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Helsingborg är i behov av att växa. Detta beror bl.a. på dess geografiska place-
ring i centrum av Öresundsregionen. Som en av de större städerna i denna till
innehållet växande landsdel är framtidsutsikter extra goda. Av den anledningen
förutspås befolkningsantalet fortsätta stiga och behoven öka. Dess sundsnära
läge är en av stadens stora kvaliteter vilket lockar många och gör sitt till den
positiva framtidsbilden.

Ytterligare en betydelsefull faktor för Helsingborgs utveckling är näringslivs-
klimatet. Nyligen etablerades Campus Helsingborg, som är en del av Lunds uni-
versitet, i staden. Inom kort kommer även portarna till IKEA:s huvudkontor att
slås upp, vilket i sig ger en stark positiv signal. Dessa två medverkar, tillsammans
med övrigt näringsliv, till liv och ökad rörelse. Med de båda nytillskotten kan
stadens antas få nya invånare och nya behov.

Det finns således ett underlag för tillväxt i Helsingborg. Dess geografiska läge
och utbredning ger dock staden en del problematiska förutsättningar.
Helsingborgs bebyggelse sträcker sig längs Sundet och staden har en långsmal
form. Förutom detta delas staden i en övre och en nedre del av landborgen som
sträcker sig från norr till söder. Kopplingen mellan de två delarna är betydelsefull
för stadens sammanhang.

Med det södra hamnområdet har Helsingborg en mycket god möjlighet att bli
större, mer sammanhängande och mer innehållsrik. Området ligger väster om
centrum och hyser idag mestadels hamnverksamheter av olika typ. Ambitionen
att utveckla området har till viss del sin grund i utbyggnaden av Norra Hamnen
på 1990-talet. Den nya bebyggelsen ökade stadens kontakt med vattnet och har
blivit en mycket attraktiv del av Helsingborg. Detta positiva tillskott till stadsmil-

jön har därför delvis lett fram till målsättningen att skapa fler tillgängliga miljöer
vid vattnet för stadens invånare och besökare. Helsingborg skall åter bli en stad
vid Sundet.

En utveckling av det södra hamnområdet kan vara till fördel för staden i flera
avseende. Områdets storlek och läge innebär att stora tillväxtbehov kan tillgodo-
ses på en yta som dessutom är centralt placerad. En ny urban och stadsmässig
miljö, såsom Norra Hamnen, kan skapas intill Sundet. Förutom att centralt be-
lägna miljöer intill vattnet ofta anses attraktiva och lockar människor kan ny
bebyggelse ge staden nya och tydligare sammanhang. Idag kan de norra och
södra delarna av Helsingborg delvis upplevas isolerade från varandra. En anled-
ning till detta är deras olika sociala klimat och historiska utveckling. Kontakten
mellan dem är svag. De södra delarna dras samtidigt med ett rykte som är sämre
än de norra. En bättre koppling till Stadsparken, som ligger mittemellan de båda,
kan medverka till att förändra denna situation. Med en utveckling av Södra
Hamnen kommer Stadsparken att hamna i större fokus. Parken blir den punkt
där de tre delarna möts. Möjligheten till att den blir livligare och en ännu mer
betydelsefull målpunkt är stor. Längs den led, Malmöleden, som idag isolerar
hamnen från staden kan ytterligare kopplingar skapas som bidrar till att göra
hamnen till en del av staden och staden mer sammanhängande. Speciellt viktig
kan kontakten till Helsingborgs södra delar anses vara. Uppfattningen är att
utvecklingen av hamnområdet kan påverka stadsdelen Söder i positiv riktning.
Kopplingarna i öst-västlig riktning kan dessutom ge bättre kontakt mellan
stadens övre och nedre delar. Läggs extra vikt vid en del av dessa kan det bli

mindre  detblimindre arbetsamt att ta sig på tvärs genom 
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staden. Nya attraktiva målpunkter i Södra Hamnen medverkar till att flödet
genom staden, som under lång tid huvudsakligen gått i nord - sydlig riktning
och som till viss del förändrats med tillskottet av Norra Hamnen, förändras
ytterligare.

Utvecklingen av en stadsdel nära vattnet kan ta sig olika uttryck. I boken
”The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story” av Ann Breen
och Dick Rigby har olika typer av vattennära områden runt om i världen stu-
derats och kategoriserats. I examensarbetet beskrivs de olika typerna som
utkristalliserats och en del exempel redovisas utförligt. För många gäller att en
sorts funktioner fått dominera. Exempelvis kan områdena, eller vattenfronte-
rna, bli inriktade på rekreation, kultur eller bostäder. Några, som Akker
Brygge i Oslo, får en miljö där funktioner integreras och traditionella stads-
miljöer kan växa fram.

Att skapa en ny stadsdel, Södra Hamnen, är på många sätt en god idé. Att
arbeta för att denna blir av traditionellt slag kan vara en ännu bättre idé. Som
tidigare nämnts har Campus Helsingborg etablerats i Helsingborg och inom
kort finns även IKEA på plats. Båda dessa ligger i Södra Hamnen. Förutom
dessa två finns sedan länge färjetrafik till Oslo och Helsingør etablerad i om-
rådet. Trafiken är på många sätt kopplad till Knutpunkten, stadens centralsta-
tion, i Södra hamnens nordöstra hörn. Alla dessa verksamheter medverkar till
mycket liv och rörelse. Det innebär att området redan innan det bebyggts är
livfullt. Detta skiljer hamnområdet från många andra stora projekt. Samord-
nas dessa med ny bebyggelse där bostäder såväl som fler verksamheter tillåts
samexistera, kan en traditionell och händelserik stadsdel växa fram. I en så-
dan integreras funktioner och möjligheter finns för att bo, arbeta och tillbringa

fritiden på ett och samma ställe.

För att kunna förändra hamnområdets miljöer till en stadsmiljö präglad av mer
liv och spänning måste en del problem angripas. En förutsättning för hamn-
områdets utveckling är att järnvägen, som idag sträcker sig längs Malmöleden
och isolerar området från staden, placeras i en tunnel. Södertunneln har dis-
kuterats en längre tid och en förstudie som föreslår ett antal olika alternativ till
tunnelsträckningar har arbetats fram. Projektet kräver omfattande insatser, tid
och målmedvetenhet. Vidare innebär en utveckling av området att ett flertal
problematiska frågeställningar kring bl.a. trafikföring angrips. Med Campus
Helsingborg, IKEA, Knutpunkten och färjeverksamheten är Södra Hamnen
ett trafikintensivt område. Det förhindrar inte framväxten av en stadsmiljö men
måste organiseras för att bli förenlig med en sådan. Om Södra Hamnen skall
bli en traditionell stadsdel bör även beslut kring hur verksamheter i området,
såväl sådana kopplade till hamnens funktioner som exempelvis reningsverket
som är placerat i hamnens västligaste del skall hanteras.

Genom en grundlig inventering och analys har slutsatser nåtts som talar för att
hamnområdet skall prioriteras för stadsutveckling. De förutsättningar som
finns, i form av stadens behov, områdets läge, existerande verksamheter och
möjligheter, gör Södra Hamnen ovanligt bra för stadsbyggande. Med hjälp av
inventering och analys dras slutsatser om hur befintliga funktioner skall hante-
ras för att göra en vidare utveckling möjlig. För hamnverksamheterna gäller
att några blir förflyttade. Problem med platsbrist avhjälps till viss del genom
nya utfyllnader. Sådana har kontinuerligt genomförts och anses vara en möj
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lighet för att lösa problem och samtidigt förbättra förutsättningarna för en del
av områdets verksamheter. På den nya marken kan Oslofärjans angöringsläge
och en hamn för kryssningsfartyg, som regelbundet anländer till Helsingborgs
hamn, bl.a. förläggas. För reningsverket, som sätter en del käppar i
utvecklingshjulet, föreslås en bebyggelse som kapslar in bassängerna. En så-
dan åtgärd kan dessutom bidra som ett spännande inslag i stadsbilden. För
andra funktioner som gör det svårt att bebygga Södra Hamnen rekommende-
ras omlokalisering eller andra typer av åtgärder som stämmer väl med en ut-
veckling.

Ett inslag i hamnmiljön som måste hanteras för att Södra Hamnen skall kunna
växa är uppmarschområdet. Markytan är till för de bilar som är på väg av
och på färjan till Helsingør. Idag är området en stor yta dominerad av asfalt.
Uppmarschområdet är dimensionerat för den del av året, cirka tre månader,
som är högsäsong. Det får till följd att den till stora delar är tom under reste-
rande nio månader. En utformning föreslås därför med utgångspunkt i att
skapa ett vackrare och mer attraktivt område med möjlighet till förändring för
andra andvändningsområden längre fram i tiden.

Förslaget innebär att en bebyggelse med rutnätsstruktur skapas i Södra Ham-
nen. Strukturen grundar sig på den angränsande stadsdelen Söders stad-
planemönster samt på de tidigare planer på bebyggelse som finns över hamn-
området. Med hjälp av denna sortens plan kopplas nya gator ihop med be-
fintliga och staden växer naturligt. Därmed organiseras också trafikstrukturen i
den idag mycket hårt belastade hamnen. Betydelsefullt i detta sammanhang är
att Malmöleden, som idag utgör en stor barriär mellan hamnen och staden,
ges en ny utformning och omvandlas till stadsboulevard. Bebyggelsen skall

ges olika utryck beroende på placering i området. Det innebär att byggnader i
öster, mot den nya stadsboulevarden, har annorlunda formspråk än de som
ligger vid kajkanterna. Överlag gäller en låg bebyggelse, i genomsnitt fyra vå-
ningar. I byggnaderna är det viktigt att integrera funktioner. I så hög grad som
möjligt skall bostäder och verksamheter existera vägg i vägg. För att behålla
hamnmiljöns ”hårda” karaktär och samtidigt göra stadsdelen ”mjukare” förs-
lås principer för offentliga platser och gaturum. Gator i nord – sydlig riktning
domineras av vattenkonst i olika former medan de i väst – östlig riktning
präglas av grönska. Vattnet kan medverka till att förstärka upplevelsen av hur
kustlinjen successivt förflyttats åt väster medan grönska skall symbolisera hur
vegetation letar sig från inlandet ut till havet. På en del av de platser som ska-
pats och i många siktlinjers fond domineras den estetiska utformningen av
vatten. Förutom att skapa en plan över Södra Hamnen har examensarbetet
inneburit en närmare granskning av en ny Universitetsplats samt omorganisa-
tion av Knutpunkten.

Många planer och idéer för Södra Hamnen har formulerats med anledning av
viljan till att förändra och stadens behov av att växa. En del av dessa finns
dokumenterade medan andra endast finns som tankar. Gemensamt för dem
alla är att de bidrar till att skapa ett centralt och attraktivt område vilket tillför
staden flera kvaliteter. I följande examensarbete har de planer, tankar och
funderingar som finns sedan tidigare studerats och blandats med egna idéer.
Med en levande stadsdel som utgångspunkt har en del av det befintliga mate-
rialet fått varierat utrymme och i en del fall vidareutvecklats.
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Introduktion

Inledning

Följande examensarbete är resultatet av ett starkt intresse för stadsliv och på
vilka sätt sådant uppstår. Tron på att en väl bearbetad plan kan medverka till att
skapa spännande och intressanta miljöer som attraherar olika människor har lett
fram till val av inriktning och typ av område. Uppgiften har varit att utveckla en
plan för Helsingborgs södra hamnområde med utgångspunkt att skapa en ny och
vital stadsdel. Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att området har
unika förutsättningar för en sådan utveckling. Med Campus Helsingborg, IKEA:s
huvudkontor, ett stort resecentrum, en historisk stadsmiljö tätt inpå och Helsingör
inom synhåll är platsen fullständigt unik för stadsbyggande.

Examensarbetet har inneburit arbete med att tillgodose olika och ibland
motstridiga viljor och tankar. Resultatet har därför blivit en kompromiss i positiv
bemärkelse där möjligheterna för en tilltalande stadsmiljö, nära vattnet och mitt i
staden, verkar goda.

Med hjälp av anställda på Helsingborgs stadsbyggnadskontor, lärare på
programmet för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola samt
Landskronagruppen arkitekter AB har examensarbetet varit möjligt att
genomföra. Speciellt betydelsefulla i arbetet har stadsbyggnadsdirektör Per-
Fredrik von Platen, professor Anders Törnqvist, arkitekt och professor Peter
Broberg samt planarkitekt Caroline Dahl varit.
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Bakgrund

Helsingborg är en stad i snabb förändring. Det beror på dess goda läge och
allmänt höga attraktivitet. Som en av de största städerna i Öresundsregionen,
med ett högt inflyttningstryck gällande både verksamheter och boende, syns
möjligheterna för staden omfattande. Dessa möjligheter innebär även stora
utmaningar för Helsingborgs utveckling. Idag skapar topografin en nedre och en
övre stad och trafiken delar staden i stråk vilket ger uppdelningar och
begränsningar. Till viss del har centrum svårt att växa på grund av dessa hinder.
Hamnverksamheterna har i sin tur länge omöjliggjort en stad - vatten kontakt
söder om Knutpunkten (Helsingborgs centralstation). Dessa rådande
omständigheter bör lösas för att staden skall fungera bra framöver.

En möjlighet för stadens framtida tillväxt är att ta tillvara centrala och obebyggda
markytor. Genom att utveckla dessa kan de medverka till att förbättra kontakten
mellan befintliga kvarter eller stadsdelar. I många städer kan sådana markytor
vara svåra att finna. Vanligt är också att det på stora arealer finns funktionskrav
från annan verksamhet, sedan länge etablerad, som tar lång tid att förändra.

I Helsingborg är ambitionerna höga vad gäller utvecklingen i delar av stadens
hamnområde. Området svarar både mot behovet av obebyggd mark för
stadstillväxt och mot målet att öka stadens vattenkontakt. Ett sådant projekt kan
ses som en fortsättning på den process som startade med utbyggnaden av Norra
Hamnen på 1990-talet och som innebar att ett gammalt verksamhetsområde vid
vattnet utvecklades och fick nya förutsättningar. Tendensen att förvandla äldre
hamnområden till spännande stadsmiljöer kommer från en internationell
strömning med ursprung i USA. Idag är trenden mycket stark och på flera håll i
Sverige har liknande projekt redan genomförts.
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Problemformulering

Att utveckla hamnområdet i Helsingborg är en konfliktfylld process. Inte bara
existerande funktioner och verksamheter på platsen påverkas, förhållande
utanför området berörs och tvingas till förändring. Trots detta är det
betydelsefullt för stadens framtida attraktivitet att det centrala och vattennära
området utvecklas och blir till gagn för fler människor än idag.

Problemen som finns och uppstår är flera. Arbetet bör utgå från dessa för att
skapa en realistisk plan. En övergripande konflikt gäller områdets koppling till
den övriga staden. Idag isoleras området från staden genom järnvägens
sträckning. Trots att denna inte bör ses som ett hinder i framtiden, planerna på en
järnvägstunnel är långt gångna, är en viktig fråga i vilken sträckning den skall dras
samt hur bebyggelsen och övergången mellan området och den angränsande
stadsbebyggelsen skall utformas. Andra svåra uppgifter gällande kopplingar är
mötet med resterande delar av hamnområdet och Knutpunkten.

Förutom att kopplingen till Knutpunkten i områdets nordöstra  hörn är en svår
uppgift så är även byggnaden i sig ett problem. Idag kan den anses hindra
kontakten mellan staden och sundet samt mellan norr och söder. Delvis beror
detta på byggnadens utformning. Problemet med denna bör studeras för att
möjliggöra nya lösningar som kan förändra synen på och användningen av
byggnaden.

Att tydliggöra sundets närhet är en viktig utgångspunkt i arbetet med att utveckla
Helsingborg. Det bör därför vara en riktlinje att ta fasta på i arbetet med att
skapa en ny miljö i hamnområdet. En svårighet i detta sammanhang är avståndet
från staden till sundet. En annan är att ny bebyggelse i hamnområdet till viss del

kommer att förändra den idag existerande vyn från stadsdelen  Söder mot
sundet.

Grundläggande för utvecklingen och därför oundviklig att uppmärksamma är hur
hamnens verksamheter, speciellt sundstrafiken, skall hanteras. En förändring bör
inte innebära att verksamheternas existens och centrala läge omöjliggörs.

De problem som måste behandlas i planprocessen berör även angränsande
områden. Att flytta verksamheter, gräva ner en järnvägstunnel och omdirigera
farligt gods trafik ger effekter på andra platser och måste beaktas för att skapa
en långsiktig lösning. På stadsbyggnadskontoret påbörjades hösten år 2002
arbetet med en fördjupad översiktsplan för södra Helsingborg. Betydelsefulla
frågor som skall studeras i planen är bland annat Södertunneln, hamnområdets
utveckling, stadsdelen Gåsebäcks framtid, farligt godstrafik och nya
vägsträckningar. Det innebär att examensarbetet inte innehåller några
fördjupningar kring dessa frågor eftersom tiden inte räcker till i syfte att ge goda
lösningar.

Problemen måste angripas och lösas för att kunna skapa en stadsdel som
påverkar staden i positiv riktning. Samtidigt är det betydelsefullt att det finns en
övergripande strategi som medverkar till att hamnområdet utvecklas under
kontroll.
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Syfte

Hamnområdet söder om Knutpunkten i Helsingborg studeras i syfte att skapa en
ny stadsdel. Genom denna skall staden söder om Knutpunkten återknyta
kontakten med Sundet. Den nya bebyggelsen syftar även till att förbättra
kontakten mellan hamnområdet och de omgivande stadsdelarna samt möjliggöra
ett ökat sammanhang mellan dessa. Kontakten mellan stadsdelen Söder och
hamnområdet kan anses som extra betydelsefull. En välplanerad stadsdel kan på
ett flertal sätt påverka omgivande miljö och medverka till att få till stånd en
positiv utveckling i en problemfylld del av staden.

Förslagets planstruktur och innehåll syftar till att skapa en flexibilitet som ger
utrymme för olika typer av funktioner. Med det är risken för att området blir
präglat av enformighet mindre.

Arbetet med en expansion av staden syftar inte till att försvåra för hamnens
framtida utveckling. Hamnen är viktig för staden. Det är en av Sveriges största
hamnar med avseende på gods- och passagerartrafik och dess verksamhet
sysselsätter många människor. Verksamheternas behov måste respekteras och
hanteras på ett realistiskt sätt.
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Vision

En ny attraktiv stadsdel skapas i Helsingborg. Södra Hamnen skall, med nya
och integrerade funktioner, fortsätta vara den dynamiska miljö som hamnområdet
traditionellt sett har varit. Med Campus studenter och lärare, Knutpunktens
resenärer och besökare och IKEA:s boende, anställda och gäster finns
förutsättningar för händelserikedom. Dessa tillsammans med tät bebyggelse, hög
exploatering och en mångfald av funktioner kan bidra till göra området livfullt
dygnet runt.

Bostäderna som planeras i området skall inte kännetecknas enbart av exklusivitet
och lyx. I Södra Hamnen finns bostäder i olika form, storlek och typ. Det
innebär goda chanser för en varierad befolkningssammansättning i den nya
stadsdelen. Dominansen av vatten, en av Södra Hamnens stora kvaliteter, gör
dessutom området till en rekreativ miljö som de flesta av stadens invånare och
besökare har anledning att vistas i. Den nya stadsdelen öppnar staden mot
vattnet och går sundet till mötes.
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Metod och upplägg

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till och målet för examensarbetet.

I del ett skildras utvecklingen av hamnområden världen över i stort för att dra
paralleller till en internationell trend.

Vidare beskrivs stadens historia, där hamnen och stadsdelen Söder fått det
största utrymmet. Detta för att ge en bild av stadens utveckling och framväxt.

Den tredje delen innehåller en inventering av hamnområdet samt en beskrivning
av de planeringsförutsättningar som finns. Inventeringen har genomförts efter en
egen formulerad checklista. Anledningen till denna är att kunna angripa och
studera området med en metod som inkluderar både fysiska och
identitetsmässiga värden. Samtidigt skall den medverka till att göra Södra
Hamnen lättare att förstå. Med hjälp av checklistans parametrar belyses olika
delar och nivåer. Innehållet i dessa verkar som stöd och inspiration för
planförslagets innehåll och struktur. Parametrarna är generellt formulerade så att
de skall kunna fungera på olika sorters områden, alltså inte specifikt för Södra
Hamnen. Det innebär att beroende på vilken typ av område eller plats som
behandlas får de olika utrymme. Litteraturstudier och upplevelser av verkliga
miljöer har lett fram slutsatser om hur miljöer fungerar och påverkar människor.
Dessa erfarenheter ligger till grund för de parametrar som formulerats.
Checklistan skall ses som ett möjligt verktyg för planering. Vidare analyseras
området efter en metod kallad SWOT där styrkor, svagheter, möjligheter och
hot (strenghts, weaknessess, opportunities and threats) belyses. Metoden har
använts för att på ett rationellt sätt nå fram till klara utgångspunkter och öka

förståelsen för området samtidigt som kritiska punkter blir belysta1.  Analysen
har samordnats med inventeringen för att klargöra sambandet mellan de båda
och tydligare redovisa vilka utgångspunkterna för planförslaget är. Avslutningsvis
renodlas och redovisas, i punktform, de styrkor, svagheter, möjligheter och hot
som inventeringen och analysen resulterat i.

Slutligen beskrivs förslaget för Södra Hamnen i ord och bild. Den första delen
visar förslaget i sin helhet och den andra beskriver hur området etappvis kan
realiseras.
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Planområde

I hamnområdet finns Campus Helsingborg, Knutpunkten och ett av IKEA:s
huvudkontor etablerat. Trafiken över sundet dominerar området och stora ytor
upptas av dess verksamhet. I väster utgör Sundet med Danmark på andra sidan
en gräns och i öster finns stadsdelen Söder och Södercity med ett brett utbud av
detaljhandel, dagligvaruhandel, bostäder etc. I nordöst ligger Stadsparken och i
den stadens bibliotek. Norr om dessa ligger Helsingborgs ursprungliga
stadskärna, Norrcity, och i sydöst Gåsebäck, ett framtida stadsförnyelseprojekt.
Stadens utveckling, områdets placering samt de relativt nyetablerade
funktionerna har successivt gjort området allt mer betydelsefullt att utveckla.

 Bild B1.Bild B1. Helsingborg med omnejd. Bild B2. Helsingborg från Gåsebäck till Norrcity.
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Bild B3. Helsingborgs södra
Hamnområde.
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och innehåll samt en högre levnadsstandard har fritiden blivit en mer omfattande
del av våra liv. Detta har lett till att rekreativa områden nära vatten har blivit allt
viktigare. Miljötänkande är en tredje orsak. Möjligheten till att skapa centrala
och attraktiva vattenfronter är ett starkt skäl för att sanera centrala mark- och
vattenområden. Det fjärde argumentet behandlar vårt historiska arv. Det stora
intresse för äldre och bevarad bebyggelse som invånare och besökare visat har
lyft fram betydelsen av att tillvarata äldre byggnader i gamla
verksamhetsområden och utveckla dem.

Att utveckla ett hamnområde innebär inte en given succé. Enligt författarna till
boken har ett flertal projekt misslyckats med att nå de mål som formulerats.
Projektgruppen för Docklands i London tappade efterhand kontrollen vilket
innebar att den övergripande strategin försvagades. Detta resulterade bland
annat i att befolkningssammansättningen inte blev tillräckligt varierad och
bostäderna för dyra.  I Port Vell, Barcelona, är arkitekturen orsak till det
mindre goda resultatet. Den anses inte motsvara de krav som ställs på
bebyggelse vid ett attraktivt och vattennära läge. För The Biloxi, Mississippi
är funktionerna den felande länken. Kasinon och stora parkeringsplatser
medverkar till att vattenfronten blir mindre användbar för det stora flertalet.

Sju typer

Olika typer av vattenfronter räknas upp i boken av Breen och Rigby. Författarna
har studerat vattenfronter världen över och delat in dessa efter sju teman.

Den omfattande vattenfronten
Ett av de mer omfattande projekten som länge stått modell för tillvägagångssätt
och resultat är förvandlingen av Baltimores Inner Harbour. Trots sin storlek

Utvecklingen av hamnområden

Generella tendenser

”Om det finns magi på denna planeten består denna av vatten”

Egen översättning
Loren Eiseley
Amerikansk antropolog

Runt sekelskiftet 1900 förändrades många städer som låg vid vattnet. Världen
över skänktes markarealer nära sjöar, hav eller fjordar till utveckling av olika
sorters verksamheter. Detta innebar att staden blev såväl visuellt som reellt
avskuren från vattnet. Trenden tog vid i Nordamerika och spred sig härifrån
världen över. Inte förrän på slutet av 1970-talet förändrades detta förhållande
och städer runt om i världen började att återskapa den brutna kontakten med
vattnet. Orsaken var de stora rationaliseringar och omstruktureringar
hamnverksamheterna tvingades göra och som ledde till en koncentration av
dessa till några utvalda städer. Utvecklingen startade även denna gång i
Nordamerika och spred sig via England till Australien, Japan, Skandinavien och
övriga Europa. Influenserna nådde även Latinamerika, Mellanöstern och
Sydafrika. Sedan 1980-talet och fram till idag har trenden accelererat och växt
sig allt starkare.

I boken ”The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story” nämns fyra
dominerande och underliggande orsaker till att utvecklingen av hamnområden,
eller vattenfronter, sker i allt snabbare takt runt om i världen. Den första gäller
det ekonomiska tillståndet. Samhället har genomgått stora förändringar och det
är inte längre nödvändigt för verksamheter att ligga i ett hamnläge. En andra
orsak är förknippad med sociala värden. Med nya sorters arbetsplatser, tider
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fungerade planeringsprocessen, där både privata och politiska ledare
involverades, bra och är unik i sitt slag. Succén beror även på att projektet var
väl anpassat till stadens förutsättningar och drogs igång vid rätt tillfälle. Resultatet
är ett inre hamnområde som bland annat erbjuder kongresscenter, hotell,
kontorslokaler, vetenskapsmuseum, marknadsplats, restauranger, en stor park,
ett akvarium, bostäder, en baseballarena, utställningslokaler och ett nyligen invigt

biotekniskt forskningscentrum. Förutom dess inverkan på en stor markyta har
projektet i Baltimore påverkat hela stadens rykte i positiv riktning.

Den kommersiella vattenfronten
Förutom att ”The Southgate”, Melbourne, och ”Queen´s Quay Terminal” i
Toronto är välplanerade vattenfronter där arkitektoniska, kommersiella och
sociala faktorer fått stor betydelse är det satsningar på miljöer dominerade av
handel, arbetsplatser och rekreation. Hit strömmar folk för att arbeta, äta, dricka
eller besöka kulturella och rekreativa attraktioner. Med en sådan inriktning
bevaras traditionen av verksamhet, om än i ny form, i hamnområdet.

Bild B4. Baltimores Inner Harbour.  Bild B5. “The Southgate”.

Den kulturella, utbildande och miljöinriktade vattenfronten
I generationer har människor samlats vid vattnet av kulturella, pedagogiska eller
poetiska skäl. Denna tradition fortsätter än idag då vattenfronter utvecklas som
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satsar på bildande och lärorika aktiviteter som sjöfartsmuseum och
miljöupplysande attraktioner. En återkommande aktivitet vid dessa är akvariet
som blivit en av de mest besökta attraktionerna i våra städer. I Osaka, Japan
har ett akvarium skapats och kompletterat Suntory Museum som också finns
längs fronten. En annan mer välkänd vattenfront av detta slag är Sydney Opera
House som inte bara utvecklats till en symbol för staden utan för hela landet.

Den historiska vattenfronten
En del vattenfrontsprojekt har inriktats på att bevara områdets befintliga karaktär
tydligare än andra. Kritik har riktats mot tillvägagångssättet med de argument att

 Bild B6. “Queen´s quay Terminal”.

Överst: Bild B7. Osaka, Japan.
Underst: Bild B8. Sydney Opera House.
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en genetrifikation och falsk historisk miljö skapas. I The Rocks, Sydney, finns
en vattenfront som karaktäriseras av det stora antalet bevarade och restaurerade
byggnader. I såväl de nya som de gamla husen har nya funktioner etablerats. En
likartad satsning är Norrköpings Industrilandskap som inkluderar Louis de
Geer Konsert- och Kongresshall. Städer som lyckas bevara karaktärer som i
Sydney har en chans att fånga den känsla som uppkommer när man i ett modernt
stadsliv kommer i kontakt med det förgångna.

flodbank till en populär landskapsanläggning. Miljön fick nya gångstråk,
skuggivande paviljonger, välbearbetade markbeläggningar och konstfulla
vattenspel. I Düsseldorf, Tyskland grävdes en gata ner för att återskapa
kontakten med vattnet. En ny park med långa sammanhängande gång- och
cykelstråk skapades ovanpå gatan. Mycket tyder på att utvecklingen av
vattenfronter framöver kommer att domineras av projekt där rekreation är det
huvudsakliga ändamålet.

Till vänster: Bild B9.
Norrköpings
Industrilandskap.
Överst till höger: Bild
B10. The Rocks, Sydney.
Nederst till höger: Bild
B11. Sumidagawa River
Walkway, Tokyo.

Den rekreativa vattenfronten
Projekten har som huvudsyfte att erbjuda ytor för rekreation av olika slag. Vid
Sumidagawa River Walkway, Tokyo, omvandlades på fem år en förfallen

Bostadsvattenfronten
I årtusenden har människor slagit sig ner vid vattnet.Idag är det så betydelsefullt
att konstgjorda dammar och sjöar skapas för att fler skall få möjligheten. Med
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en inriktning på bostäder har en del konflikter uppstått mellan privata och
offentliga zoner. En del projekt har utformats så att osäkerheten kring vem
marken närmast vattnet tillhör har blivit stor. Ett välplanerat projekt låter den
privata och offentliga sfären mötas och verka samtidigt. Platserna närmast vattnet
utformas så att besökare välkomnas att ta del av dem och känner sig trygga.  Vid
Colombia Point, Boston samt Entreport West, Amsterdam har balansen
mellan offentliga och privata intressen lyckats i enlighet med målen.

 Bild B11. Entreport West, Amsterdam.

Bild B12. Entreport West, Amsterdam,

Bild B12.Victoria and Albert Waterfront, Kapstaden.

 Bild B13. Victoria and Albert Waterfront, Kapstaden.

Arbetsvattenfronten
Några av vattenfronterna har bibehållt sin dominans av verksamheter. The
Victoria and Albert Waterfront, Kapstaden, är ett sådant exempel. Vid
denna samsas mindre och större verksamheter sida vid sida. Stora
kryssningsfartyg, containerkranar och tung trafik verkar vid sidan om små varv
och mindre marina verksamheter som ger en speciell karaktär åt området. I
dessa områden kan äldre arkitektur medverka till att skapa ett speciellt uttryck
och bör bevaras och anpassas efter nya förhållanden för att tydliggöra
karaktären.2
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Norden

I Norden var Norge pionjären för utvecklingen. Vid Akker Brygge, Oslo
grävdes den trafikled ner som skar av staden från vattnet. Projektet innebar att
en stor del av den befintliga bebyggelsen bevarades och fick nya funktioner.
Tillsammans med nya byggnader, där skala och material stämmer väl överens,
har ett homogent uttryck skapats. Närheten till centrum, en väl bearbetad
utformning och en hög integration av funktioner medverkar till områdets
popularitet. Med bakgrund av det nordiska klimatets förutsättningar finns ett
flertal attraktiva offentliga rum och gångvägar inomhus3.

 Bild B14. Akker Brygge, Oslo.

År 1973 bestämdes att de inre delarna av hamnområdet i København skulle
utvecklas till att få ett mer rekreativt uttryck. Längs kajkanter och
hamnbassänger skulle promenader och andra möjligheter till
fritidssysselsättningar för stadens befolkning skapas. Det ledde bland annat till
Toldbodspromenaden öster om Amalienborg-kvarteret. Traditionen att förlägga
kulturinstitutioner till platser kring vattnet skulle samtidigt fortsätta. Ett resultat av
detta är det ännu inte realiserade projektet för en ny opera av arkitekten Henning
Larsen. Dock har hamnutvecklingen, på grund av dålig samordning, inte gått helt
planenligt. Både kommun och privata hamnintressen har oberoende av varandra
sålt mark till företag vilket har resulterat i att en övergripande kontroll förlorats.
Hamnens ursprungliga karaktär har försvagats och målsättningen att vara en
rekreativ vattenfront har inte uppfyllts.

I Göteborg insåg man tidigt att hamnverksamheters förutsättningar skulle
förändras under slutet av 1900-talet. Följden av detta blev att kommun och
markägare i god tid gjorde investeringar för att frigöra centrala hamnområden
och istället skapa en ny hamn mer perifert. Med detta kunde staden behålla
dominansen inom den nordiska godshanteringen och över de internationella
världslinjerna. Projekt drogs igång och nya funktioner, både bostäder och
verksamheter, etablerades i den gamla hamnmiljön.4

Med BO01, Malmö skapades en vattenfront inriktad på ekologi och bostäder.
Målsättningen var även att tjäna som inspiration för omställningen till ett hållbart
samhälle. Klimatet har varit en betydelsefull faktor i planeringen och till stor del
format planens struktur. Projektet mångfaldstema skall prägla både utformning
och funktioner. Den yttre miljön skall upplevas som händelserik och varierad
vilket lett till att bebyggelsen inte styrts av ett övergripande ramverk som gett
direktiv för arkitekturen. Trots att bottenvåningar är möjliga att använda för
verksamheter kommer området sannolikt att förbli ett utpräglat bostadsområde
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vattenfront som passar väl in i stadsbilden.

under en oöverskådlig tid. Detta kan delvis bero på att platsen är avskild från
övrig stadsbebyggelse och dess påverkan.5

Norra Hamnen, Helsingborg
Efter fjorton år av diskussioner och tävlingar förverkligades arkitektkontoret
Vandkunstens förslag för en bebyggelse i Norra Hamnen. Tidigare var området
upptaget av hamnverksamheter. Med en uppbruten kvartersstruktur skall
bebyggelsen medverka till en bättra kontakt mellan staden och sundet. Arbetet
med husens utformning delades upp på ett flertal byggherrar och arkitektkontor

som fick arbeta tillsammans med utgångspunkt i Vandkunstens förslag som
omarbetades till ett gemensamt program. Två hus bildar ett kvarter med en
upphöjd gård emellan. Husen skapades efter programmets riktlinjer av olika
arkitekter för att möjliggöra en större variation. Speciellt för Norra Hamnen är
den långt drivna brukarmedverkan där byggherrarna låtit hyresgäster och
bostadsrättsinnehavare bestämma över planlösningar och materialstandard.
Processen där olika arkitekter och byggherrar fått samarbeta efter ett
gemensamt program har också gett en variation. Emellertid lyser frågor kring
ekologi och miljö med sin frånvaro trots att dessa är högt prioriterade i de flesta
projekt nuförtiden6.

Slutsatser

Mot bakgrund av Breen och Rigbys studie finns anledning till att fundera kring
hur dessa kan påverka planläggningen av Södra Hamnen. Att koncentrera
funktioner och exempelvis skapa en bostadsvattenfront eller en arbetsvattenfront
medverkar inte till att skapa goda förutsättningar för en traditionell och livfull
stadsdel. Detta talar för att funktionerna skall integreras som exemplet vid
Akker Brygge i Oslo. Med tanke på den mindre goda kopplingen mellan
stadskärnan och BO01, Malmö, kan det vara viktigt att reflektera över på
vilket sätt nytt skall möta gammalt samt hur kopplingarna mellan de båda skall se
ut och var de skall vara. I Norra Hamnen, Helsingborg, har en bebyggelse
uppförts så att både struktur och utformning har behandlat platsens själ på ett

 Bild B15. Norra Hamnen, Helsungborg.

medvetet sätt. Kan samma sak uppnås i Södra Hamnen får staden ytterligare en
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Historik

Staden

Helsingborg grundades på medeltiden och är en våra äldsta städer. Vid denna tid
var Skåne under danskt styre och Helsingborg är därför en gammal dansk stad.
För den danska centralmakten var denna en betydelsefull utpost och en viktig
handelsplats på andra sidan sundet. Förutsättningarna för stadens geografiska
läge var flera. Förutom att landborgen gav ett utmärkt skydd mot anfall var
närheten till Själland och det betydelsefulla sillfisket avgörande orsaker till
stadens placering. Till en början låg bebyggelsen uppe på landborgen. I
anslutning till denna uppfördes stadens första befästning på 1100-talet. Under
1200-talet ökade dess betydelse som bland annat handelsplats och
tillväxtbehovet tilltog. Stadsbebyggelsen växte i samband med detta nedför
landborgen och det medeltida gatunätet som fortfarande kan urskiljas i centrum

   Bild B16.
är troligtvis från detta skede. Tillväxten nedanför landborgen ledde fram till att
bebyggelsen efterhand koncentrerades nere vid sundet och Helsingborg kom att
bli en utpräglad strandstad. Endast befästningen låg kvar uppe på landborgen. År
1658 blev Skåne svenskt vilket för Helsingborgs del innebar att staden fram till
1710-talet skulle drabbas av ständiga återerövringsförsök av danskarna.

Fram till 1800-talet växte staden mycket lite.

På mitten av 1800-talet tog en förändring vid som innebar att Helsingborgs
tidigare agrara prägel avtog. Staden hade vid denna tidpunkt fått en järnväg som
förband den på ett tydligare sätt med dess omgivning. Järnvägen var ett viktigt
led i omvandlingen från agrar köpstad till en industri- och
kommunikationsbaserad handelsstad.

Även bebyggelsen påverkades av industrialiseringen. Korsvirkesbyggnader som
tidigare dominerat försvann successivt och nya byggnader uppfördes av sten.
Idag är det främst bebyggelse från denna tid som är bevarad och mycket lite av
stadens medeltida byggnader finns kvar. Förändringen berodde på att den
skånska tegelindustrin följd av kalkstens-, sandstens- och granitverksamheten
var på frammarsch. I Helsingborg har framförallt tegel varit ett välanvänt material.

Söder

Kring år 1800 bestod den blivande stadsdelen Söder av fäladsmark, kallad
Sandlyckorna. Den existerande bebyggelsen bestod av ett fåtal gårdar samt en
badhusanläggning. Mellan nuvarande Trädgårdsgatan och Tegelbruksgatan fanns
en stor skyddsplantering av tallar, som skydd för flygsandfältet. I Sturzen-
Beckers park finns några få exemplar av denna växtlighet fortfarande kvar.
Längs nuvarande Södergatan fanns en del av bebyggelsen, främst öster om
fäladsmarken. Väster om densamma stod ett par väderkvarnar. Med
industrialiseringen bebyggdes Söder och utvecklades till en regelrätt
arbetarstadsdel. Eftersom marken tidigare inte var bebyggd i någon större
omfattning var detta en utmärkt del i stadens dåvarande utkant att samla alla
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industrier i. Förutom att marken i princip var fri att exploatera hade området en
förhållandevis bred strandzon som var möjlig att utveckla. Söder växte med tiden
i geografisk omfattning och kom även till att inkludera hamnen och dess
verksamheter.

Bild B17. GA-torget på Söder. Till vänster skymtar Gustav-Adolfs kyrka.

donation till stadspark och gatan norr om platsen fick namnet Trädgårdsgatan.7

gick efterhand förlorad då många verksamheter under de första decennierna på
1900-talet antingen fick lägga ner eller slogs samman med industriföretag i andra
städer på grund av allt större konkurrens8.

Mellan 1873-74 upprättades Söders första riktiga stadsplan. Framöver
uppfördes byggnader för verksamheter och bostäder i en struktur som följde
planens strikta rutnätsmönster. Bebyggelsen dominerades av tvåvånings hyreshus
med fyra lägenheter i varje hus. Dock uppfördes i några kvarter mer påkostade
hyreshus för stadens borgare. Gasverksgatan blev gränsen mellan ett Söder
uppdelat i två delar, ett bestående av påkostad bebyggelse och ett dominerat av
traditionsenlig arbetar- och småfolksbebyggelse. Skillnaden mellan norr och
söder blev samtidigt allt tydligare när man i stadskärnan ersatte den gamla
korsvirkesbebyggelsen. Nya hus med fyra eller fem våningar och påkostade
fasader markerade skillnaden mellan stadsdelarna. Söder blev den ”smutsiga”
arbetarstadsdelen medan de ”fina” kvarteren fanns i norr. Vid Krookska
planteringen gick gränsen mellan de två stadsdelarna som befästes ytterligare när
Söder fick sin egen skola, Gustav Adolfs skola, och kyrka, Gustav Adolfs kyrka,
runt sekelskiftet.

Utvecklingen på Söder fortsatte och år 1906 tillkom Folkets Hus som
kompletterade bebyggelsen kring det tidigare anlagda Nytorget invid kyrkan.
Märkbart i stadsdelen är de bostadshus av traditionella material i en gedigen
funktionalistisk vardagsarkitektur uppförda på 1930-talet. Mycket av detta
uppfördes på bekostnad av äldre bebyggelse. Under 1960- och 70-talets
rivningsvåg fick åter mycket av den äldre bebyggelsen lida. En sedan tidigare
okänd storskalighet introducerades vid denna tid på Söder.9

Den första delen av Söder som omvandlades till industriområde var platsen kring
Trädgårdsgatan. Senare, år 1873, omvandlades denna del emellertid genom en

Den till en början väldigt lokala prägeln som fanns hos industriverksamheterna
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Hamnen

I anslutning till hamnen och järnvägsnätets södra del uppförs de industrier som
skulle bli grunden till Helsingborgs expansion under 1900-talet. Skånska
superfosfat, Valskvarnen, Helsingborgs Varf, Helsingborgs sockerfabrik och
galoschfabriken Tretorn är några av de stora verksamheter som etablerades
under de sista 20 åren på 1800-talet. Tillsammans med Söder blev hamnen, med
ett flertal nya hamnbassänger, efter hand ett omfattande verksamhetsområde.
Grunden till detta var all oexploaterad mark och närheten till sundet. Med
utvecklingen växte behovet av mark. Det resulterade i en etappvis utfyllnad av
hamnen vilket innebar att kustlinjen successivt försköts åt väster. Idag vilar större
delen av hamnområdet på konstgjord mark.10

Utvecklingen av hamnen har många samband med järnvägens uppbyggnad. Den
första hamnbassängen, Centralhamnen, stod klar redan år 1832 och hade
visserligen ingen koppling till järnvägen men i fortsättningen skulle utvecklingen av
dessa följas åt. År 1865 invigdes järnvägen som förband Helsingborg och
Landskrona med Eslöv och Södra stambanan och två år senare invigdes det som
idag motsvaras av Inre hamnen i Nordhamnen. Ytterligare en bassäng anlades
1880, Södra hamnen, som även den följdes av en järnväg. Under stora delar av
1900-talet fortsatte hamnarna att byggas ut och kapaciteten för att ta emot och
skeppa ut varor med fartyg blev allt större. År 1923 öppnas Oceanhamnen för
trafik och 1962 blev den hittills största hamnanläggningen i staden historia,
Sydhamnen, färdig att tas i bruk.11

   Bild B18. Kustlinjens olika lägen.
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Planförutsättningar

Översiktsplan 2002

Enligt översiktsplanen är intentionen att Helsingborg skall vara Sveriges
attraktivaste stad. Mångfald skall prägla utbudet av bostäder och arbetsplatser
för att tillgodose individuella önskemål och en varierad
befolkningssammansättning. Med sundsutsikt, en gammal stadskärna, ett brett
kulturutbud samt en geografiskt gynnsam placering med närhet till goda
kommunikationer har staden också förutsättningar som passar många. Idag är
inflyttningen hög vilket speglar den goda tillväxten i staden. Genom att ta tillvara
de kvaliteter Helsingborg som mångkulturell stad har skall den segregationen
som trots allt finns motverkas och bekämpas.

I översiktsplanen uttrycks önskemål och visioner om att förändra och utveckla
hamnområdet söder om Knutpunkten. Det är därför angeläget att utreda
hamnens framtida markbehov, struktur och verksamhetsinnehåll. Detta har
resulterat i ett behov av en fördjupad översiktsplan som kan klargöra vilka
förhållande som bör eller måste förändras. I denna studeras bland annat
Södertunneln samt en förändring av Malmöleden till stadsboulevard. Arbetet
påbörjades under slutet av hösten 2002.

Campus utgör ett betydelsefullt nytillskott för staden. Förutom ett flertal
arbetstillfällen och påverkan på andra funktioner såsom handel och
bostadsbehov innebär etableringen en ökad rörelse av studenter i staden. Dessa
kan inverka mycket positivt på stadens liv. Campus förväntas växa under
kommande åren och även omfatta en ”Science Park” som skall etableras i
anslutning till Campus. I den kan mindre avknoppade företag gro vidare. På
grund av en förväntad tillväxt av Campus, en etablering av IKEA:s huvudkontor
samt målet att nya och befintliga verksamheter ges goda förutsättningar och tillåts
växa, bör det finnas beredskap för fler lokaler än de som används för

närvarande inom kvarteret Hermes där både Campus och IKEA har lokaler.
Dessa skall även kunna rymma fristående företagsetableringar.

Helsingborgs hamn är utpekat som ett riksintresse enligt Miljöbalkens 3 kapitel.
Intresset omfattar dess funktioner med färje-, feeder- och kryssningstrafik och
inte dess geografiska bestämning. Detta innebär att hamnens funktion inte får
förändras men kan förflyttas. Riksintresset är således förenligt med stadens
intention att åter bli en stad vid sundet samt utsikterna för färjetrafiken som anses
mycket goda trots konkurrensen från Öresundsbron.12

Bild B19. Helsingborgs Hamn.
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Södertunneln

Bakgrund

Möjligheten att gräva ner järnvägen har diskuterats under en längre tid. Idag
fungerar järnvägen på många sätt som en barriär och förhindrar stadens
utveckling. En tunnel innebär att staden kan växa ut över markytor som inte varit
tillgängliga tidigare. Staden kan ytterligare berikas och nya samband mellan dess
delar kan skapas.

Med Södertunneln får Malmöleden förändrade förutsättningar. Med en ny
bebyggelse i Södra Hamnen ökar behovet och möjligheterna ytterligare för att
förändra ledens karaktär. En stadsboulevard längs vilken staden kan växa och
där trafikslagen blandas kan skapas.

Bild B20. Malmöledens befintliga utseende.

En tunnel betyder även att den stora trafikplatsen, Södergatsviadukten, kan
rivas. Entrén till Helsingborg kan omformas, bli attraktivare och tydligare
markerad än nuläget. Dessutom kan gator i öst-västligt riktning på Söder
förbindas med gator i samma riktning väster om järnvägen. Det ger fler
korsningar och mer blandtrafik. Genom dessa nya kopplingar kan
tillgängligheten, trafiksäkerheten och framkomligheten öka samtidigt som ett mer
effektivt trafiksystem skapas. För gående och cyklister innebär förändringen att
de lättare och mer fritt kan röra sig mellan olika målpunkter i staden.
Kollektivtrafiken har också möjlighet att förändra sina sträckningar och öka sin
konkurrenskraft. Sammantaget väntas trafikvinsterna bli mycket positiva för
staden.

Med en tunnel kan tågtrafikens kapacitet förbli stabil medan bullerstörningar
minskar i omfattning. Även buller från bilar har möjlighet att omfördelas med
hjälp av ny bebyggelse på de ytor som blir tillgängliga för nya
användningsområden. Bland annat kan bullerstörda gårdar på Söder få en bättre
miljö om tunneln och en stadsboulevard blir realiserade.

Utredning

En förstudie har utarbetats och resulterat i fyra olika alternativ för tunnelns
sträckning. Enligt dessa kan tunneln gå enligt Malmöledens (alternativ M), dess
nuvarande (alternativ N) eller Bredgatans sträckning (alternativ B). Det fjärde
alternativet innebär att tunneln förkortas och ersätts av en bro i söder.

Av de fyra alternativ för tunnelsträckning som finns baseras examensarbetet på
Alternativ N. Förslaget innebär att tunneln sträcker sig under nuvarande järnväg
förbi Furutorpsgatans gångtunnel och bron över Oljehamnsleden. Söder om
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Bild B21. Alternativ N för Södertunneln.

Knutpunkten kommer den ”nya” Järnvägsgatan, stadsboulevarden, att ligga öster
om tunneln. Ovanpå Södertunneln är det möjligt att uppföra ny bebyggelse.
Alternativet innebär att tunneln passerar in under och korsar Järnvägsgatan i en
punkt där den inte ligger lika högt som i de andra alternativen och därför
påverkar gatans framtida nivå minst. Vidare medför detta att Universitetsplatsens
nuvarande marknivå kommer att ligga ca 0,5 meter lägre ner än den kommande
stadsboulevarden.
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HH-tunnel

Helsingborg är, som nämnts tidigare, en del av den framväxande
Öresundsregionen. Många av regionens invånare bosätter sig, arbetar, handlar,
roar sig eller har fritidssysselsättningar utan hänsyn till kommungränser. Det
innebär att kommunikationer av olika slag måste vara välfungerande. En tunnel
mellan Helsingborg och Helsingør är ett led i denna utveckling. För närvarande
diskuteras en järnvägstunnel som kan förbättra dels möjligheterna för pendlare
dels förutsättningar för den framtida höghastighetsjärnvägen Europabanan.

Lokaliseringen av banan är under utredning men bör ses i sammanhang med
planerna på Södertunneln. Detta talar för att HH-tunneln (Helsingborg-
Helsingör) ansluter till Knutpunkten söder om Knutpunkten och blir nedgrävd
under Södra Hamnen. En HH-tunnel är möjlig och blockeras inte på något sätt
av alternativ N.13

Söder i Förändring

Söder i Förändring är ett långsiktigt förnyelsearbete som startade år 2001 och
drivs av politiker, kommunala tjänstemän och näringslivsrepresentanter. Projektet
syftar till att förbättra den fysiska och sociala miljön på Söder mot bakgrund av
stadsdelens nuvarande situation. Idag är Söder isolerat såväl fysiskt som socialt
och tydliga skillnader finns gentemot resten av stadens förhållanden. Stadsdelen
präglas av tydlig segregation.

För att skapa en attraktivare miljö med bättre service, fortsatt mångfald och
ökad framtidsoptimism i stadsdelen föreslår och arbetar gruppen med en rad
åtgärder. En del av dessa berör även utvecklingen av Södra Hamnen.

Att placera järnvägen, som idag till viss del isolerar stadsdelen, i en tunnel och
samtidigt utforma Malmöleden som en attraktiv stadsboulevard ställer sig
gruppen mycket positiv till. Med detta försvinner två barriärer och
framkomligheten mellan Södra Hamnen och Söder förenklas. En tydligare
koppling anses av gruppen kunna bidra till att genomströmningen av människor
påverkas, och på längre sikt även uppehållet av människor på Söder14. Med de
båda åtgärderna kan också flera mörka otrygga och oövervakade miljöer i
gränsen mellan de båda områdena byggas bort. Med detta förbättras
upplevelsen av säkerhet och trygghet vilket på sikt kan förändra Söders miljöer
på fler platser. Delvis innebär det att kvarter som delats när järnvägen byggdes
åter kan bli hela och förbättra miljön såväl i kvarteren som runtomkring dem. För
Söder, och staden, är det betydelsefullt att ny bebyggelse innehåller bostäder.
Nya invånare kan då tillkomma som berikar miljön. Med Campus i närheten
finns det goda möjligheter för att fler studenter efterfrågar lägenheter på Söder.
Studenter är oftast unga och har en tendens till att delta i stadslivet mer aktivt än
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andra15. Det kan förändra såväl den sociala som den fysiska miljön på Söder
och i dess omgivning.16

Med fler förbindelser kan kontakten med sundet också förbättras. Trots det
korta avståndet upplevs avståndet ofta som längt beroende på alla hinder som
finns emellan. Gruppen tror att Söder kan dra till sig människor på ett annat sätt
om stadsdelen kopplas till sundet. En utveckling av Södra Hamnen är därför
något som Söder i förändring också ställer sig positiva till.

Betydelsefulla platser på Söder är bland annat Mäster Palms Plats, GA-Torget
samt till viss del Konsul Perssons Plats. Mäster Palms Plats har nyligen blivit
omgestaltad och som följd ett allt viktigare stadsrum. GA-Torget är ett
folkvimlets plats fyllt av liv och kommers. För Konsul Perssons Plats finns planer
på förändringar, idag upptas den av en större parkeringsyta, men inget är fastlagt.

Stadsparken, i Söders nordligaste del, berörs också av  projektet. För att
förbättra kontakten mellan Söder och norr är det viktigt att det finns en tydlig
länk mellan Södergatans norra del, Stadsparken och Trädgårdsgatan. Genom att
förändra entréförhållanden och organisation av stadsbiblioteket, som ligger i
parken, samt utforma gångstråken på ett annorlunda sätt kan parken medverka
till en tydligare koppling. Idag upplevs parken ofta, speciellt under mörkare
timmar, som otrygg. Med åtgärderna kan miljön förändras och en tryggare miljö
skapas.17

Bild B22.
Stadsparken

Bild B23. Konsul Perssons Plats.
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Hamnverksamheten framtid
Enligt Göran Hammarskjöld, Teknisk chef, Helsingborg Hamn AB

Enligt Göran Hammarskjöld kommer hamnens verksamheter inte att avvecklas
eller vara i behov av mindre ytor framöver. Däremot utvecklas och förändras
hamnens verksamhet ständigt. Idag är Helsingborgs Hamn inriktad mot
containerhantering som kräver stora ytor för uppställning.

Skulle hamnen vara i behov av mer ytor framöver kan en möjlighet vara nya
utfyllnader. Sådana har kontinuerligt genomförts de senaste hundra åren och
medverkat till hamnens nuvarande form. Utfyllnader är dock en mycket arbetsam
och kostsam process som blivit allt svårare att driva igenom.

I Södra Hamnens magasin lagras metaller. Metallerna byter ibland ägare men
ligger hela tiden kvar på platsen. Det innebär att det inte är direkt nödvändigt för
dem att vara lokaliserade i hamnmiljön.

Scandlines verksamheter upptar en stor del av Södra Hamnen. Färjetrafiken har
inte minskat den senaste tiden och har inga planer på att avvecklas eller
förflyttas. En av dess stora kvaliteter är deras centrala läge.

Längre söderut är det aktuellt att riva en del gamla oljecisterner som inte längre
är i bruk. Därmed frigörs en del mark som kan rymma verksamheternas
eventuella expansionsbehov eller brukas för nya etableringar.

En stor del markföroreningar finns i hamnområdet. Markföroreningarnas
utspridning är inte noga studerat. Troligt är att föroreningar är koncentrerade till

området söder och sydväst om Campus. Ämnet skall utredas vidare i arbetet
med den fördjupade översiktsplanen över södra Helsingborg.

Bild B24. Magasinsbyggnader i hamnen där bl.a. metaller lagras.
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Oslobåtarnas framtid
Enligt Bo Jacobsson - DFDS Seaways

Färjan till Oslo angör i Oceanhamnen. Sträckan Købehavn-Helsingborg-Oslo är
en city-to-city transport och i alla tre städerna har färjan centrala angöringslägen.
Passagerarna reser till viss del med bil men de flesta passagerare är gående. De
centrala lägena gör det extra lätt och möjligt att resa till fots. Angöringsplatsen i
Oceanhamnen skulle med fördel kunna förflyttas till en annan kajkant sett ur
angöringssynpunkt. Dagens läge medför en del omständigheter som kunnat
undvikas om båten fick lägga till utanför Oceanhamnen. Detta skulle dock
innebära att färjan kom längre från staden och avstånden för resenärerna ökade.
Skulle ny bebyggelse uppföras i ”Södra Hamnen” kommer staden närmre
färjeläget. Det innebär att möjligheten till förflyttning av angöringsläget blir
större18.

Campus Helsingborg
Enligt Cristine Sörenssen - Campus Helsingborg

För Campus del skulle en utveckling av Södra Hamnen innebära att de hamnade
i en mer attraktiv omgivning. Södertunneln och stadsboulevarden i sig får en stor
betydelse för kontakten med miljön på andra sidan. Kopplingen till Södercity
kan bli lättare att uppfatta och strömmen av människor mellan Södra Hamnen
och Söder större och mer spridd än idag. Samtidigt är Campus i tillväxtfasen
vilket gör att strömmarna kommer att öka allteftersom. Campus etablering och
satsningen på forskningsverksamhet ger Helsingborg nya villkor. Människor som
tidigare inte haft anledning att söka sig till staden blir nya besökare. Alltfler
pendlar till och från Campus och en del studenter och lärare väljer att bosätta sig
i staden. Det medför att stadens befolkningssammansättningen förändras19.

Vid ett flertal tillfällen har behovet av fler entréer till Campus förts på tal.
Anledningen är byggnadens kompakthet och långa ogenomträngliga fasader.
Entrén har stor betydelse för Campus men är inte oproblematisk. Genom denna
passerar studenter, anställda och även anställda vid andra företag inrymda i
Tretornbyggnaden. Fler entréer skulle medföra att kontrollen av människor som
rör sig i byggnaden blev mindre. En möjlighet är att endast  göra innegården
tillgänglig från dessa för att sedan använda de befintliga entréerna för att komma
vidare. För Campus betyder detta att en entré kan behållas och innergården bli
ett mer offentligt rum20.

Bild B25.
Oslofärjan.
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Tidigare förslag

En utveckling av hamnområdet mellan Knutpunkten och Campus har länge varit
ett hett diskussionsämne. För något år sedan fick arkitektkontoret  Arken i
uppdrag att studera området för att utforma planförslag på en ny bebyggelse.

I förslaget från  Arken är ett av huvuddragen en utbyggd Stadspark. En ny del
skapas väster om Järnvägsgatan och knyter an till den befintliga på andra sidan
Järnvägsgatan. Parken är inte längre omsluten av bebyggelse utan öppnar sig mot
sundet. Vidare ges området en kvarterstruktur som tagit fasta på ett antal
riktningar i stadens befintliga bebyggelsestruktur. Ett dominerande inslag i förslaget
är alla de kanaler som på olika sätt anlagts för att föra in mer vatten i området och
därmed närmre staden.
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Inventering / Analys

Bakgrund

Förutom en inventering av tidigare planförslag, kommunens översiktsplan och
liknande förutsättningar bör ett planförslag föregås av en fysisk studie av platsen
eller området. Detta kan göras på många olika sätt. Ett flertal metoder har
utarbetats för att ur olika synvinklar angripa ett projektområde och göra det
begripligt. Beroende på val av metod läggs olika vikt vid olika företeelser vilket
kan resultera i varierade åtgärdsförslag och möjligheter.

I arbetet med ett planförslag för Södra Hamnen har området inventerats och
analyserats utifrån den checklista som beskrivs under rubriken ”Metod och
upplägg”. Analysen som har integrerats i inventeringen är en så kallad ”SWOT-
analys”. Checklistan finns även som en fristående bilaga med en fullständig
förklaring till dess struktur och syfte.

Platsens själ
Platsens själ ”Genius Loci” förklarar vad en plats är eller vill vara. Själen
ger platsen en karaktäristik som människan kan identifiera sig med och
orientera sig efter21.

Hamnområdet och dess verksamheter står för rörelse, utveckling och tillväxt.
Omsättningen av företag, markytans tillväxt samt trafik på land och till havs har
medverkat till att hamnens identitet och själ präglas av dynamik i olika former. En
ständig förändring har också inneburit att områdets bebyggelse skiftat i utseende
och form. En del har försvunnit och nytt har tillkommit. Den tydliga historia och
de olika lager som kan urskiljas i Södra Hamnen kan anses vara en styrka för
områdets vidareutveckling. Med hjälp av dessa kan nya inslag förankras i miljön.

Bild B27. Kranar
vid
Oceanterminalen
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Den fysiska bilden av området präglas av kranar, silos, skorstenar, fartyg och
 enorma byggnader. Även dessa kan ses som en av områdets inneboende
styrkor. Många av objekten syns på långt håll och känns igen av ett flertal. För
en del utgör dessa symboler för staden eller kännetecknar hamnområdet och
dess historia. Många av byggnaderna är utformade på ett speciellt sätt och
vittnar om de olika typer av verksamheter som finns i dem. Det är dock mindre
vanligt att människor känner till objektens omedelbara omgivning, dess placering
eller området runtomkring. Det beror på att hamnen länge varit en miljö som
sällan besöks av allmänheten. Att på olika sätt ta vara på dessa element kan

Bild B28. Hamnen, kranar och öppna asfalterade ytor.

medverka till att nya och spännande miljöer som knyter an till platsens själ
skapas.

Ett markant karaktärsdrag för hamnområdet är dess ”hårdhet”. Asfalterade och
öppna ytor där vind och vatten dominerar präglar miljön. På grund av att
hamnområdet traditionellt sett varit ett område med många tyngre verksamheter
är detta naturligt. Miljön är till viss del en av områdets svagheter. Med en
tydligare behandlad miljö kan ”hårdheten” bearbetas och få ett mer fördelaktigt
uttryck än idag. Utan att helt förändra miljöns nuvarande karaktär bör inslag av
grönska tillåtas för att göra området mer attraktivt.

Staden omkring Södra Hamnen präglas av olika identiteter. Skillnaden är stora
mellan Söder och den norra delen av staden. Söder är traditionellt sett
småfolkets stadsdel. Liv och kommers har präglat Söder sedan stadsdelen
grundades. Jämfört med Helsingborg i övrigt är Söder mer problemtyngt. Fler
brott begås, upplevelsen av otrygghet i miljön är vanligare, antalet grönytor är
färre och asfalt eller betong är dominerande material. Jämfört med den norra
delen är Söder mindre påkostad.22 Samtidigt är Söder en färgstark stadsdel med
folkmyller, vitalitet och avslappnad stämning. Bebyggelsen skiljer sig åt mellan
stadsdelarna på så sätt att Söder har en tydlig funktionalistiskt och modernistiskt
karaktär medan den norra delen domineras av äldre hus. Södra Hamnen räknas
som en del av Söder trots att barriärerna mellan dem är starka. Mot bakgrund
av hamnområdets historia, dess långvariga isolering och speciella förutsättningar
kan det vara en god idé och en möjlighet att utveckla Södra Hamnen till en
självständig stadsdel med ett nära förhållande till Söder.
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Lokalklimat
Det är betydelsefullt att ta hänsyn till lokala klimatförhållanden vid
planering. Det klimat som skapas mellan byggnaderna beror till stor del på
byggnadernas placering och utformning23.

Närheten till sundet präglar Södra Hamnens lokalklimat. Det innebär förhållande
med mycket vind. För närvarande påverkas detta inte av bebyggelsestrukturen i
området. Med stora öppna ytor och fritt placerade byggnader kan vindarna
blåsa obehindrat. Det kan anses som en av områdets svagheter eftersom det inte
anses attraktivt. Vinden är oftast sydvästlig och berör främst kajkanterna närmast
sundet i väster. Med rätt struktur och utformning av stadsdelen kan Södra
Hamnens klimat stävjas och bli mer tilldragande. Med ny bebyggelse mellan
Campus och Knutpunkten kan även Järnvägsgatans vindförhållande påverkas.
Det kan göra gatan mer attraktiv och inverka på användningen av Stadsparkens
miljöer.

Som på många platser i norra Europa har solen stor betydelse vid planering. De
till stor del obebyggda markarealerna i Södra Hamnen medger för närvarande
goda ljusförhållande. Ett resultat av detta är att den angränsande delen av staden
tillförs mycket ljus. Kontrasterna syns tydligt vid platserna mittemot Knutpunkten
och Campus. Både Knutpunkten och Campus är stora, höga och ganska
klumpiga byggnader utan märkbara indelningar eller möjligheter för solen att nå
igenom. I Stadsparken och kvarteren söder om dessa är det däremot synbart
ljusare med en fri utblick mot väster. Med en välanpassad bebyggelse som tar
hänsyn till och medger ljusinsläpp är möjligheten för fortsatt bra solförhållanden
goda.

Täthet
Tätheten sätter sin prägel på livet mellan husen. Tätt mellan byggnader
och dess funktioner ger närhet mellan människor. Detta alstrar aktivitet
och ökade möjligheter till möten. Gles bebyggelse gör avstånden större och
ger stadslivet sämre förutsättningar24.

Under lång tid var hamnområdet en plats där tätheten mellan funktioner och
människor var stor. Idag ser förhållandena annorlunda ut. Spridning av
funktioner, byggnader och människor präglar området. Det ger en miljö utan
intensitet och liv och är en av hamnområdets svagheter. Människor i rörelse finns
främst i och kring byggnader eller anläggningar. Bilen som transportmedel kan
kännas nödvändig trots att avstånden egentligen inte är särskilt stora. I
förhållande till stadens centrum i öster blir upplevelsen av gleshet i Södra
Hamnen extra tydlig. Det beror på att bebyggelsen i staden är tät, olika
funktioner samsas på en begränsad yta och avstånden är ännu mindre. Tillskottet
av Campus Helsingborg samt en del mindre företag i hamnområdet har till viss
del medverkat till att minska glesheten mellan människor och funktioner. I dess
närmsta omgivning utvecklas liv och rörelsen allt mer för var dag.

Söder om området ligger Gåsebäck. Stadsdelen har en högre täthet än Södra
Hamnen. I dess norra del är bebyggelsen småskalig med inslag av ett fåtal större
komplex. Bebyggelsens täthet avtar längre söderut där järnvägsräls ersätter hus
och gator.
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kunna uppstå. Denna aspekt är aktuell med tanke på att många städer för närvarande
expanderar på markytor som tidigare använts för hamnverksamheter. Dessa ligger ofta
vid sidan av den befintliga staden och kan därför svårligen få en genomströmning av
människor. För att trots detta ge förutsättningar för ett liv är det avgörande att så
många stråk som möjligt binds samman mellan det aktuella området och de omgivande.
Dessa skall vara tydliga, enkla och lättframkomliga. Att i området eller på platsen
skapa förutsättningar för att olika typer av människor, inte endast de som bor eller
arbetar där, skall befolka desamma är viktigt. Detta kan uppnås genom att en variation
av målpunkter som erbjuder olika attraktioner etableras.25

bakgrund av tätheten i staden öster om järnvägen, möjligheten till att förflytta en
del befintliga verksamheter från Södra Hamnen samt områdets centrala
lokalisering finns goda möjligheter för en tätare struktur. En hög täthet bör
eftersträvas för att området skall kunna bli mer levande. Om husen står tätt ökar
chanserna för att människor samlas på en begränsad yta vilket bidrar till en mer
händelserik stadsmiljö. Det är emellertid betydelsefullt vilka funktioner som finns i
husen. För att få till stånd en levande miljö bör funktioner integreras i så hög mån
som möjligt. För Södra Hamnen skall tätheten kombiners med hög exploatering
beroende på stadens tillväxtbehov och Södra Hamnens centrala lokalisering.

EN LEVANDE STADSDEL
För att skapa en levande stadsdel krävs att flera faktorer uppfylls. För det första bör
husen stå tätt. Täthet mellan hus och därmed människor är en grundläggande
förutsättning för liv mellan och i husen. Tätheten spelar vidare roll även för upplevelsen
av trygga och säkra stadsmiljöer. Ökar rörelsen och livet i staden blir gator och torg
befolkade dygnet runt vilket för den enskilde ger en säkrare miljö. För att liv skall
uppstå bör det inte bara vara tätt mellan byggnader och människor. Det måste även
vara tätt mellan olika funktioner. En stor variation av dessa bidrar till att människor,
kända och okända, rör sig på en gata eller ett torg av olika anledningar och på olika
tidpunkter. Gator, torg eller andra stadsrum som är befolkade upplevs oftast som
attraktiva. Liv genererar liv. Vidare krävs hög exploatering. Det är möjligt att skapa
hög exploatering utan att ge förutsättningar för en levande stad. Sprids bebyggelse
bestående av stora, höga byggnadskomplex ger även det hög exploateringsgrad men
risken är stor att stadsrummen blir tomma. All rörelse sker inom husen istället för
mellan dem. Uppnår man en hög exploatering samtidigt som att man placerar husen tätt
får stadslivet bättre förutsättningar. Även kontakten till omgivningen är betydelsefull.
Vid planering av en ny stadsdel är det avgörande för ett framtida liv i dess miljöer att
den är väl kopplad till områden runtomkring. Detta för att en genomströmning skall

Funktioner och deras sociala betydelse
De funktioner som finns i ett område har betydelse för livet mellan husen.
Präglas miljön av en eller ett fåtal funktioner kan miljön bli ensidig på
olika sätt. Integreras ett flertal funktioner av olika slag ökar
förutsättningarna för händelserikedom, spänning och en mångsidig social
miljö26.

Hamnverksamhet. Hela hamnområdet är en av Sveriges största hamnar med
avseende gods- och passagerartrafik.

I Västhamnen hanteras främst enhetsgods och den används framförallt för
containertrafik. Här finns även en separat kaj för hantering och lagring av
träfiberpellets och kol.

I Sydhamnen finns Skåneterminalen. Här hanteras mestadels frukt och grönsaker
men även metaller på uppdrag av metallbörsen i London. I spannmålsterminalen
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driver Skånska Lantmännen en siloanläggning som är den största av sitt slag i
Europa. I Sydhamnen finns även en Oljeterminal med tre kajer för tankfartyg.

Bulkhamnen är den sydligaste av hamnarna. Den används av Kemira Kemi AB
som producerar kemikalier för vattenrening och konstgödsling. Hamnen har även
kapacitet för hantering och lagring av bulkgods.

En ytkrävande verksamhet som sedan länge finns etablerad i området är
färjetrafiken. Den utgår från Nordhamnen som består av Södra hamnen samt
Oceanhamnen. Från Södra hamnen avgår Scandlines färjor till Helsingør. I dess
uppmarschområde, den yta där bilar bland annat står i väntan på att köra

ombord, ligger en större byggnad där Scandlines kontor samt en del mindre
turistverksamheter  är inrymt. Resterande delar av Södra hamnen används för
fartygsreparationer, för Sjöfartsverkets aktivitet samt av Helsingborg Bogser AB.
HH-ferries, som också trafikerar HH-leden (Helsingborg - Helsingør) angör i
Oceanhamnen. Här lägger även DFDS Seaways, Oslobåtarna, till och använder
delar av utrymmet i Sundsterminalen, en byggnad öster om Oceanhamnen, för
passagerare och kontor. I byggnaden finns också hamnens trafikcentral.
Periodvis angör även större kryssningsfartyg Oceanhamnen. En del av dessa är
dock förhindrade att segla in i hamnen på grund av sin storlek och angör då
istället Sydhamnen27. I Oceanterminalen, magasinen öster om Oceanhamnen,
förvaras metaller från Londons metallbörs.

Utan en förflyttning av angöringslägen blir det svårt att få till stånd en traditionell
stadsdel i Södra Hamnen. Med en utveckling av hamnen är dock möjligheterna
till att förändra dagens förhållande realistiska. Det beror på att behovet av central
angöring för sundstrafiken kan uppfyllas på platser längre västerut eftersom
staden samtidigt växer. Att stadstillväxt och förflyttningar måste ske samtidigt är
speciellt viktigt för Oslobåtens verksamhet. Den är mycket beroende av ett
stadsnära läge dit passagerare kan komma gående. För trafiken till Helsingør
borde en samordning av de båda färjeverksamheterna vara möjlig då de idag har
samma ägare. Sundstrafiken kan också tvingas till förändringar om Södra
Hamnen utvecklas till en traditionell stadsdel. Med en attraktivare miljö kan fler
människor tänkas lämna bilen hemma för att som gående passagerare åka över
Sundet. Till Södra Hamnen kommer de med kollektivtrafik, går eller cyklar. En
sådan utveckling kan innebära fler mindre båtar anpassade för gående. Det kan
bli en tillgång och god möjlighet för livet i Södra Hamnen.

Färjetrafiken är omfattande och släpper ut stora mängder avgaser som påverkar
stadens luftkvalitet märkbart. För närvarande finns ingen lag som kräver attBild B29. Södra Hamnen
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färjorna skall utrustas med katalysatorer. Skulle en förändring komma till stånd
hade luften förbättras avsevärt i staden och i hamnen28.

Hamnkontoret är inrymt i en byggnad söder om Oceanhamnen och terminalen.
Byggnaden är placerad i den sydligaste delen av Södra Hamnen och syns från
många håll i staden.

meter för denna typ av verksamhet30. Verket orsakar idag en del bullerstörningar
och luktolägenheter i dess närmaste omgivning. Det hindrar för närvarande att
bostäder byggs nära verksamheten. Förutsättningarna kan förändras genom att
verket vidtar mindre åtgärder31. Med skyddande bebyggelse blir det möjligt att
utveckla Södra Hamnen utan att påverkas av Reningsverkets eventuella buller-
och luktolägenheter.

Helikoptertransport. Norr om Reningsverket finns en helikopterflygplats.
Denna fungerade inledningsvis mycket väl och trafikerade mestadels sträckan
Helsingborg - Kastrup. Sedan en tid tillbaka är dock sträckan nedlagd, men det
finns fortfarande möjlighet att hyra helikoptertransport.

Campus. Campus Helsingborg är en del av Lunds Universitet som finns i
kvarteret Hermes, i Tretornbyggnaden, vid Universitetsplatsen. På Campus
bedrivs forskning och utbildning med inriktning på entreprenörskap,
internationalisering, kommunikation, ledarskap och miljö. Idag studerar cirka
2000 studenter på Campus. Många av dem färdas med kollektiva
transportmedel till Helsingborg. Från sommaren år 2002 blev det lättare att på
ett tryggare sätt ta sig mellan Knutpunkten och Campus. Detta beror på
utformningen av nya cykel- och gångvägar. Den öst-västliga kopplingen är
fortfarande begränsad av Malmöleden och järnvägen.32 Campus är en av
områdets stora styrkor. Verksamheten generar liv och rörelse och ger goda
förutsättningar för en vidareutveckling av Södra Hamnen till en traditionell
stadsdel. Aktiviteten på Campus är inte bunden till den traditionella
arbetsplatsens tider. Det innebär att människor rör sig i Södra Hamnen på väg till
och från studier under en stor del av dygnet. Detta medverkar till att skapa
tryggare och säkrare miljöer.Reningsverket. Reningsverket är placerat i områdets västra del. Verket är

utbyggt för långt gående rening av kväve, fosfor och organiskt material29. Enligt
boken ”Bättre plats för arbete” finns ett rekommenderat skyddsavstånd på 1000

Bild B30. Södra Hamnen.
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STUDIEPLATS
Utvecklingen den senaste tiden har inneburit att utbildning blivit en av samhällets
viktigaste sektorer. Allt större del av människors liv används för studier samtidigt som
att de flesta som studerar är ungdomar. Ungdomarna tar även i högre grad än tidigare
del av stadslivet. Finns utbildningsplatserna i staden ökar möjligheterna för att fler
studenter deltar i stadslivet och gör det mer händelserikt. Många studenter har inte en
fast schemalagd tillvaro och rör sig därför i stadsmiljö på oregelbundna tider.
Resultatet av detta kan bli en stad som är befolkad dygnet runt och därför upplevs som
mer säker och trygg. Studenterna kan även bidra som betydelsefullt tillskott för stadens
kulturliv. Kan studenterna inte bara studera utan även bo i centrum kan effekten av
deras vanor bli ännu tydligare.33

Placeringen av Universitet och andra högskolor har därför stor betydelse för stadslivet.
Två tydliga tendenser finns i valet av lokalisering. En möjlighet är att placera skolan
utanför staden. Det innebär oftast att lokalerna kan koncentreras och beredas ut över
en stor markareal. Ett sådant läge har oftast ingen påverkan på stadsmiljön. Studenter
och lärare rör sig mestadels på högskolans område och besöker mindre ofta
stadskärnan. Inget större utbyte mellan de båda uppstår. Motsatsen till denna tendens
är att sprida ut skolans institutioner i stadsmiljön. Nackdelen med detta är att
kontakten mellan dem kan försvagas. Istället ger det desto fler positiva effekter på
stadslivet. Skolan blir en av stadens funktioner med likadana villkor som andra
verksamheter. Från institutionerna sprider sig studentlivet ut i stadens alla rum och
funktioner och omvänt. De båda blir betydelsefulla delar av varandra och tillförs liv,
aktivitet och energi.34

Knutpunkten. Stadens stora transportknutpunkt ligger i Södra Hamnens
nordöstra hörn. Komplexet består av fem byggnader. En av dem innehåller ytor
för parkeringar och delar av en vänthall med restauranger samt handel. Tre
stycken inrymmer transportfunktioner och lokaler för kontor. Den femte
byggnaden fungerar som hotell, Marina Plaza. Ett större parkeringsdäck finns på
Knutpunktens västra sida. Däcket är en stor sydvästorienterad yta med utsikt
över hamnen, Sundet och Danmark. En del av byggnadernas verksamheter har

entréer från däcket. Dessa är alla vända mot de mörka partierna mellan
huskropparna. Från dessa partier finns vidare trappor som förbinder
Järnvägsgatan med parkeringsdäcket. Alla tre ”mellanrummen” är små och
mörka vilket gör dem svåra att upptäcka. Idag fungerar P-däcket delvis som en
smitväg för motortrafik från norr och öster som skall till hamnområdet och inte
vill köra om Södergatsviadukten. Fasaden mot söder ser ut att vara ett enda
stort hål. Det tar emot biltrafik till färjorna, tågtrafik från söder och buss- samt

Bild E1. Parkeringsdäck på Knutpunkten. Mellan byggnaderna finns trappor ner till
Järnvägsgatan.
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biltrafik till och från Knutpunkten. På liknande sätt som Campus är
resecentrumet en styrka för områdets vidareutveckling. Rörelsen i byggnaden
kan i en mer attraktiv omgivning än dagens förväntas växa ut från komplexet och
öka rörligheten i området.

IKEA. Inom kort kommer IKEA:s huvudkontor att flytta in i det gamla
Sockerbruket. Ett kontor av denna storlek är en styrka inte bara för Södra
Hamnen utan även för hela staden. Med kontoret kan nya invånare tänkas
tillkomma samt fler människor befolka området under dagtid.

Bild E2. Knutpunkten från söder.

Omgivande verksamheter. Gåsebäck är ett renodlat verksamhetsområde med
en rik variation av små och medelstora företag. En stor del av områdets södra
delar upptas av den gamla rangerbangården. Endast dess mittersta del används
idag. Gåsebäcks nordvästra del ligger Helsingborgs brandstation. Gåsebäck är
ett framtida stadsförnyelseprojekt där bland annat högteknologisk verksamhet är
tänkt att lokaliseras.35

Öster om Södra Hamnen, på Söder och i centrum, finns alla de funktioner som
en traditionell stad har att erbjuda. Det centrala läget, med både Söder- och
Norrcity i anslutning till området, är en fördel. Styrkan ligger i att det är lättare att
koppla den nya bebyggelsen till den befintliga samtidigt som staden växer
naturligt västerut. Närhet och naturlig tillväxt kan göra det möjligt för en
traditionell stadsdel att skapas.

Bild B31 och B32. Sockerbruket då och nu.
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Trafikens struktur & miljö
Organisationen och gestaltningen av trafikrummen inom ett område eller
på en plats kan vara avgörande för såväl tillgängligheten som upplevelsen
av miljön. Genom att ge dessa stort utrymme i planeringsarbetet kan
resultatet bli en välfungerande och tilltalande miljö36.

Hamnområdet är hårt trafikerat. Många typer av transportmedel samsas på en
liten yta och medverkar till problem med buller, vibrationer och luftföroreningar.
Många gaturum präglas av breda körfält och stora avstånd mellan byggnaderna.
Mycket lite omsorg har lagts på trafikmiljöernas gestaltning. Gatunätet är relativt
storskaligt. Det innebär ett lågt antal gatukorsningar och få kopplingar till
områden norr, öster och söder om hamnområdet. Entréerna till området innebär
att alla trafikanter måste passera barriärer, broar och tunnlar, eller via mindre
tilltalande miljöer för att komma till och från hamnområdet. Med en utveckling av
Södra Hamnen finns möjlighet att se över gaturummen och trafikstrukturen för att
göra dessa mer attraktiva, bättre kopplade till varandra och till den omgivande
staden samt för att öka spridningen av trafiken. Sådana förhållanden skulle
stämma bättre överens med bilden av en traditionell stadsdel.

I Södra Hamnen finns stora parkeringsytor som servar såväl hamnområdet som
Söder och till viss del även centrum. Knutpunktens däck och parkeringshus
bidrar med en stor del av dessa parkeringsplatser. Förutom de större
parkeringsanläggningarna kan man parkera utmed sidorna på de flesta gator.
Framöver kan behovet av parkeringsplatser öka framförallt då Campus
förväntas växa och IKEA etableras.

Bil / lastbil. Beroende på att kontakten med stadens omgivande gatunät är svag

uppstår hårt belastade punkter som Södergatsviadukten och Knutpunkten. Även
Järnvägsgatan och dess förlängning söderut, Malmöleden, är tungt trafikerad.
Idag är det en av stadens viktigaste genomfartsleder.

En av Södra Hamnens större trafikområden är Scandlines uppmarschområde.
Området består av en stor asfalterad yta söder om Knutpunkten. Via denna kör
bilar och lastbilar på och av färjorna. Graden av trafik på uppmarschområdet
varierar mycket med årstiderna. Området utgör idag en stor del av Södra

Bild E3. Terminalgatan mellan Knutpunkten och Campus.
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Hamnen sett till ytans omfattning. Beroende på dess funktion och uttryck kan
uppmarschområdet anses ligga en stadsutveckling till last. Som en kraftig barriär
är det också en av områdets större svagheter och bör hanteras för att vara
möjlig att integreras med en stadsbebyggelse.

För närvarande har Malmöleden söder om Knutpunkten en karaktär som inte
stämmer överens med omgivande stad. I Helsingborgs stadsbyggnadsvisioner
beskrivs planer på att förändra dess utformning. I framtiden skall detta bli en
stadsboulevard längs med vilken staden och stadslivet kan växa.37

Järnväg. Järnvägen orsakar mycket buller och vibrationer vilket påverkar både

Överst: Bild B33. Malmöleden med Campus
och järnvägen till vänster.
Till vänster: Bild B34. Scandlines
uppmarschområde.

Bild B35. Södra hamnens bassäng
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människor och byggnader i dess omgivning. Spåren ligger öppna utan några
bullervallar eller andra typer av skydd. På sträckan mellan Södergatsviadukten
och Universitetsplatsen får bullret olika konsekvenser. I de lägen där järnvägen
omges av slutna kvarter når bullret inte lika långt. Öppna kvarter innebär
däremot att bullret sprider sig. För hamnens nuvarande funktioner kan
bullerstörningarna anses spela mindre roll.

Järnvägsspåren förgrenar sig vid rangerbangården i Gåsebäck för att nå olika
delar av hamnen och Knutpunkten. Passagerartrafiken är koncentrerad till spåret
längs Tretornbyggnadens östra sida medan godstransporter trafikerar området
väster därom. Järnvägen utgör ett hinder för en bättre koppling mellan staden
och Södra Hamnen. Så länge den ligger oförändrad utgör den ett hot mot en god
stadsutveckling i området.

Farligt  gods. Till hamnen i Helsingborg, samt till andra delar av staden
transporteras en stor mängd farligt gods. Mängden har minskat väsentligt sedan
Öresundsbrons öppnande men fortfarande transporteras farligt gods med lastbil
genom centrala delar av staden. Större delen av detta skall till eller från hamnen.
På grund av stadens roll som knutpunkt för olika trafikslag är det svårt att
förhindra transporter genom centrum. Samtidigt innebär de, trots stora
skyddsavstånd, risker för invånarna. Vanligtvis är riskbedömningsområdet
anvisat till 150 meter vilket dock alltid bör utredas och avvägas för varje enskilt
fall.

I den fördjupade översiktsplan för området som håller på att utarbetas skall de
trafikleder som är anvisade för farligt gods studeras. Det är ett led i arbetet med
att framställa en ny plan för farligt godstrafik. En sådan skall innebära en
koncentration av anvisade leder så att riskerna minimeras och säkerheten ökas
för människor i dess närhet. För närvarande finns alternativa farligt godsleder

som studeras i syfte att undvika att trafiken går  genom centrum. Dessutom är
målet att hamnen på så sätt skall bli en säkrare miljö med möjligheter för fler
funktioner än dagens samt att hanteringen av gods miljöanpassas38. Så länge
transporterna med farligt gods inte förflyttas utgör dessa, tillsammans med
utsläppen från färjetrafiken, ett hot mot en stadsutveckling i Södra Hamnen.

Cykel och gång. För att nå hamnområdet idag måste oftast två barriärer
korsas, järnvägen och Malmöleden. Från norr nås Södra Hamnen via
Knutpunktens parkeringsdäck eller via busstorget på markplan. Söderifrån nås
hamnen genom en tunnel i höjd med Furutorpsgatan eller via Planteringsvägen.
Från Söder löper en gång- och cykelbro från Konsul Perssons Plats över
Malmöleden. Längs kvarteret Hermes finns en cykel- och gångbana som ansluter
till den nyligen anlagda cykel- och gångvägen mellan Knutpunkten och Campus.
Stråket är väl använt och av stor betydelse bland annat för studenterna. Med en
fortsatt expansion av Campus blir dess betydelse ännu större för
framkomligheten. I övrigt finns några mindre sträckor utlagda men ett
sammanhållet gång- och cykelvägnät saknas i området. Detta är i dagsläget en
svaghet och bättre möjligheter bör utvecklas för att skapa en mer cykel- och
gångvänlig stadsdel.

 Bild E4. Rampen som förbinder
 parkeringsdäcket med Södra hamnen.
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Omkringliggande bebyggelse är av varierad karaktär men har en tydlig struktur.
På Söder dominerar rutnätet och en bebyggelse av modernistisk och
funktionalistisk karaktär. Kring Stadsparken har de slutna kvarterens bebyggelse
påkostade sekelskiftesfasader och jämna takkonturer, i vissa fall hörntorn och
symmetriskt uppbyggda fasader. Bebyggelsen präglas av homogenitet. I höjd
med Knutpunkten tar en medeltida stadsstruktur och en varierad bebyggelse
över.40

Mot bakgrund av tidigare planer och den omkringliggande bebyggelsen finns det
möjlighet till att strukturera och organisera en ny stadsdel med god förankring.
Det rutnät som till viss del realiserats kan vara historiskt riktigt att fortsätta och
kan underlätta för en god kontakt mellan gammalt och nytt. Genom en
utformning som delvis speglar den verksamhet som tidigare existerat och
sambandet med sundet kan bebyggelsen bidra till spännande miljöer. En sådan
kan ha ett mer industriellt formspråk och präglas av mer otraditionella material.
Samtidigt eftersträvas en stadsdel där skillnaden mellan offentliga och privata
ytor tydliggörs. En sådan kan bidra till att människor upplever ökad säkerhet och
trygghet i tillvaron. Utvecklingen av Södra Hamnen innebär att Malmöleden och
järnvägen förändras. Det innebär vidare möjlighet att uppföra bebyggelse på
tomter utanför Södra Hamnen, på Söder, som tidigare inte varit möjliga att
bebygga.

RUTNÄTET
Historia. Den äldsta rutnätsstaden tros härstamma från 500 f.kr. Rätvinkliga tomter är
lätta att foga samman till kvarter och ger en rättvis planering med ungefär lika stora
tomter. Rutnätsstaden slog igenom i de nordiska länderna under 1500- och 1600-talet
och ett flertal svenska städer, stora som små, kom att präglas utav
bebyggelsestrukturen. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet blev
kvartersstaden kritiserad utifrån sociala och hygieniska termer. Kritiken handlade då

Bebyggelsens struktur och miljö
När ny bebyggelse läggs till befintlig får detta konsekvenser. En väl
inpassad bebyggelse visar hänsyn till de omgivande rummen och dess
struktur, trafikflöden, klimatförutsättningar och befintliga byggnaders
utformning.39

I Södra Hamnen är det svårt att uppfatta en tydlig struktur. I äldre planer
tydliggörs avsikten att låta Söders rutnätsstruktur växa ut över hamnområdet.
Dessa blev endast till viss del realiserade och syns söder om Campus. Bland de
få byggnaderna i Södra Hamnen är en fri placering utan anknytning till
kvartersstrukturen dominerande. Mellan Campus och Knutpunkten finns ett stort
avbrott i bebyggelsen längs Järnvägsgatan. Vilket blir extra tydligt och förstärks
av de höga och kompakta byggnader som både Knutpunkten och Campus är.
Samma fenomen gäller för de öppna ytorna mellan Knutpunktens norra sida och
Hamntorget samt det vid Sundstorget.

Hamnområdets befintliga bebyggelse är utformad efter de krav som
verksamheterna ställt. Magasinsbyggnader med stora monotona fasader
dominerar. En del gamla byggnader finns bevarade och har fått nya funktioner.
Tretornbyggnaden av arkitekten Mogens Mogensen, som bland annat Campus
är inrymt i, är en sådan. Denna är, som många andra hus i staden, byggd i tegel
från stadens nu nedlagda tegelfabriker. Sockerfabriken som byggs om till IKEA:s
huvudkontor är ett annat exempel. De båda har ett högt samhällshistoriskt värde.
De symboliserar verksamheter som varit mycket betydelsefulla för Helsingborg
som industristad. Övriga byggnader i området består av en blandning i stil och
storlek.
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kommunikationerna mellan gården, huset och gatan. Direkt från trapphuset bör det
finnas möjlighet att nå gården. Det är även viktigt att skalan på husen och gården
samspelar. Med för stora hus kan gården kännas lika offentlig som andra platser
utanför. Den estetiska utformningen av gården kan spela viss roll. Är utformningen
speciell kan gården få extra betydelse för de boende.45

egentligen om den dåliga kvaliteten i kvarteren, de trånga och mörka gårdarna, inte
bebyggelsemönstret som sådant.41

HÅLLBARHET
Rutnätet har visat sig vara en robust och flexibel stadsstruktur. Det beror på dess
inneboende generalitet och möjlighet till anpassning inför framtidens okända krav.
Med ett kontinuerligt gatunät avgränsas kvarterens privata delar från de offentliga
gatorna och torgens karaktär. Det svarar mot såväl våra ekonomiska, praktiska och
tekniska krav som våra sociala, känslomässiga och sinnliga.42

VARIATION
Rutnätet måste varieras för att inte bli likformigt och upprepat. Med växlande täthet,
olika typer av stadsrum och gaturum, arkitektonisk mångfald, en variation av
funktioner och tydliga karaktärsdrag kan en föränderlig och flexibel struktur skapas.
Att den är stabil och robust är fördelaktigt eftersom staden ständigt utvecklas samtidigt
som att gatans livslängd spänner över en längre tid.43

TRYGGHET
Bebyggelsens struktur har ett samband med upplevelsen av trygghet i stadens miljöer. I
detta sammanhang kan rutnätet påverka i positiv riktning. Det beror på att gatorna i
ett rutnät är väl kopplade till varandra vilket får till följd att de generellt sett sprider
människors närvaro och gör rörelser mer jämnt fördelade. En effekt av detta blir fler
befolkade gator och ökad känsla av trygghet och säkerhet.44

INNERGÅRDAR
Genom uppdelningen av rum som naturligt följer med rutnätsstrukturen blir upplevelsen
av de offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata zonerna tydliga. Det är viktigt
eftersom gårdsrummen i kvarteren kan ha stor betydelse som rekreativ rum för
invånarna i staden. Beroende på dess utformning kan rummen få en halvprivat eller
halvoffentlig karaktär. Utformningen spelar stor roll för gårdens popularitet. För att
upplevas som trygg och säker skall gården vara tydligt avgränsad och överblickbar.
Det bör också finnas möjlighet till att sitta, leka eller utföra aktiviteter. En betydelsefull
faktor för dess funktion som mötesplats och för den sociala gemenskapen är
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Grönskans och vattnets struktur & miljö
Grönska och vatten bör vara givna element i bebyggelsemiljöer. Inslaget
av dessa bör anpassas till den aktuella miljön och användas som
rumsbildande och utsmyckande element.46

Inslaget av grönska i hamnområdet är och har alltid varit mycket litet. Några träd
och buskar är planterade på till synes sporadiska platser. Detta har sin bakgrund
i de verksamheter som präglar området. Inga krav har ställts för att grönska skall
bli ett mer dominerande drag. Avsaknaden av grönska kan anses vara en av
områdets svagheter och medverka till att det upplevs mindre attraktivt. Skall
grönska införas som ett tydligare element bör det göras på ett välstrukturerat vis
efter en princip eller ett system. Det är viktigt att samtidigt ha i åtanke att det inte
är ett traditionellt inslag i miljön. Trots detta kan det vara betydelsefullt för
upplevelsen av området att vegetation blir mer påtaglig. Grönskande miljöer
tillför många kvaliteter och uppskattas av många.

Ett större grönskande stadsrum finns i gränsen till Södra Hamnen. Där ligger
Helsingborgs Stadspark. Parkens ursprungliga karaktär och växtbestånd har
under åren genomgått stora förändringar. Idag växer mycket träd och buskar
längs parkens kanter medan det inre är ljust och mer öppet. Ljuset från väster
har därför svårt att nå ner på en del platser i parken. Det märks extra tydligt i
dess västra och södra sida.47

Sundet är mycket synligt och präglar upplevelsen av hamnområdet. Detta trots
att många kranar, skorstenar eller byggnader konkurrerar om platsen. Trots att
avståndet från Söder till kajkanten är relativt kort kan de existerande barriärerna
mellan områdena medföra att det upplevs längre. Sundet har varit en avgörande
förutsättning för hamnverksamheterna och närheten till vattnet är en av stadens

stora kvaliteter. Det gör sundet till en styrka för området. Att utnyttja vattnets
möjligheter och tydliggöra dess betydelse för området är ett sätt att skapa en
speciell och historiskt förankrad miljö i Södra Hamnen.
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Rumsliga samband
I en varierad miljö är det betydelsefullt att skapa rumsliga samband.
Övergripande strukturer kan skapa helhet i miljön. Sammanhang kan även
formas genom konsekvens i exempelvis materialval, detaljutformning,
skala etc.

Kopplingar

Hamnområdets koppling till dess omgivande miljöer är relativt svag. Järnvägen
och Malmöleden verkar som barriärer och förhindrar kontakten mellan hamnen
och staden. De flesta rörelser sker i nord-sydlig riktning på var sin sida om
dessa. På två ställen kopplas de båda ihop genom gång- och cykelförbindelser
och öst-västlig kontakt uppstår. Med flera viktiga målpunkter, bland annat
Campus, i Södra Hamnen, och med en framtida utveckling av området är
förbindelserna otillräckliga och en stor svaghet för sammanhangen i staden. Trots
en relativt god visuell kontakt med vattnet innebär detta att också sundet upplevs
som svårt att nå. I Helsingborg är dessutom gränsen mellan dess gamla
stadskärna, centrum, och Söder mycket tydlig. Söder är en gammal
arbetarstadsdel medan centrum historiskt sett är den ”fina” stadsdelen.
Stadsparken som ligger mellan de båda fungerar som en bred gränszon.

Med en förändring av Järnvägsgatan till en ny stadsboulevard förbättras
möjligheterna för nya och tydligare kopplingar. Det är viktigt att ha i åtanke att
gatan fortfarande kommer att vara en av stadens mest trafikerade. På ett par
strategiska platser kan förbindelser mellan hamnområdet och den omgivande
bebyggelsen förändra den nuvarande situationen. Genom att förena Söder med
Södra Hamnen vid Stadsparken, Mäster Palms Plats och GA-Torget kan
stadsdelarna knytas samman. Tydligare kontakt kan medverka till att befintliga

förhållanden på dessa platser, som idag inte är enbart positiva, förbättras. Nya
sammanhang kan vara extra viktigt för situationen på Söder.

Som byggnad karaktäriseras Knutpunkten av slutenhet och kompakthet. Detta
kan vara anledningen till att kopplingen mellan byggnaden och dess omgivning
inte är särskilt tydligt. Trots den ström av människor som dagligen passerar in
och ut genom Knutpunktens dörrar upplevs byggnaden svårforcerad. Mot Södra
Hamnen vetter en del av byggnaden som mest liknar ett stort gap. In och ut
genom gapet passerar bilar, bussar, lastbilar och tåg. Att rörelsen inne i
byggnaden inte når ut i särskilt stor omfattning är en svaghet som bör kunna
förändras. Det beror på att nya förhållanden i Södra Hamnen sätter Knutpunkten
i en ny situation.

Siktlinjer / Utblickar

I hamnområdet finns spännande miljöer och enskilda ting att se. Från
Knutpunkten, en plats någonstans på Söder eller Stadsparken kan kranar, silos,
historiska byggnader och färjeverksamheten beskådas. Framförallt domineras
vyn dock av Sundet och Danmark på andra sidan. Närheten till Helsingør är
påfallande. Att betrakta centrum eller staden från hamnen ger en ny annorlunda
vy. En tät och kompakt stadsbebyggelse klättrar uppför landborgen och delas av
den grönskande kil som i söder letar sig ner mot staden och avslutas i
Stadsparken. Med blicken vänd mot norr kan bebyggelsen i Norra Hamnen
samt dess småbåtshamn anas. Knutpunkten står som en kloss i nordöst och i
sydöst tronar Campus. Söderut domineras utsikten av kranar, skorstenar, silos
och stora byggnader. Idag finns det i den befintliga bebyggelsen siktlinjer som
avbryts i Södra Hamnen. Med hjälp av planen kan två möjliga siktlinjer anans
som är svåra att tyda i realiteten. Dessa löper från Gustav Adolfs Kyrka och
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västerut samt längs Trädgårdsgatan  mot vattnet.

Med en ny bebyggelse försvinner den delvis öppna sikten från Söder ut över
hamnområdet och Sundet. Detta måste inte betyda att upplevelsen av sundet och
hamnen försvagas och att avståndet till desamma blir längre. För närvarande är
utsikten inte heller helt och hållet fri. Kan tydliga siktlinjer och markanta utblickar
lyftas fram med hjälp av bebyggelsen finns möjligheter till att upplevelsen blir den
motsatta. Vattnet kan upplevas mer markant och linjerna ge godare orientering
och tydligare samband.

Stråk

Eftersom hamnområdet inte varit en miljö dit många gående eller cyklister  har
haft anledning att ta sig har det under  lång  tid inte existerat några speciella stråk
för dessa inom området. Dock har Terminalgatan som förbinder Campus med
Knutpunkten och gångbron över  Malmöleden som förbinder Södra Hamnen
med  Söder på senare tid blivit allt viktigare länkar. De flesta av dem som har
ärende till Campus använder dessa stråk. Det har resulterat i att man  nyligen
anlagt en bredare cykelbana och trottoar  för att öka framkomligheten och
säkerheten på Terminalgatan. De få under- och övergångar som existerar kan
anses vara betydelsefulla stråk för områdets kontakt med omgivningen.

Platser och Torg

Den enda tydliga  platsbildningen  som existerar  i hamnområdet är den så
kallade Universitetsplatsen  framför Campus. Platsens östra del  utgörs av en
cykelparkering  medan den västra delen fungerar som parkeringsplats  för  bilar.

Mellan de båda  finns en stenbelagd yta med bänkar. Platsen sammangår  mot
norr i den  konstruktion som följer med gång- och cykelbron över Malmöleden.
Platsen och entrén till Campus är tydligt riktad mot norr och har ingen  kontakt
förutom bron med miljön på Söder.

En del platser som kan kallas ”oplanerade” kan upplevas i området. Kajkanterna
längs de båda hamnbassängerna och platsen kring Sundsterminalen är sådana.
Knutpunktens parkeringsdäck kan också anses höras till dessa.

Cykel- och gångbron  från Södra Hamnen över Malmöleden mynnar  ut i Konsul
Perssons  och  Mäster Palms Plats på  Söder. Konsul  Persson  Plats utgörs
idag av en större parkeringsyta samt en gång- och cykelväg  som  leder  fram till
en bron. Mäster  Palms  Plats har  nyligen fått en ny gestaltning av Sven-Ingvar
Andersson, som är  inblandad i  ett  flertal stadsmiljöprojekt i Helsingborg.
Platsen har tidigare inte varit särskilt populär  men  fungerar i allt större
utsträckning som ett samlande  rum  på  Söder. Den angränsande Konsul
Perssons Plats är  uppdelad i en större parkeringsyta samt en gång- och
cykelväg.48 Torget  vid  Gustav  Adolfs  kyrka är med daglig  torghandel och
omgivande handel  en  livfull plats. Torgets västra del är mindre livfullt än den
östra där torghandeln  föregår. Från den västra sidan är sikten  mellan kvarteren
mot Campus  fri. Emellertid är den fysiska kopplingen mindre tydlig eftersom
Malmöleden  och  järnvägen delar områdena. Torget står därför helt utan
förbindelse med Campus och  Södra  Hamnen som egentligen ligger några
minuters gångväg därifrån.

Bristen  på platser är en  svaghet för området  idag. Framför Campus kan det
vara betydelsefullt att ha en plats som förknippas med verksamheten och
fungerar som en samlingsplats. Vidare bör den ha ett förhållande till sin omgivning
som är anpassat till staden, området eller platsen. För Campus är det
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Bild E5. Sikt från kyrkan mot Campus.

betydelsefullt att få en bättre kontakt med hela staden än vad som är fallet för
närvarande. En relation mellan staden, hamnen och Campus är viktig.

Varken Mäster Palms Plats, Konsul Perssons Plats eller GA-Torget på Söder
har någon tydlig förbindelse med Södra Hamnen. Bron och en god sikt är inte
tillräckligt för att områdena skall upplevas som väl kopplade till varandra.
Emellertid är platserna betydelsefulla för Söder och kan därför anses vara viktiga
punkter att koppla Södra Hamnen till. Sammanhangen kan medverka till att
skapa stråk som knyter ihop stadsdelarna och medverkar till en mindre indelad
stad.

Knutpunktens parkeringsdäck är för  närvarande mindre väl utnyttjat.
Sydvästläget och utsikten gör den till en yta med utmärkta förhållande för en
platsbildning. Även om dess främsta ändamål är att tillgodose ett
parkeringsbehov  finns det möjlighet att kombinera detta med andra funktioner.
Med en annorlunda  utformning, en godare koppling till sin närmast omgivning
kan flera behov tillgodoses och däckets  funktion som stadsrum möjliggöras.

Bild E5. Parkeringsdäck på
Knutpunkten.

Bild E6. Knutpunkten från söder.
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Enskilda element
Genom att studera och på olika sätt ta tillvara enskilda objekt eller
förutsättningar kan en plats eller ett område ges en särskild identitet eller
speciellt innehåll. Det kan ge upplevelser som bidrar till att roa, tilltala,
berätta samt generera tankar och idéer.

Landmärken

Utanför stadsbebyggelsen söder om staden skjuter skorstenar, silos och kranar
upp från hamnområdet. Dessa informerar om hamnens verksamhet, existens och
placering. För Södra Hamnen är speciellt kranarna något som syns från långt håll
och som är möjliga att orientera sig efter även då man befinner sig i området.
Landmärkena är en styrka för området som bör och kan tillvaratas i framtiden.
De medverkar till igenkännlighet även om området förändras och får nya miljöer.
De karaktäristiska skorstenar och kranar som utgör landmärken är samtidigt
speciella och historiska och kan vara spännande inslag i en stadsmiljö.

I staden i övrigt syns tornen som skjuter upp från Gustav Adolfs Kyrka, Kärnan
och Rådhuset.

Bild B36. Kranar vid
Oceanhamnen

Bild B37. Kranar.
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Byggnader

En av de byggnader som bär på tydliga drag från miljön den är placerad i är
hamnkontoret. Utformningen är marint inspirerad och formen påminner om ett
fartyg. Ljusa material och mycket glas medverkar till upplevelsen av att
byggnaden är väl anpassad till platsen. Emellertid kan den upplevas som mindre
väl anknuten till omgivningen.

Öster om Oceanhamnen finns ett välbevarat och mycket enkelt utformat
magasin. Tegelbyggnaden används idag som lager för metaller men är möjlig att
använda på andra sätt49.

Knutpunkten är en av Södra Hamnens nyare byggnader. Komplexet är en typisk
1980-tals skapelse med ljusa pastellfärger i postmodernistisk stil. Knutpunkten
är en av områdets outnyttjade resurser och därmed en stor möjlighet. Idag har
byggnaden en utformning och organisation som fungerar mindre bra. Men det
finns förutsättningar för att skapa en annorlunda miljö. Dessa består dels i alla de
människor som dagligen rör sig över,  i och under byggnaden och dels i dess
placering och användning. En av de minst utnyttjade resurserna är
parkeringsdäcket med sydvästläge och utsikt över Sundet och Danmark. Att det
dessutom ligger intill en av stadens större gator utan att störas av buller gör inte
platsen mindre kvalitativ.

En ny bebyggelse kan knyta an till olika bebyggelsetraditioner i staden. Norra
Hamnens marina och neofunktionalistiska arkitektur, användningen av
Helsingborgstegel i byggnaderna samt en jämn och låg bebyggelseskala kan vara
naturliga element att föra vidare i en ny bebyggelse.

Föremål

På många platser och längs ett flertal kajsträckor löper järnvägsspår. Flertalet av
dessa är inte längre i bruk. Det beror på att det idag inte skeppas ut lika mycket
gods från Nordhamnen som tidigare.

Landskapsmässiga förutsättningar

Att vistas i eller tänka på Södra Hamnen utan att se vatten framför sig är svårt.
Vattnet och Sundet är en grundläggande förutsättning för hamnverksamheternas
existens och för hela stadens placering.

För närvarande är det mycket poulärt att bygga vid vattnet. Ur denna aspekt är
Södra Hamnens landskapsmässiga förutsättningar en styrka. En ny stadsdel kan
utvecklas som bygger på och framhäver vattnets attraktionskraft. Samtidigt kan
annan egenskap i landskapet lyftas fram. Precis som längre norrut klättrar
bebyggelsen söder om Knutpunkten ner för landborgen och ut över Söder. Det
topografiska draget syns tydligt från Södra Hamnen och utifrån sundet. Norr om
Knutpunkten avslutas bebyggelsen mot vattnet med Norra Hamnens vita
framträdande huskroppar. Deras utformning och uttryck kan upplevas som en
länk mellan staden och sundet samtidigt som att gränsen mellan de båda
tydliggörs. En ny bebyggelse i Södra Hamnen skulle kunna medverka till att
synliggöra stadens speciella topologiska förutsättningar även söder om
Knutpunkten samt bygga vidare på den gränsbildning mot och länk till sundet
som Norra Hamnen utgör. Bebyggelsen kan även bidra till att knyta samman en
övre och nedre del ar av staden. Uppdelningar och begränsningar som tidigare
funnits behöver inte längre bli lika märkbara.
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Slutsats

Styrkor

Dynamik, föränderlighet
Verksamhetsanknutna föremål, byggnader
Campus
IKEA
Knutpunkten
Centralt läge
Närheten till Sundet
Spännande landmärken att ta tillvara på
Landskapets former

Svagheter

”Hård miljö”
Mindre goda klimatförhållanden
Gles bebyggelse
Avsaknaden av grönska
Uppmarschområdets utbredning
Järnvägens barriärverkan
Otydliga kopplingar
Knutpunktens resurser outnyttjade
Brist på platser
Reningsverket

Bild B38 och
B39. Staden från
Sundet.
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Möjligheter

Förändring av järnvägen och skapandet av en stadsboulevard
Utvecklas till en själständig stadsdel - bl.a. genom att skapa en högre täthet
Fortsatt goda solförhållanden i öster och mot Stadsparken
Förändringar av befintliga verksamheters lägen, bebyggelse och verksamhet
Skapa en ny trafikstruktur och attraktiva gaturum
Skapa en bebyggelse med anknytning till staden, området och historien
Ta vara på och skapa nya siktlinjer och utblickar
Utnyttja befintliga byggnader
Arbeta för tydligare kopplingar mellan nytt och gammalt
Färjetrafiken kan medverka till att generera liv
Färjetrafiken kan förflyttas till ett läge längre västerut
Knutpunkten kan få förändrad organisation och förutsättningar

Hot

Förändringar i sundstrafikens verksamhet
IKEA, Campus och forskningsverksamheter växer ut och dominerar hela
området
Planerna på Södertunneln skjuts upp
Farligt gods transporterna fortsätter köra genom Södra Hamnen
Utsläpp från färjetrafiken
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Förslag

Förslagsdel A

Förslaget  för  Södra  Hamnen  kan ses som en mix av de sju vattenfrontstyper
som framkom  i   Dick Rigbys och  Ann  Breens bok.  Planens struktur och
innehåll är inte formad med speciell  inriktning på  boende, arbete,
kommersialism eller  något annat.  Istället skall  stadsdelen vara  möjlig att vistas
i av olika skäl vare sig det syftar till att  bo, arbeta eller roa sig.
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Platsens själ

Förutom att en förändring av området i sig innebär att dess dynamik och liv kan
fortgå skall platsens själ tydliggöras och bevaras på andra sätt.

För att påminna om vattnets dominerande inverkan på och grundläggande
betydelse för Södra Hamnen blir vatten i olika formationer vanligt även på land.
Längs gator i öst-västlig riktning skall dess inslag vara dominerande för att
symbolisera kustlinjens olika sträckningar.

Genom att bevara några av Södra Hamnens kranar samt dockan kan dess
starka karaktär delvis bevaras. Dessa påminner och ger en tydlig bild av hur
området en gång såg ut och fungerade. Samma resonemang gäller för
tillvaratagande av kajernas former. Att fylla igen bassängerna i syfte att få mer
mark skulle försvaga områdets historiska förankring.
För att den traditionellt livfulla miljön skall leva vidare är det viktigt att en
mångfald av funktioner integreras. Genom att utforma en bebyggelse med
flexibilitet kan den lättare anpassas till framtidens okända krav.

Utformningen av bebyggelsen kan ge olika upplevelser. Genom att skapa
byggnader som uttrycker dess inre funktioner eller som påminner och för
tankarna till vatten och hamnmiljöer kan platsens själ stärkas och bevaras.

Bild E9. Utsnitt av plan över Södra Hamnen. För att påminna och förstärka
stadens succesiva tillväxt samt hamnområdets ständiga utveckling blir
stadsrum i nord-sydlig riktning utsmyckade med vattenkonst i olika
formationer
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Lokalklimat

Med en tät bebyggelse skall området ges bättre klimatförhållande än dagens. De
tätt liggande kvarteren hindrar vinden från att blåsa fritt. Längst mot väster får
gårdarna skydd i form av en mur eller lägre och mindre hus som bidrar till visst
vindskydd.

Platser  i Södra Hamnen har placerats utifrån möjligheten att få mycket sol och
lite vind. På de flesta finns skyddande bebyggelse i sydväst som dock till viss del
ger skugga.

Bebyggelse föreslås vara relativt låg. Ur klimatsynpunkt kan detta gynna de
lokala förhållandena. Höga byggnader kan dra ner vindarna och göra platserna
kring husen extra blåsiga. Detta innebär ett genomsnitt på fyra våningar. Ett par
utmärkande och strategisk placerade byggnader föreslås vara högre.  I den
västligaste delen anses det särskilt betydelsefullt att våningsantalet hålls nere för
miljön och klimatets skull.Bild E10. Utsnitt av plan över Södra Hamnen. Gårdar längst i väster vänder sig ut mot

Sundet. Som skydd från vinden står mindre hus eller “paviljonger” ut mot kajkanten.
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Täthet

Den levande stadsdelen uppnås delvis genom att bygga tätt. I Södra Hamnen har
en tät kvartersstruktur med hög exploatering skapats. Antalet bostäder beräknas
bli mellan 2000 och 2500 stycken. Yta för verksamheter, med det antagande att
verksamheter finns i kvarterens bottenvåningar, beräknas bli cirka 60 000 m².
Området har fått en exploatering på ca 2,0.

Funktioner och deras sociala betydelse

Förslaget innebär att Södra Hamnen utvecklas till en traditionell stadsdel med
integrerade funktioner. Med IKEA, Knutpunkten,  sundstrafiken och särskilt
Campus finns goda förutsättningar för en sådan.

Reningsverkets bassänger täcks över för att begränsa buller- och luktstörningar.
Med glastak kan bassängerna under mörka tider på dygnet belysas underifrån
och förvandlas till ett spännande konstverk.

Metallerna  som  förvaras i magasinsbyggnaderna  förflyttas till Väla Södra

Varvets funktioner förflyttas till en del av den nya utfyllnaden.

HH-ferries samordnas med Scandlines. Oslofärjan får ny angöringskaj i
anslutning till en ny kryssningshamn vid den nya utfyllnaden.

Som princip planeras husen  för  verksamheter i de undre våningarna och
bostäder på de övre. Emellertid är det betydelsefullt att husen har en inre

flexibilitet som gör det möjligt att använda dem efter behov.  Ett av villkoren för
bostäder på  bottenplan bör vara insynsskydd.

Bild E11. Södra
Hamnen har en
exploatering på
ca 2,0.
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Trafikens struktur & miljö

En  järnvägstunnel antas som  förutsättning  för  utvecklingen av området.
Alternativ N är valt.

Farligt gods omdirigeras och transporteras inte längre genom Södra Hamnen.
Förslaget bygger på att staden inte längre tillåter denna typ av transporter i dess
centrala delar. Båtar som skall transportera godset avgår i fortsättningen från
sydligare hamnbassänger.

För gatunätet gäller nya principer. Gatorna har systematiserats efter bredd och
funktioner. Gatornas gestaltning styrs av ett schema som delar upp gator  i
boulevard, parkeringsgata, stadsgata, lokalgata och ”promenadgata” eller Stilla
gata. Alla öst-västligt gående gator utformas med grönska i form av träd och
buskar som utsmyckande element. Det skall symbolisera hur grönskan inifrån
land  letar sig ut och möter kusten. För gator i nord-sydlig riktning är grönskan
utbytt mot vattenkonst i olika  former. Detta skall tydliggöra hur kustlinjen
förändrats sedan 1800-talet och successivt förflyttats  mot väster. Vattnet  längs
gatorna kan ses som symboler för äldre kustlinjer. Vattnet  i dessa kanaler,
dammar, fontäner eller speglar kan bestå av dagvatten. För den estetiska
utformningen av detta är förslaget endast en princip. Mer  detaljerad gestaltning
bör  komma i ett senare skede. Utformningen av dem styr typen av körsätt. Det
är inte på något vis så att gatorna  skall  vara  identiska med varandra. Är gatan
kantad av träd måste en parallellgata  till denna inte vara  kantad av samma
trädslag, uppställning, mängd osv. Samma sak gäller de gator där vattenkonst
istället kan avnjutas. Huvudprincipen som skall tillämpas är att vatten skall
dominera på de öst-västligt gående gatorna och grönska dominera de nord-
sydgående.

För  uppmarschområdet gäller en ny utformning.  Körbanorna skall kantas av
träd  för att ge ett mer tilltalande intryck.  Passager  över det  långsträckta
området  sker  via  två  nya  gång- och cykelbroar.  Under den sydligaste av
dessa  placeras  biljettboxar.  Med  ett  utbyggt parkeringsdäck  på
Knutpunkten blir en större del av uppmarschområdets  norra del övertäckt.
Det  innebär att passagerarna  kör/väntar  på färjan under tak en längre tid än
för närvarande.  I områdets  södra  del  föreslås  en  högre byggand som delar
trafik till och från färjorna.

För att lösa  frågan med parkeringsplatser föreslås parkering  under gårdar
som  princip. I de flesta kvarter kan gårdarna lyftas  upp drygt en meter över
mark  vilket  innebär att garaget  inte  måste ligga lika djupt som om ett
traditionellt.  Samtidigt blir  följden att lägenheterna höjs, så att första våningen
ligger i höjd med gården vilket ger ett  naturligt  insynsskydd  för  eventuella
bostäder. Ligger istället verksamheter på första våningen kan de utnyttja en
högre takhöjd. Försörjningen i  övrigt sker  i  parkeringshus  och utmed
gatorna. De två  parkeringsplatserna som  fanns på Konsul  Perssons Plats
samt i kvarteret nordväst om kyrkan har byggts om och blivit
parkeringsgarage. Ovanpå  garagen finns  nya  kvarter  respektive en  ny park.
Däcket och parkeringshuset  på  Knutpunkten  finns  kvar  med  den ändring
att  ett  par platser  bort faller  från däcket och  några  tillkommer  i  huset.

I den  nya gränsen  mellan  hamnen och staden byggs en ny gata, Hamngatan.
Den  skall  tillsammans med en ny utformning av Bredgatan  medverka  till  att
belastningen  på den senare sjunker.
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Överst till vänster: Bild
E12. Den nya
stadsboulevarden
genom stadens södra
delar. Med funktioner
som alstrar liv och
rörelse i
bottenvåningarna samt
en väl gestaltad
gatumiljö finns
förutsättningar för att
att den hårt trafikerade
gatan kan bli ett
attraktivare stadsdrum.

Till vänster: Bild E13. I
parkeringsgatans mitt
kan bilar parkera fem i
bredd. detta kan vara
en åtgärd som bidrar
till att sänka
hastigheter på gatan.

Nedan: Bild B40 och
B41: Exempel på hur
Knutpunktens
parkeringshus kan
glasas in gör att göra det
mer spännande samt hur
underjordiska
parkeringskällare kan
bli mer konstfulla.
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Bild E14 och E15. Två olika typer av stadsgator finns. Skillnaden är bredden mellan
dem.
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Nedan: Bild E16. Lokalgata där grönskande inslag ersatts med vattenkonst.

Nedan: Bild E17. Längs Terminalgatan kan sidan
som gränsar till uppmarschområdet få en bredare
kanal eller vattenspegel.

Till höger: Bild E18. På den “stlla gatan”
samsas olika trafikslag på en och samma yta.
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Bebyggelsens struktur & miljö

Bebyggelsens struktur  formas  i  enlighet  med  ett  rutnät. Organisationen
bygger en fortsättning av den  kvartersstruktur som karaktäriserar Söder och
som varit tänkt även prägla hamnområdet. Med rutnätet kan existerande gator få
en  fortsättning och förbinda befintliga  miljöer  med  nya. För att skapa
spänning  i miljön bearbetas rutnätet. Riktlinjer och former tillkommer som
beroende  faktorer i den befintliga miljön så som betydelsefulla  siktlinjer och
behov av utblickar

Bebyggelsens  gestaltning  skall  präglas av ett sammanhållet  uttryck. Med ett
bestämt  tema  kan en sådan miljö skapas. Det innebär att exempelvis höjder,
färg eller material blir gemensamt  för de flesta byggnaderna. Innanför  temats
gränser  tillåts stor  variation. I  Södra  Hamnen gäller  generellt sätt en
bebyggelse av stenhus i fyra våningar.  Stenstaden  knyter an till tradition, plats
och  klimat och med i genomsnitt  fyra våningar  kan  fortfarande  ljus  från väster
nå  staden på andra  sidan  Järnvägsgatan.  Samtidigt blir det möjligt att lyfta
fram stadens  topografiska  förutsättningar.  Innanför  temats gränser  bör husens
placering  i  Södra  Hamnen  få  komma  till  uttryck.  Mot  Järnvägsgatan skall
fasaderna anpassas  till sin direkta omgivning.  Det  innebär  samma stadsmässiga
uttryck  och  tyngd som andra byggnader  längs gatan. Längst  i  väster,  kring
kajkanterna, skall  istället  en lättare  bebyggelse uppföras. Ljusa färger, stora
glaspartier och  många  balkonger  präglar dess  utformningen.

I  kvarteren  finns  innergårdar.  En  möjlighet är att några av dem blir offentliga
platser.  Där kan en  miljö skapas med små caféer, restauranger och
verksamheter.  Exempel på en sådan är  Boltens gård  i København.  Andra kan
bli  grannskapets  halvprivata zon och främst vara utformade för de boende.

Bild E19.  Södra  Hamnens  bebyggelsestruktur. De olika färgen skall visa att
bebyggelsen skall skilja sig åt beroende på var den ligger i området. Längst i väster
skall arkitekturen vara lättare och mer “marin” än den öster om. Mot stadsboulevarden
skall byggnaderna ha en “stadsmässig” tyngd som motsvarar de omkringliggande.
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Till vänster: Bild E20. Princip för kvarter längst i väster ut
mot Sundet. Med en viss upphöjning samt ett skyddande
mindre hus ut mot kajen kan gården skyddas mot vinden.
Samtidigt kan detta verka positivt för indelningen av
offentliga, halv - offentliga, halv - privata samt privata
rum.
Nedan: Bild E21. Sektion för kvarteret.
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Till vänster: Bild B42. Exempel på en behaglig innergård som kan stå som förebild för de kvarter som ligger längs stadsboulevarden. Här kan offentliga rum skapas som är skyddade från
trafik.
Till höger: Bild B43. “Paviljong” från H99 i Helsingborg. Byggnaden står som inspiration för de skyddande hus i kvarteren längst mot väster i Södra Hamnen.
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Bild B44, B45 och B46. Inspirationsbilder för den nya
bebyggelsen i Södra Hamnen.
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Grönskans och vattnets struktur och miljö

Inslaget av grönska har förutom i en park och på några mindre ytor organiserats i
gaturummen. Stadsdelen tillförs därmed ett nytt element som bidrar till förnyelse.

Målet att åter knyta staden till sundet har resulterat i att planen fått inslag av
vatten i olika former. Med större och mindre kanaler på olika sätt i gator och på
platser blir närheten till sundet tydligare. Samtidigt finns det i ett flertal fonder
fontäner eller dammar att fästa blicken på. I dessa vattenformationer kan
dagvatten filtreras innan det når vidare ner i mark och sund. Som ny gräns mellan
staden och det tillbakadragna hamnområdet skapas en större kanal. Samtidigt
som den är gränsbildande kan den som koppling mellan olika typer av områden
upplevas mer spännnade och mindre hindrande än vad en järnväg eller stor
motorled gör.

Den gamla dockan bibehålls och kan utnyttjas på ett flera sätt. Antingen
förvandlas den till en spännande vattenskulptur eller så möjliggörs en ny
verksamhet. Genom att starta tillverkning av småbåtar kan en hamntradition få
fortsätta och samtidigt bidra till liv i området.

Bild E22. Grönskans och vattnets struktur i Södra Hamnen.
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Bild E23. Utsnitt som visar stadsrummens gestaltningsprincip.
Grönskan dominerar de öst - västliga riktningarna och vatten de
nord - sydliga.

Bild B47 och B48. Inspirationsbilder för olika miljöer där vatten blivit
ett dominerande inslag.
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Rumsliga samband

Kopplingar.
På ett flertal sätt har Södra Hamnen kopplats ihop med den omgivande staden.
Genom att öppna upp för framkomlighet, tillgänglighet och sikt skall stadsdelen
uppfattas som en del av centrala Helsingborg. För att uppleva en klarare kontakt
har en tydlig kommunikation mellan Järnvägsgatan och Knutpunktens västra sida
etablerats, kvartersstrukturen tillåtits växa för att flätas samman med den nya
stadsdelen, nya gatuförbindelser upprättas och ett tydligt stråk dragits från
Mäster Palms Plats på Söder genom Södra Hamnen. Samband skall även bli
lättare att uppfatta genom att markbeläggningen blir enhetlig och utblickar eller
siktlinjer förtydligas genom klar avgränsning. Mot sydväst medverkar den nya
kanalen till att markera en ny gräns. Istället för att vara en del av samma område
blir kanalen en påminnelse om att det på andra sidan är något annat. Innanför
finns staden. Kanalen innebär inte samma barriärverkan som järnvägen gjorde
tidigare. Mellan den inre hamnbassängens (södra hamnen) två sidor föreslås en
bro. Denna kopplar ihop hamnområdet och gör det möjligt att gå runt hamnen
utan att behöva mötas av återvändsgränder.

Ny bro över hamnbassängen

Nytt stråk från
Mäster Palms
Plats genom
Södra Hamnen

Ny kanal

Bild E24. Södra Hamnen med nya kopplingar.
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Bild E25 och E26. Sektioner mellan Södra Hamnen och Stadsparken.Parken får en mer
tydlig avgränsning för att skilja den från det trafikerade gaturummet. Det görs med hjälp
av en lägre mur eller en tät, låg och tydligt formad buske. Mot gatan bör även träd
klippas så att mer ljus når in i parkens södra delar.

Platser och Torg
Förutom en ny Universitetsplats har ett antal mindre platser skapats i Södra
Hamnens miljö. Många av dem har fått formen av en kil som öppnar sig mot
sundet. En del andra befintliga platser i Helsingborg har liknande form och känns
därför naturlig att inspireras av. I Södra Hamnen varierar platserna i storlek och
gestaltning och för var och en gäller en unik markbeläggning som gör dem
speciella.

Vid Campus får Universitetsplatsen en ny utformning. Målsättningen med den är
att skapa en plats som öppnas upp mot och bjuder in staden. Platsen skall inte
längre domineras av parkeringar utan möjligöra vistelse och uppehälle mer än
idag.

Med två nya kvarter väster om Mäster Palms Plats har platsens miljö tydligt
förändrats. Den öppenhet och utsikt som tidigare fanns blir inte dominerande
med en ny huskropp i väster. En fjärde vägg har lagts till platsen. Med bakgrund
av dess storlek, placering och klimat kan en innesluten plats upplevas mer
anpassad till sin omgivning.

Med en tydligare koppling mellan GA-Torget och den nya stadsboulevardens
västra sida kan kontakten mellan de båda stadsdelarna förbättras.
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Till höger: Bild B49. Exempel på ett
trädäck som kan stå som
förebild för markmaterial vid
utsiktsplatsen i Södra Hamnen.
Nedan: Bild E28. Utsnitt av
utsiktsplatsen. Byggnaden i
cirkelns mitt är lämplig exempelvis
som café-, restaurang- eller
utställningslokal.

Till vänster: Bild E27. Nya platser i
Södra Hamnen. De som är utmärkta
runda med en rosa oval form
symboliserar en mer öppen och mindre
tydligt avgränsad plats. De som istället
är utmärkta med en fyrkantig form har
en mer sluten och välavgränsad
karaktär. Det kan vara betydelsefullt
att det i Helsingborg, som annars har
många större och öppna platser i
centrum, skapas fler mindre och
skyddade stadsrum.
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Till vänster: Bild E30. Plan över den nya
Universitetsplatsen med omgivning. I dess
västra del parkeras cyklar och bilar. Under
en del av platsen finns ett
parkeringsgarage till vilket man kommer
via Bredgatan. I mitten finns en
vattenspegel som därmed står i fonden av
Terminalgatan. Genom en öppning i den
nya långsmala byggnaden kan spegeln ses
på långt håll. Mot stadboulevarden
avgränsas platsen genom träd.

Till höger: Bild E31. Sektion av
Universitetsplatsen.

Till vänster: Bild E29. Sektion mellan Södra Hamnen, vid Universitetsplatsen, och Söder.



74

Till höger: Bild E33. Vy
mot Universitetsplatsen
från öppningen under
den nya långsamala
byggnaden i platsens
norra del.

Till höger: Bild E32.
Sektion av
Universitetsplatsen genom
den nya byggnaden.
Söder i bakgrunden.

Nedan: Bild E34. Vy innifrån Campus ut mot Universitetsplatsen.
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Stråk

I syfte att koppla samman Söder och hamnområdet har ett stråk från Mäster
Palms plats genom Södra Hamnen till Oceanhamnen skapats. Den mittersta
delen av stråket utgörs av en gång- och cykelbro över uppmarschområdet.
Denna är placerad utmed dess ena sida så att utsikten mot sundet inte skyms.
Stråket får en markbeläggning som utmärker dess sträckning och avslutats i en
utkiksplats. Det är också möjligt att promenera längs med kajkanterna. Med en
ny bro blir framkomligheten förbättrad och ett “kajstråk” möjligt. Från Stadspar-
ken planeras en tydlig koppling till Södra Hamnen. Tre stadsdelar kommer med
detta att knytas samman i parkmiljön.

Bild E32. Längs kajen skapas ett stråk som gör det det möjligt att promenera runt hela
hamnen. Vy från Knutpunktens västra sida.

Bild B51. Välbesökt stråk i sommarsol.
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Siktlinjer / Utblickar

Från flera platser har siktlinjer och utblickar mot Sundet och Helsingør
tillvaratagits och förtydligats. För alla längre gator och passager har det varit
betydelsefullt att avsluta på ett tydligt sätt. Mot väster har det oftast inneburit att
Sundet och Danmark eller någon form av vattenkonst fått avsluta utblicken och
stå som motiv i fonden. Siktlinjer och utblickar kan spela stor roll för upplevelsen
av Sundet. Är dessa tydliga och distinkta kan det spela mindre roll.  Andra
siktlinjer har upprättats för att skapa möjlighet till sikt genom ett flertal lager av
privata och offentliga zoner.

Bild B52. Vacker utblick i Italien.
Bild E33. Utblickar och Siktlinjer i Södra
Hamnen.
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Enskilda element

Föremål
Uttjänt järnvägsräls plockas bort.

Landmärken

Byggnader eller andra typer av konstruktioner som delvis fungerar som
landmärken bevaras. De kranar som är kännetecknade för hamnmiljön och syns
på långt avstånd står kvar som orienterande element och påminnelser av en
annan tid. En möjlighet är att med hjälp av dessa tillföra miljön spännande och
konstfull ljussättning.  En utveckling utesluter inte heller att nya landmärken
tillkommer eller att befintliga konstruktioner får en sådan roll. Dockan som idag
inte är synlig från längre avstånd kan förvandlas till ett betydelsefullt
stadsbyggnadselement.

Bild B53 och B54. Kranar som bevaras i hamnen.

Byggnader

Med utvecklingen av Södra Hamnen kan Hamnkontorets placering lyftas fram.
Förslaget innebär att byggnaden står som en port mellan staden och hamnen.
Norr och söder om byggnaden sträcker sig den nya kanalens som utgör gräns
mellan stad och hamn.

Den gamla tegelbyggnaden vid Oceanhamnen bevaras och byggs om. Denna kan
i framtiden inrymma kongresscenter som finns på stadens önskelista.

I byggnaden på uppmarschområdets södra del kan Scandlines kontor samt den
turistverksamhet som finns i Scandlines nuvarande kontorsbyggnad inrymmas. I
byggnadens övre del, med utsikt över sundet, är förutsättningarna för
hotellverksamhet goda. En möjlighet är att byggnaden ges en mer spektakulär
utformning än bebyggelsen i övrigt. Därigenom skulle den kunna bli en ny symbol
för hamnområdet.

Förslaget innebär en förändring och utveckling av Knutpunktens parkeringsdäck.
Nya och tydligare kommunikationer upprättas mellan däcket och Järnvägsgatan
och förbindelser med kajkanten på dess västra sida etableras. Däcket
omorganiseras och nya parkeringstorg utformas. Nya och till uttrycket lätta
byggnader uppförs längs kanterna och däckets funktion som parkeringsplats
görs mindre tydlig. Med tydligare kommunikation till och från däcket samt
målpunkter på dess båda sidor finns förutsättningar för en förändrad användning
av byggnaden.
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Till höger: Bild B55. Exempel på hur
byggnader kan få nya tillägg och
förnyas. British Museums innergård  fick
för ett par år sedan
ett tak av glas. Det har gjort attraktionen
än mer spännande
att besöka.

Nedan: Bild B56. Magasinsbyggnaden
bevaras och förnyas. Byggnaden föreslås
innehålla ett kongresscenter.

Bild E34. Plan över Knutpunkten. Däcket
byggs ut och parkeringsplatserna
omorganiseras. Mot väster och söder
placeras nya lätta byggnader på däcket. I
väster går dessa ner över däckets kant och
“tar kaj”. I däcket finns luft- och ljushål
som förbättrar miljön under däcket på
uppmarschområdet. I Knutpunktens
sydöstra hörns omorganiseras buss- och
biltrafik. Bilar samordnas inte längre med
bussar. Nytt markerat gångstråk föreslås
från Knutpunkten för att förbättra
säkerheten för gående som skall söderut.

ljusinsläpp

ljusinsläpp

kollektivtrafik till och
från Knutpunkten

gångstråk

bilar / cyklister / gående till och från K
nutpunkten

uppmarschområde
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Ovan: Bild E35. Sektion genom Knutpunktens södra del i öst - västlig riktning-
Till höger: Bild E36. Sektion genom Knutpunktens norra del i öst - västlig riktning.

Nedan: Bild E39 och E40. Sektioner genom Knutpunktens södra del. Alternativ för utformning av kajmiljö. Det översta bygger på att
bebyggelsen på däcket “tar kaj”. Den andra sektionen visar istället möjligheten till att låta den yttre och inre miljön få kontakt.
Byggnaderna når i det fallet inte ner till kajen. En bred men grund kanal utgör gräns mellan miljöerna.
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Vänstra sidan: Bild E41, E42 och E43.
Axonometri och perspektiv från Knutpunkten.

Till höger: Bild E44. Muren söder om
Knutpunkten som avgränsar busstrafikens zon
från bebyggelsen söder om.

Nedan: Bild E45: Knutpunkten sett från
Järnvägsgatan.

Ovan: Bild E46. Vy från Terminalgatan
mot Campus Helsingborg.

Till vänster: Bild E47. Vy från andra
sidan muren som skiljer busstrafiken
från kvarteret söder om Knutpunkten.

 Vy mot Knutpunktens entré från          Vy mellan befintliga hus på parkerings-
 däcket.          däcket mot Järnvägsgatan.
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Landskapsmässiga förutsättningar
Förslaget innebär att vatten blir ett mer vanligt förekommande element i miljön.
Möjligheten att använda det i symbolisk betydelse eller för att förtydliga dess
närhet utnyttjas.

Den speciella topografin lyfts fram med hjälp av bebyggelsens utformning som
skall tydliggöra olika nivåer istället för att jämn ut dem. Samtidigt medverkar nya
kopplingar till att de eventuella begränsningar topografin medverkar till upplevs
mindre besvärliga. Bild B57 - 60. Vyer över Helsingborgs hamn och staden som kryper upp över landborgen.
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Förslagsdel B

Etapper

En utveckling av Södra hamnen görs etappvis. Att bebygga hela området
samtidigt är varken realistiskt eller bra.

För att staden från början ska få en tydlig och naturlig koppling till Södra
Hamnen bör området mellan Campus och Knutpunkten bebyggas först.
Samtidigt förändras stadsboulevardens utformning vilket i sin tur bidrar till att
kontakten mellan det gamla och nya underlättas. Stadsboulevarden har stora
möjligheter att bli ett befolkat gaturum om det finns ny bebyggelse och nya
funktioner även på dess västra sida. Ordningen är även betydelsefull för stadens
kontakt med Campus. Verksamheten blir inte längre lika isolerad om det finns
något som länkar ihop den med dess omgivning. En mer attraktiv miljö mellan
Campus och Knutpunkten samt mellan Campus och Söder skapas för alla dem
på väg till och från skolan. I detta första steg är det möjligt att bebygga Konsul
Perssons Plats samt de kvarter på Söder som blev delade av järnvägens
sträckning. För det mindre goda klimatet på Söder kan den första etappen delvis
ha betydelse. Ökar tillströmningen av människor från Campus till Söder vilket
kan påverka miljön, handelsutbudet och befolkningssammansättningen finns
chanser till att det sociala klimatet förbättras.

Etapp ett bör följas av en utveckling som innefattar uppmarschområdet,
kvarteren väster om detta och Knutpunkten. Med en förändring av
Knutpunktens miljöer har en bättre kontakt mellan staden och Södra Hamnen
skapats längs hela Järnvägsgatan. Samtidigt har en första del av kajpromenaden

 realiserats.

Den tredje etappen fortsätter utbyggnaden med områdets parkstråk samt de
kvarter som ligger öster om Oceanhamnen. Samtidigt kan den bron som
förbinder de båda kajkanterna realiseras. Denna sista etapp bygger på att
hamnen har blivit utfylld så att en förflyttning av färjetrafiken möjliggjorts. En
utfyllnad bör därför planeras så tidigt som möjligt.
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Slutdiskussion

Närheten till Sundet har utnyttjats i arbetet och inspirerat planförslaget. I Södra
Hamnen har rum av olika storlek skapats som domineras av vatten på olika sätt.
Runt den inre hamnbassängen finns ett mer skyddat rum än den kajkant som
vetter ut mot havet. Med en ny bro har detta stora möjligheter till att bli ett givet
promenadstråk och rum för rekreation. Kajen i öster kan ingå i detta stråk och
bidrar med en annan typ av miljö då det ligger oskyddat för vinden.

Planförslaget är ett försök till att skapa miljöer som kan tillföra Helsingborg nya
kvaliteter. Samtidigt kan bebyggelsen i Södra Hamnen medverka till att lösa
problem med stadstillväxt, topografi och vattenkontakt.

Förslaget innebär att Helsingborg får en traditionell stadsdel i Södra Hamnen.
Traditionell på så vis att funktioner skall integreras. Förslaget redovisar, förutom
kongresscentret och ett eventuellt hotell/kontor i den högre byggnaden på
uppmarschområdet, ingen plan över hur funktioner skall placeras. Det beror på
att målet med en traditionell stadsdel är att sådana skall blandas, såväl
horisontellt som vertikalt. Strukturen är anpassad till omgivningen för att få en
naturlig fortsättning på den befintliga bebyggelsen. Gator och kvarter har
planerats så att övergångar från Södra Hamnen till Södercity eller Norrcity skall
ske mindre märkbart än idag. I detta sammanhang har stadsboulevardens
utformning stor betydelse. Bebyggelsestrukturen är också formad för att vara
flexibel och möjlig att utnyttja på olika sätt. Med Södra Hamnen kan staden växa
mot Sundet.

De förbindelser som upprättats i väst - östlig riktning är delvis viktiga för att de
topografiska förhållandena inte skall fortsätta dela staden i övre och nedre delar.
Närheten till vattnet kan dock antas minska denna risk för Södra Hamnens del.
Stråket mellan Mäster Palms Plats och Södra Hamnen kan vara angeläget att
stärka av andra skäl än topografiska. Kopplingen stärker utbytet och kontakten
mellan de båda stadsdelarna och kan medverka till att Södra Hamnen inverkar
positivt på klimatet på Söder. Förutom att förbättra kontakten mellan stadsdelar
och försvaga stadens topografiska indelningar har de väst – östliga
förbindelserna betydelse för upplevelsen av stadens placering vid kusten.
Eftersom dessa ofta har sundet eller någon typ av vattenkonst i fonden kan
kontakten med vattnet bli tydligt även längre in i bebyggelsen.
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