
P l a n o m r å d e s k a r t a

Planområde
Planområdet jag arbetat med ligger i stadsdelen 
Ringstorp. Ringstorp är beläget cirka en kilometer 
öster om Helsingborgs stadskärna.

Planområdet känns idag som en fragmenterad del 
av staden för att det ligger insprängt mellan en 
rad olika funktioner. Morfologin runt planområdet 
är starkt varierad och bostadsområdena som 
gränsar till planområdet har vuxit upp under olika 
tidsepoker.  

Vattenreservoaren öster om planområdet är 
från sekelskiftet. Runt om vattenreservoaren 
finns Ringstorps sommarstad som är ett 
kolonistugeområde. Bostadshusen mellan den 
norra och den södra delen av planområdet är från 
1950-talet och utförda i tegel. Ringstorps Centrum 
består av en huslänga utformat i typisk 1960-tals 
stil. Här finns bla pizzeria, tobaksaffär, restaurang, 
frisör, bibliotek, mäklarfirma, gadcenter för 
seniorer och dagligvaruhandel. 

Kyrkan norr om centrummet är den nyaste 
byggnaden i området och är byggd på 1990-talet. 
Söder om Ringstorps centrum finns en låg- och 
mellanstadieskola med fritids och två stycken 
dagis. 

Söder om planområdet i närheten av Stattena 
Centrum finns gula tegelhus från 1960 talet och 
även äldreboendet Stattenahemmet är utformat 
i 1960-tals stil. Söder om plaonområdet går 
Ängelholmsvägen som är en starkt trafikerad 
infartsled med mororvägsstandard. Utmed 
Ängellholmsvägen finns bland annat Zoegas 
kafferosteri som är byggt 1953 och Pharmasia 
som är byggt 1974. (Swärd 2002)

I planområdets sydöstra hörn finns en 
minigolfbana med tillhörande servicebyggnader i 
trä.

Helsingborg 
Helsingborg är en gammal stad som har anor från 
slutet av 1000-talet då staden för första gången 
finns omnämnd. 
Helsingborg ligger i nordvästra Skåne vid kusten.  
I kommunen Helsingborg bor det ca 120 000 
invånare och i staden Helsingborg bor det ca
85 000 invånare. Staden ligger där Öresund är 
som smalast och där Europavägarna E4 och E6 
korsar varandra. 
Helsingborg är en hamnstad vilket är påtagligt i 
stadsbilden. Helsingborgs hamn är Sveriges andra 
största i storlek och båttrafiken över Öresund till 
Helsingör är tät. (Helsingborgs Stads hemsida)
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Jag har valt att arbeta med en analysmetod 
jag delvis gett upphov till själv. Idén till 
analysmetoden fick jag från Tom Nielsens skrift  
Overskudslandskaber. (2001)
Anledningen till att jag valt att arbeta vidare med 
just Tom Nielsens text är för att jag tycker att 
den är konkret och känns naturligast att utveckla 
en analysmetod ifrån. Jag tycker även att Tom 
Nielsens text är den mest relevanta eftersom 
den är skriven specifikt för att beröra ämnet de 
överblivna ytorna.
Enligt mig är Tom Nielsen en klarsynt författare 
som snabbt sätter fingret på det mest väsentliga.

Jag har utgått ifrån Tom Nielsens fyra 
huvudpunkter materialitet, horisontalitet, puls 
och entropi. Jag har sedan utvecklat hans fyra 
punkter till en analysmetod som jag applicerat på 
Ringstorp. Jag har gått igenom punkt för punkt 
och utrett om Ringstorp har några av de kriterier 
som uppfyller Tom Nielsens begrepp.

Av Tom Nielsens tredje punkt puls har jag själv 
konstruerat ett pulsdiagram. Pulsdiagrammet har 
jag tagit fram genom att gå igenom planområdet 
och notera när något specifikt händer eller miljön 
förändras. Då sker ett pulsutslag.

Jag tar här upp en sammanfattning av vad jag 
kom fram till i min analys.  

Basal Materialitet 
Begreppet basal materialitet kan även översättas 
till obehandlade material. Basal materialitet 
betecknar det materiella i en icke-idealiserad form. 

Det finns en hel del i Ringstorp som inte är 
designat, eller designat väldigt lite.

Den lilla minigolfbanan som ligger i tomtens 
sydöstra hörn mot Grenadjärsgatan är möblerad 
med stora höga armaturer som bättre skulle passa 
utefter en motorväg. Armaturerna känns inte alls 
anpassade till platsen.

Vägräcket som löper utmed Ringstorpsvägens 
trottoar över gångtunneln är utformat i korrigerad 
plåt och stål. Det ger ett icke-påkostat intryck och 
valdes förmodligen utan större eftertanke. Det 
har enbart en funktionell uppgift, ingen estetisk, 
fastän det mycket väl skulle ha kunnat haft det 
också.

Stängslet som hägnar in koloniområdet, Ringstorps 
sommarstad, är ett enkelt nätstängsel med 
taggtråd överst. Stängslet har en funktion, att 
hålla ovälkomna besökare borta, men det känns 
på inget vis designat för ett estetiskt ändamål. 
Stängslet förmedlar en rå känsla och dess karaktär 
passar inte riktigt ihop med kolonistugornas 
karaktär som är pittoresk och välkomnande.

Horisontalitet 
Horisontalitet betecknar det icke-arkitektoniska 
rummet Jag väljer här att utgå ifrån att begreppet 
horisontalitet är motsatsen till rumslighet och i det 
här stycket redogör jag för var det finns och inte 
finns rumslighet i Ringstorp.

Fastän Ringstorps stora gröna ytor känns rätt 
skräpiga och överblivna så har de ändå en 
rumslighet. Grönområdet precis väster om 
vattenreservoaren är en gammal deponi och 
runt de två största grönytorna ringlar beväxta 
jordvallar. Det är vallarna och dess täta växtlighet 
som ger rummen dess väggar. 

Eftersom hela tomten har nivåskillnader och kullar 
på uppemot fem meter så känns området aldrig så 
vidsträckt eller horisontellt i den bemärkelsen Tom 
Nielsen pratar om.

Ringstorp har inte heller några av de enligt Tom 
Nielsen nya stadsmonumenten som till exempel 
flygplats eller oljehamn. 

Puls
Med utgångspunkt från Tom Nielsens pulsbegrepp 
har jag själv gjort ett pulsdiagram som visar 
pulsen i Ringstorp. Pulsdiagrammet kartlägger 
händelser eller nya miljöer vid en promenad 
genom området. Promenaden börjar i söder vid 
Ringstorpsvägen och slutar i norr vid kyrkan.

Begreppet puls har med tid att göra. Om pulsen är 
låg, vilket visas som en rak linje i pulsdiagrammet, 
tyder detta på långa tidsintervall mellan 
spännande händelser eller variation i miljön. När 
pulslinjen ger utslag i form av en topp tyder detta 
på en ny miljö, en händelse eller en spännande 
byggnad, helt enkelt något lite utöver det normala 
på promenaden. Jag har relaterat topparnas 
höjder efter min subjektiva uppfattning om hur 
spännande händelsen eller miljön är som orsakar 
utslaget. 

Promenaden börjar i planområdets sydvästra 
hörn vid Ringstorpsvägen. Den första toppen på 
pulslinjen är rätt liten och relaterar till entrén till 

ett av de stora gröna parkrummen.
Den andra pulstoppen är den största på 
promenaden och utslaget ges på grund av 
vattenreservoaren. 

Det tredje pulsutslaget relaterar till entrén till det 
minsta gröna parkrummet. Det fjärde pulsutslaget 
fås även det på grund av entrén till ett grönt 
parkrum. 

Det femte pulsutslaget uppkommer när man på 
promenaden kommer upp på Hammarbergsgatan.  

Den sjätte pulstoppen kommer när man under 
promenaden lämnar Hammarbergsgatans trottoar 
och i stället går upp på den alléprydda gång- och 
cykelvägen som löper mot Ringstorps Centrum. 

Analys av Ringstorp
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Det sjunde pulsutslaget relaterar till åsynen av 
Ringstorps centrum. Centrumbyggnaden i sig själv 
är inte extremt spännande men centrumet är det 
området där folk träffas och där det är liv och 
rörelse. 

Det åttonde pulsutslaget fås när man står 
i den norra delen av torgytan framför 
centrumbyggnaden och skymtar kyrkan på andra 
sidan Johan Banérs gata. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det idag 
är relativt lite puls i Ringstorp. Man kan gå långa 
sträckor, uppemot 190 m utan att miljön eller den 
rumsliga strukturen förändras nämnvärt eller det 
händer något nytt. 

Entropi
Begreppet entropi är en slags dynamik som visar 
att området aldrig är det samma. Entropi har med 
tyngdkraft, åldrande och förfall att göra. I det här 
stycket redovisar jag platser i Ringstorp som är 
utsatta för just förfall och åldrande.

I planområdets sydvästra hörn finns ett antal 
jordhögar som tycks flyta ut mer och mer för varje 
dag.Regn och vind skyndar på processen.

Precis nedanför vattenreservoaren finns 
det en graffitimålad byggbarack uppställd. 
Graffitimålningen får vara kvar utan att någon 
tvättar bort den. Det stadigt fortgående förfallet 
visar att området aldrig är det samma utan hela 
tiden åldras på sitt eget sätt. 

Vid Ringstorps centrum finns bänkar i olika stil och 
material utställda. En av de blå träbänkarna har 
förmodligen blivit vandaliserad och det är ett stort 
hack i ryggstödet. Bänken får stå kvar trors detta.

Källsorteringsanläggningen och parkeringsplatsen 
utmed Ringstorpsvägen är ett annat exempel 
på entropi i Ringstorp. Asfalten är sprucken och 
källsorteringskärlen har diverse olika färg och 
form och är uppställda sporadiskt. De vitmålade 
parkeringsmarkeringarna är bortnötta och syns 
knappt. Platsen lider brist på underhåll och ingen 
ny energi investeras för att hålla ytan i gott skick.

Slutsats av analys
Man kan sammanfattningsvis säga att Ringstorp 
uppfyller tre av fyra kriterier för att vara en 
överbliven yta enligt min analysmetod. Det 
finns ett flertal exempel på att planområdet 
innehåller både basal materialitet och entropi. 
Pulsdiagrammet visar att vid en promenad genom 
området är det inte mycket som händer eller 
förändras nämnvärt. Det är inte heller mycket folk 
i rörelse i området vilket gör att pulsen känns låg.

Den enda av de fyra kriterierna som Ringstorp inte 
uppfyller är horisontalitet. De olika grönytorna 
med bevuxna vallar ger Ringstorp en stor 
rumslighet. Det finns även en viss rumslighet 
på vissa platser utefter Ringstorpsvägen och 
Hammarbergsgatan.
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Vad händer på en vandring genom Ringstorp?
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Mitt angreppssätt
Jag har arbetat fram ett planförslag för Ringstorp 
med tre olika karaktärer. Planens norra del, vid 
Ringstorps centrum, har jag valt att utforma med 
begreppen non-site, on-stage, place, interaktion 
och puls i åtanke. Det är här det ska vara liv 
och rörelse och ett utbyte mellan människorna 
och staden. Intentionen är att centrumet ska 
vitaliseras och fungera som en mötesplats för de 
boende i Ringstorp.

Tomtens mellersta område, precis söder om 
Hammarbergsgatan har jag valt att bebygga med 
flerfamiljshus och radhus. Genom att bebygga 
detta område är förhoppningen att Ringstorps 
centrum får ett större och bredare kundunderlag. 
Tomten pekas ut som möjligt förtätningsområde 
i Översiktsplan för Helsingborgs stad, ÖP 2002 
(Stadsbyggnadskontoret Helsingborg, 2002) och 
i tävlingsprogrammet för Europan står det att 
tomten kan bebyggas med 150-200 lägenheter.

Tomtens södra område, mellan allén som leder till 
vattenreservoaren och Grenadjärsgatan, har jag 
medvetet valt att helt lämna orörd med begreppen 
space, site, back-stage och entropi i åtanke.

Jag anser att detta område är en överbliven yta 
i staden som har vissa kvalitéer för de boende i 
området. Området används idag mestadels som 
rekreation och grönområde. Människor genar över 
området för att komma till vattenreservoaren, 
området används för rastning av hundar och här 
och var ser man spår av graffiti vilket kan innebära 
att ungdomar använder området som back-stage.

Den södra delen av tomten ligger dessutom inom 
ett flertal av olika verksamheters skyddsavstånd 
och bedöms av Helsingborgs stadsarkitektkontor 
inte som lämpligt att bebygga av hälsomässiga 
av skäl. Jag tycker även att man genom att spara 
detta område som det är visar respekt mot den 
gamla anrika vattenreservoaren.

G r u n d p r i n c i p

Non-site

On-stage

Place

Interaktion

Puls

Space

Site

Back-stage

Entropi

Bostäder

Flerfamiljshus

Radhus

Under arbetets gång med planförslaget har jag haft 
regelbunden kontakt med stadsbyggnadskontoret 
i Helsingborgs kommun. Jag har hela tiden 
velat utforma ett realistiskt planförslag som 
skulle kunna uppföras i realiteten. Jag har också 
eftersträvat att utforma planförslaget i linje med 
Helsingborgs kommuns riktlinjer för området. 

I tävlingsprogrammet för Ringstorp har jag 
främst tagit fasta på att: Hänsyn ska visas 
mot  vattenreservoaren och dess park, att de 
befintliga grönområdena är en stor resurs i 
området, att gaturummet mot Ringstorpsvägen 
ska förbättras och att det nya bostadsområdet får 
en stadsmässighet med tydlig kvartersstruktur och 
gaturum.

Vad det gäller centrumet har jag främst tagit fasta 
på att: Skapa nya effektiva parkeringslösningar, ge 
centrumet en urban karaktär och ett väldefinierat 
offentligt rum och att man ska kunna röra sig på 
ett smidigt sätt till och från centrumet. 

Förutsättningar
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