som ett krympande av grönstrukturens form 
och därmed möjlighet för tillväxt för den omkringliggande bebyggelsen. 
Detta enligt den ovan beskrivna tanken att grönstruktur är lätt att ta bort men 
kräver lång tid för sin tillväxt. Ett krympande av den rektangulära formen till 
förmån för bebyggelse skulle således kunna innebära en ständig förändring av 
omkringliggande bebyggelse utan att helheten i grönstrukturen går förlorad 
så länge stommen och dess sträckning bibehålls.

Som ett tredje steg har proportionerna till grönstrukturen hämtas från 
trädgårdarna i Miatorp söder om planområdet. Med 25x25 meter stora 
grönytor blir det möjligt att forma en struktur som genom hela området 
anpassas efter den bevarade bebyggelsen och det föreslagna vägnätet. Varje 
sådan ruta ska kunna adderas till större ytor beroende på användningen 
i grönstrukturen, som skulle kunna vara fotbollsplan, swimmingpool, 
minigolfbana, skog, park etc. (se bild följande sida)
Förslaget ska också kunna fungera som dels integrationsfaktor och dels störn-
ingsfilter. Integration genom att möjlighet ska finnas att röra sig obehindrat 
med cykel och till fots genom Kings delar, samtidigt som byggnadernas väg-
gar på vissa ställen ska bli intressanta inslag i parkmiljön. Grönstrukturens 
läge möjliggör också ett rekreativt stråk som förbinder King med Gåsebäck 
och därmed också med innerstaden. Trädplantering kan samtidigt fungera 
som visuella filter för störande inslag som lastbilstrafik, verksamhetslokaler-
nas baksidor m.m. 
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Kvarnstenstorget

Willys

GRÖNSTRUKTUR STEG3

Grönstruktur längs Viskängen
i Helsingborg

1500 x 75-100 meter

Grönstruktur längs Viskängen
funktionsblandning

Grönstruktur enligt samma 
principer som ovan och 

med sammma ytstorlek förbinder 
King och Gåsebäck

0 500m
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Grönstruktur längs Viskängen
i Helsingborg

1500 x 75-100 meter

Grönstruktur längs Viskängen
funktionsblandning

Grönstruktur enligt samma 
principer som ovan och 

med sammma ytstorlek förbinder 
King och Gåsebäck
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Grönstruktur som filter

Grönstruktur som som integrationsfaktor
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ZONERING

Med utgångspunkt i den konflikt som finns inom planområdet mellan 
behovet av farligt gods transporter å ena sidan och ambitionen att integrera 
Kingområdet med Gåsebäck och Planteringen samt skapa attraktiva 
boendemiljöer å andra sidan, har jag valt att zonera planområdets olika 
funktioner. Detta ska emellertid inte tolkas som en funktionsuppdelning 
enligt funktionalistiskt manér. Istället eftersträvas transparents mellan de olika 
funktionerna där överlappning möjliggörs enligt den valda uppdelningen och 
placeringen av varje funktion. 

Verksamhetszonen kommer att ligga i anslutning till farligt gods leden och 
järnvägen. Denna kan då fungera som en bebyggd skyddszon enligt gällande 
skyddsavstånd för staden samtidigt som läget här blir det optimala ur 
kommunikationssynpunkt för såväl lastbils- som personbilstrafik. Samtidigt 
kommer möjlighet att finnas för expansion västerut in i grönzonen. Här 
bör dock fasader utformas så att de blir ett kvalitativt inslag där dessa möter 
rekreativa grönytor. Det föreslagna verksamhetsområdet i områdets norra 
del bör ha en lättare karaktär och fungera väl ihop med bostadsbebyggelsen 
söderut, samtidigt som det kan bli en förbindande länk mellan det framtida 
Gåsebäcks karaktär och Kingområdet. Bakom bangården kan, oavsett 
verksamhetstyp,  bebyggelsen få ett bra skyltläge mot Malmöleden samtidigt 
som kommunikationen förbättras här med omvandlandet av cykelbana till 
bilgata.

Handelsområdet föreslås utvecklas i anslutning till befintlig handelsbebyggelse 
i områdets södra del. Området bör ha en nära kontakt med bostäder och 
grönstruktur och det är främst i förhållandet mellan handel-bostäder-grönytor 
som en symbios mellan funktioner kan vara tänkbar. 

Bostäderna är det område som ställer högst krav på en kvalitativ närmiljö och 
kontakt med såväl handelsplatserna som omkringliggande stadsmiljö. Zonen 
placeras med väl tilltaget avstånd från farligt gods led och i direkt kontakt 
med grönstrukturen med möjlighet att expandera mot både grönstruktur och 
handelsområde. 
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