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ÖP 2010 har tagits fram genom en process med många aktörer genom 
workshops, fokusgrupper och profilarbetsgrupper. Inom Helsingborgs stad 
har många deltagit aktivt och på olika vis bidragit till denna samrådshand-
ling.

Arbetet med ÖP 2010 har genomförts av en arbetsgrupp inom stads-
byggnadsförvaltningen, avdelning för strategisk planering, under ledning av 
Sofia Öreberg.

Från och med samrådsskedet har Magnus Ydmark på strategisk planering 
tagit över projektledarskapet.

Projektledare och processansvarig under 2007/2008 var Therese Anders-
son, strategisk planering. Ann-Marie Cvitan Trellman var fram till september 
2008 ansvarig för medborgardialogen. Samrådshandlingen togs fram under 
projektledning av Markus Horning på  Atkins, Malmö under våren 2009.  

Arbetsgruppen utgörs av Natalia Panassiouk, MyLinda Lorentzson, 
Eva-Marie Wenehed, Christina Andersson, Widar Narvelo, Eva Fransson, 
Fredrik Bengtsson och Birgit Müller. Avdelningens övriga medarbetare har 
kompletterat med stöd och viktig kunskap.

Därutöver har många medarbetare inom förvaltningens övriga avdelningar 
bidragit aktivt.

Layout har gjorts av Charlotte Wimark, Karina Sterntorp och Birgit Müller. 
Profilcollagen har gjorts av Fredrik Karlsson på Atkins, Malmö och omslaget 
av Emilie Wieslander och Fredrik Karlsson på Atkins, Malmö.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en ledningsgrupp bestående av 
stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer, Ole Andersson, Björn Bensdorp-
Redestam, Ann-Charlotte Wedelsbäck och Magnus Holmqvist följt arbetet.

Inom Helsingborgs stad har en politisk styrgrupp utgjorts av kommun-
styrelsens ordförande Peter Danielsson, kommunstyrelsens vice ordförande 
Tomas Nordström, stadbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson, 
stadbyggnadsnämndens vice ordförande Bengt Larsen och stadsdirektör 
Stellan Folkesson.

Under processen med att ta fram ÖP 2010 har avstämningar gjorts löpande 
med kommunalrådsberedningen.

ÖP 2010 består av följande handlingar:

•	 ÖP 2010 - en strategisk översiktsplan för 
 Helsingborgs utveckling
•	 Sex	kartor:	Markanvändningkarta	och	
 regleringskarta samt fyra kartor med 
 utvecklingsprinciper
•	 Konsekvensbeskrivning	–	miljömässiga,	sociala		
 och ekonomiska konsekvenser
•	 Riksintressen	och	allmänna	intressen
•	 Samrådsredogörelse
•	 Utställningsutlåtande
 

Visionen i ÖP2010 är baserad på Framtidsbild 2035
- Helsingborg en färgstark och framåtriktad stad enligt 
beslut i kommunstyrelsen, september 2008.



Helsingborg är en framåtriktad stad med unika kvaliteter för boende, företag och besökare.  
Kombinationen av storstadens kultur, närheten till hav och natur och unika landsbygdskvali-
teter är några av anledningarna till att många väljer att flytta hit.  Attraktiva boende, rikt kul-
turliv och goda kommunikationer är andra delar av Helsingborgsregionens dragningskraft. 
Det	finns	med	andra	ord	mycket	att	bygga	vidare	på	när	Helsingborg	växer	och	utvecklas.	

Det	har	byggts	mycket	 i	Helsingborg	de	senaste	åren.	Vi	har	haft	en	period	av	tillväxt	och	
utveckling vilket resulterat i omfattande bostadsbyggande. Dagens stadsutveckling är resul-
tatet av långsiktig och medveten planering. Den är också resultat av Helsingborgs stads ut-
talade	ambition	att	Helsingborg	ska	fortsätta	att	växa	för	att	möta	befolkningsökningen.	

En levande stad blir aldrig färdigbyggd. År 2035 beräknas Helsingborgs stad ha närmare 
160 000 invånare. Tillsammans med grannkommunerna i Helsingborgsregionen är vi då 
omkring	370	 000	invånare.	Vi	ska	möta	behoven	från	en	växande	befolkning	och	samtidigt	
utveckla stadens kvaliteter och värdefulla miljöer. Samtidigt finns det stora utmaningar i ar-
betet med Helsingborgs utveckling.

Det finns sociala och ekonomiska skillnader i Helsingborg. Vi vill ge människor i alla delar av 
staden, både i centralorten och på landsbygden, goda förutsättningar för en bra vardag. Vi 
vill skapa infrastruktur i regionen som svarar upp mot de behov som finns idag och de krav 
som ställs framöver.

Genom kreativa möten och engagerade samtal med medborgare, näringsliv, stadens anställ-
da och politiker har arbetet med Framtidens Helsingborg och ÖP 2010 pågått sedan våren 
2007. Arbetet med att fokusera på gemensamma prioriteringar och konkreta åtgärder kring 
vad som behöver göras för att förverkliga framtidsbilden har varit intensivt och utvecklande. 
Det utställningsförslag för Helsingborgs översiktsplan som presenteras här, tar sin utgångs-
punkt i Framtidsbild 2035 - Framtidens Helsingborg – en färgstark och framåtriktad stad som 
beslutades av Kommunstyrelsen den 10 september 2008. I förslaget för ÖP 2010 redovisas 
de	målbilder	som	staden	har	samt	vilka	utvecklingsprinciper	som	leder	till	hållbar	tillväxt	och	
förverkligande av framtidsbilden. I ÖP 2010 presenteras strategier och arbetsinriktningar för 
stadens framtida utveckling. ÖP 2010 är, med denna process som underlag, det verktyg som 
visar vägen för Helsingborgs fysiska utvecklingsarbete.

Det kommer att krävas ställningstaganden, beslut och agerande för att nå visionen. Arbe-
tet med att skapa framtidens Helsingborg är något som måste ske genom samarbete. Vi är 
många som vill se Helsingborg utvecklas med framgång. Med gemensamma krafter ska det 
bli verklighet.

Helsingborg, maj 2010
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ÖP 2010 – Så HäR FUNKAR dET

I arbetet med att ta fram Helsingborgs nya 
översiktsplan, ÖP 2010, har vi identifierat 
tre starka behov som har varit avgörande 
för vårt val att utveckla översiktsplanen 
till en strategisk översiktsplan för Helsing-
borgs utveckling.

1. Behovet av att se Helsingborg i ett större 
geografiskt sammanhang. Helsingborg 
är en del av ett regionalt sammanhang, 
det vill säga Skåne Nordväst, Skåne, och 
Öresund. Detta påverkar Helsingborgs 
utveckling och är en del av dess utma-
ningar. Arbetet med ÖP 2010 handlar 
om att tydliggöra hur olika pusselbitar 
kan bidra till stadens långsiktiga arbete 
med Helsingborgs utveckling. 

2. Behovet av att se den fysiska planering-
en i ett större sammanhang. Fysisk pla-
nering har avgörande inverkan på män-
niskors liv, på hur de använder sin stad. 
Stadens fysiska utveckling är en del av 
stadens utveckling som helhet. Att utgå 
från vilket liv vi som helsingborgare vill 
skapa och vilka behov det genererar har 
varit grunden i vårt arbete. 

3. Behovet av att se långsiktigt på Helsing-
borgs utveckling tillsammans med sta-
dens alla förvaltningar, andra aktörer och 
medborgare. Det är av vikt att vi i Hel-
singborgs stad tillsammans ser på vilket 
Helsingborg vi vill skapa, hur vi plane-
rar för våra medborgare och företag och 
vilka framtidsfrågor vi måste möta.  

Arbetet med ÖP 2010 har alltså handlat om 
att tydliggöra hur olika pusselbitar kan bidra 
till stadens långsiktiga arbete med Helsing-
borgs utveckling. Vi vill skapa den framtida 
attraktiva staden med en ökad helhetskänsla 
och gemensam Helsingborgsidentitet. 

2000-talets stadsutveckling visar att kontinuerlig sektorsövergripande sam-
verkan inom såväl kommunen som regionen som helhet är en nyckelfaktor för 
lyckad långsiktig planering. I detta sammanhang är utveckling av översiktspla-
nens roll och kvalitet av stor vikt.  

ÖP 2010 handlar också om att låta olika 
aktörer, kompetenser, idéer, traditioner och 
värderingar mötas. Under processen har vi 
velat öka samspelet mellan olika sakområ-
den och förvaltningar utifrån förståelse av 
översiktsplanen som ett strategiskt doku-
ment för hållbar stadsutveckling. Vi har va-
rit proaktiva, flexibla och helhetsorienterade 
med fokus på dialogen som verktyg. Vi har 
utgått från en framtidsbild som tagits fram 
i bred samverkan, och sedan steg för steg 
identifierat våra behov och utvecklat våra 
strategier och principer.

ÖP 2010- dokument och karttjänst
En översiktsplan är ett vägledande doku-
ment som inte är juridiskt bindande. Planen 
ska ge stöd för kommande beslut om mark- 
och vattenanvändning eller bebyggelseut-
veckling i enlighet med bestämmelserna i 
plan- och bygglagen. 

I Helsingborgs nya översiktsplan presen-
teras våra strategier, principer och initiativ 
kring Helsingborgs utveckling. ÖP 2010 
riktar in sig på att förmedla ett strategiskt 
budskap kring Helsingborgs utveckling och 
ger motiven för ställningstagande gällande 
planläggning och ska öppna för större för-
ståelse kring varför vissa beslut fattas. ÖP 
2010 gör att medborgare och intressenter 
kan få svar på vad som prioriteras och för-
väntas – och motiven för dessa.

ÖP 2010 ska också fungera som gemen-
sam plattform för Helsingborgs utveckling. 
Detta innebär att ÖP 2010 ska ha koppling 
till stadens verksamheter och bygga en bro 
för samsyn och samverkan utan att ge sig in 
på verksamhetsspecifik utveckling och styr-
ning.  Denna inriktning ställer krav på att ÖP 
2010 samordnas med andra styrdokument 
som påverkar Helsingborgs utveckling. Hel-

ÖP 2010 – en strategisk översiktsplan  

Foto: Vesna Vrabec

6 - ÖP 2010 ÖP 2010 –  Så HäR FUNKAR dET 



ÖP 2010 – Så HäR FUNKAR dET

singborgs stads Trafikstrategi, Cykelplan, 
den årliga Plan för hållbar utveckling, Miljö-
program, Boendeprogram, Energistrategi, 
Biblioteksplan är några exempel på strate-
giska dokument som ÖP 2010 stödjer sig på 
eller hänvisar till för fördjupad kunskap. 

Utgångspunkten för ÖP 2010 har varit 
att den först och främst ska vara tydlig i 
sina strategier och principer. Det material 
som finns med ska vara aktuellt och rele-
vant över längre tid. Därför har vi valt att 
inte redovisa allt underlag i ÖP 2010. Istäl-
let samlar vi alla dokument som fungerar 
som underlag i en digital planeringspor-
tal, en slags stadens uppslagsbok, där de 
är tillgängliga för alla och kan uppdateras 
löpande. Planeringsportalen är ett viktigt 
kvalitetshöjande verktyg för Helsingborgs 
stads framtida planerings- och utvecklings-
arbete, då den möjliggör bättre sökbarhet 
och underlättar arbetsprocessen. Portalen 
kommer att ha en karttjänst som ingång 
för att man lätt ska hitta relevanta besluta-
de dokument såväl i text och statistik som 
i geografisk information.

ÖP 2010 - processen
Under hela processen har vi haft ett stort an-
tal workshops med anställda i Helsingborgs 
stads förvaltningar och bolag. Från februari 
till april 2008 genomfördes möten, semina-
rier, träffar, workshops med olika medbor-
garmålgrupper som till exempel barn/unga, 
äldre, byalag. Syftet var att brett diskutera 
frågor som: Vilket Helsingborg vill vi ha? 
Hur ser Helsingborg ut 2035? samt disku-
tera behov, önskemål och framtidsvisioner.  
Förslagen som framkom utgjorde en del av 
underlaget till Framtidsbild 2035 - Framti-
dens Helsingborg – en färgstark och fram-
åtriktad stad!

Med Framtidsbild 2035 som utgångspunkt 
fortsatte dialogen hösten 2008. Tre arbets-
grupper fördjupade innebörden i ÖP 2010:s 
tre profilområden mötesplatser, boendemil-
jöer och logistik och våra byars och stads-
delars utvecklingsmöjligheter. En ÖP-turné 
med besök på 20 platser i Helsingborg ge-
nomfördes under september-november 
2008. En bemannad utställningscontainer 
utgjorde tillfälligt dialogrum. Här fanns kar-
tor, planer och frågor om framtidens Hel-
singborg. De förslag som lämnades kom att 
tillsammans med flertalet olika arbetsgrup-
pers arbete och underlag bli en del av sam-
rådsförslaget från maj 2009.  

Karttjänst och doku-
ment som hänvisas 
till, går att finna 
under

www.helsingborg.se

ÖP 2010  år 2006-2010 ÖP 2010 år 2010-2014
”Fördjupningar”

Ny ÖP-process....

Fr
am

tid
sb

ild
 2

03
5 

- V
is

io
n/

m
ål

bi
ld

St
ra

te
gi

er
, p

ro
fil

om
rå

de
n,

 p
rin

ci
pe

r

Ko
nk

re
tis

er
in

g,
 d

et
al

je
rin

g

Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

, u
pp

da
te

rin
gPMTema

PMFöp

Etc.Dok

Etc.Etc.

Fr
am

tid
sb

ild
 2

03
5 

- V
is

io
n/

m
ål

bi
ld

Sa
m

rå
d

Be
sl

ut

U
ts

tä
lln

in
g

St
ra

te
gi

er
, p

ro
fil

om
rå

de
n,

 p
rin

ci
pe

r

Fr
am

tid
sb

ild
 2

03
5 

- V
is

io
n/

m
ål

bi
ld

A
nt

ag
en

 Ö
P 

20
10

A
kt

ua
lis

er
in

g 
20

14

D
ia

lo
g.

...

Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

, u
pp

da
te

rin
g

A
kt

ua
lis

er
in

g 
20

18

Fr
am

tid
sb

ild
 2

03
5 

 u
pp

da
te

ra
 v

isi
on

St
ra

te
gi

er
, r

ev
id

er
ad

e

Ko
nk

re
tis

er
in

g,
 d

et
al

je
rin

g

Fr
am

tid
sb

ild
 2

03
5 

  v
is

io
n

Sa
m

rå
d

Be
sl

ut

St
ra

te
gi

er
,

Fr
am

tid
sb

ild
 2

03
5 

  V
is

io
n

Helsingborgs modell på en kontinuerlig och levande översiktsplaneprocess.

ÖP 2010 - 7 ÖP 2010 –  Så HäR FUNKAR dET 



I det fortsatta planeringsarbetet ska vi även 
vidareutveckla våra former för dialog och 
samverkan. Fokus ska ligga på ett gemen-
samt sektorsövergripande arbete. Formerna 
ska vara involverande och transparenta. 

ÖP 2010 - fördjupning
Det krävs fördjupade studier kring olika 
frågor efter det att ÖP 2010 är antagen. I 
denna skrift redovisas de i nuläget identifie-
rade behoven för framtida planering. Fler 
kommer att tillkomma under arbetet. Vi har 
valt att använda Fördjupnings-PM som ett 
samlat begrepp på de olika former av fram-
tida dokument som fördjupar ÖP 2010. En 
sammanställning av olika Fördjupnings-PM 
som kan vara relevanta finns i slutet av do-
kumentet.

Inför nästa mandatperiods aktualisering av 
översiktsplanen ska vi sammanställa slutsat-
serna av olika Fördjupnings- PM. Ställnings-
taganden och prioriteringar ska formuleras, 
och så rullar den strategiska översiktsplane-
ringen vidare, i samverkan och samråd med 
andra aktörer. 

Helsingborgs stad kommer att verka för 
att nästa nya översiktsplan baseras på en 
gemensam plan för hela Skåne Nordväst. 
Samverkan inom regionen är en förutsätt-
ning för en utveckling som är mer hållbar 
för alla berörda kommuner.

Under perioden 19 maj -19 augusti 2009 var 
ÖP 2010 på samråd. Samrådsförslaget har 
under hela samrådsperioden var utställd i 
Stadsbyggnadshuset.  Förslaget fanns också 
tillgängligt på stadens hemsida och på bib-
lioteken. Alla som tidigare har deltagit i 
processen - anställda på olika förvaltningar, 
medborgare, byalag och andra intressefören-
ingar samt  skolelever, har bjudits in till några 
utställningsvernissager och samrådsmöten. 
Syftet var att presentera förslaget, återkoppla 
till de medborgardialoger som genomförts 
tidigare och att få synpunkter på samrådsför-
slaget. Sex samrådsmöten för allmänheten 
har arrangerats på kvällstid, samt ett på en 
lördag. Under Helsingborgsfestivalen den 
23-25 juli presenterades ÖP 2010 i ett infor-
mationstält i Stadsparken. Samrådsförslaget 
presenterades där mer informellt för att ska-
pa ett intresse för översiktsplanearbetet, ge 
besökarna en möjlighet till att uttrycka sina 
åsikter kring Helsingborgs stadsutveckling 
och diskutera samrådsförslaget.

Utifrån bland annat inkomna synpunkter 
från allmänheten och olika myndigheter, 
organisationer och föreningar konkretisera-
des och utvecklades förslaget under hösten 
2009. Utställningsförslaget hade  i stort sett 
samma struktur som samrådsförslaget. Som 
konkretisering av utvecklingsprinciperna 
hade kapitlet ”Tänk på att” tillkommit. Fo-
kus i detta kapitel ligger på att tydliggöra vil-
ka motstående intressen som behöver han-
teras i den fortsatta planeringen. Dessutom 
hade stor vikt lagts vid att fördjupa den stra-
tegiska konsekvensbeskrivningen samt 
att utveckla och precisera kartornas 
symbolik. 

Arbetet med Helsingborgs utveck-
ling fortsätter efter antagandet av 
ÖP 2010. Det är då vi gemensamt 
ska förverkliga våra strategier och 
principer genom att löpande för-
djupa, utveckla och diskutera stadens 
utvecklingsbehov.  

En effektiv planeringsprocess som fokuserar 
på att ständigt hantera aktuella och viktiga 
frågor förutsätter kontinuerligt och flexibelt 
arbete. Vi behöver utveckla formerna för 
fördjupad planering efter ÖP 2010 på såväl 
geografisk som tematisk nivå.

Produkt Process

Fördjupning

ÖP 2010
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Helsingborg 2035 – Vår vision  
med stolthet vill jag hälsa dig välkommen till Helsingborg! Här är det lätt att tri-
vas, vare sig man är infödd, nyinflyttad, verksam, student eller turist. Här möts 
man. människor från hela Öresundsregionen, från resten av Sverige och Europa, 
ja, hela världen, finns här. Unga, barnfamiljer, singlar och seniorer; var och en kan 
finna sin plats. 160 000 invånare och många tillresta samexisterar i stadens rum. 
Låt mig visa dig runt och berätta om en stad som utvecklats. Från Landborgen har 
vi utsikt över stad och landskap. Härifrån synliggörs Helsingborgs utveckling. Se 
på stadens myller, på paletten av landsbygdsvyer! Inte bara för att det är vack-
ert, utan för att det är en fascinerande berättelse om utveckling, och attraktivitet, 
hållbarhet, tolerans och tillväxt. 

Gå från den medeltida stadskärnans små-
skaliga kvarter med butiker, caféer och bo-
städer, vidare genom det växande Campus-
området. Se de stora kulturattraktionerna 
och de internationellt uppmärksammade 
byggnaderna. Parkerna och grönområ-
dena, där rumslighet, dofter och färger 
lockar till picknick, utomhusfester, vila och 
naturexkursioner. Stränderna och kajerna 
som drar badgäster, båtägare, och flanö-
rer till sig. Här och där stannar människor 
upp, enskilt eller i grupper. För att njuta 
av samvaro, stadens myller och spontana 
kulturaktiviteter. Eller bara för att betrakta 
utsikten.       

Förtätningen har gjort att stadens skyline 
är ett av de främsta landmärkena. De höga 
husen, som så elegant kompletterar den 

äldre bebyggelsen, samspelar stolt och res-
pektfullt med Helsingborgs höjder och det 
omgivande landskapet.    

Helsingborg är staden där alla har tillgång 
till vattnet – som utsikt eller som reellt in-
slag i miljön. 

Det är lätt att ta sig till Helsingborg och 
enkelt att förflytta sig inom kommunen.  
Här knyter kollektivtrafiken smidigt ihop 
stadens delar. Från det omtyckta resecen-
tret utgår järnvägstrafik, bussar, spårvagnar 
och sundstrafik. Spårvagnarna till Höganäs 
går var tionde minut, likaså snabbtågen till 
Malmö och HH-tågen till Köpenhamn. 
Den väl utbyggda kollektivtrafiken bidrar 
naturligtvis till besökares lust att utforska 
den variation av miljöer som Helsingborg 
har att erbjuda. Men inga rör sig så mycket 
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i Helsingborg som helsingborgarna själva. 
De är väl förtrogna med hela sin stad. De 
rör sig kors och tvärs med spårvagn, buss, 
cykel och till fots. Det känns tryggt och 
tillgängligt. Kollektivtrafiken, energisnåla 
bilar, det utbyggda cykelvägsnätet och alla 
vandringsleder inte bara underlättar de 
nödvändiga förflyttningarna, utan lockar 
också till spontana utflykter i närmiljön. 

Helsingborg är rikt på kontraster, varia-
tioner och mångfald. Det märks i mötes-
platsernas livfullhet, i stadens identitet, i 
arkitekturen och befolkningssammansätt-
ningen. Det är tydligt i mötet mellan cen-
tralort och landsbygd, mellan kultur och 
natur. Det gör också att det finns något 
som passar alla när det gäller boendemil-
jöer, näringsliv och offentliga rum. 

Här är varje del av staden en välfungerande 
nod i ett övergripande nät. I Helsingborg 
vill man gärna bo och verka genom livets 
alla skeden. I närmiljön finns det utbud av 
service och handel som behövs för att var-
dagen ska fungera. Det är alltid nära till ett 
grönområde eller en park. 

Staden är sammanhållen och effektiv i sin 
markanvändning. Helsingborg är numera 
klimatneutral och energieffektiv.   

En kontinuerlig dialog med Helsingborgs 
invånare är sedan länge grunden för att 
agera framåt.  

Det kreativa och kunskapsinriktade Hel-
singborg är det regionala navet för inno-
vation och näringslivsutveckling. Det 
strategiska läget, tillgänglig kvalificerad 
arbetskraft och det attraktiva stadslivet är 
bidragande faktorer. Helsingborg är ofta 
värd för konferenser.    

En nyckel till framgång har varit samarbete 
mellan Helsingborgs stad och näringsliv. 
En annan är samverkan med Skåne Nord-
väst, Skåne och Öresundsregionen. Den 
framtidsinriktade planeringen har bidragit 
till en starkare stad och region.

Helsingborg har inte bara följt utveckling-
en, utan varit med och drivit den. Helsing-
borg är den framåtriktade staden.

- Vad är konsekvenserna av 
visionen?

Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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Våra utmaningar
med siktet mot visionen, men med utgångspunkt i dagens situation sätter vi kurs 
mot Helsingborg 2035. dagens Helsingborg har både rik historia och föränderlig 
omvärld att förhålla sig till. Att planera för framtiden förutsätter att vi möter fram-
tida utmaningar och utvecklar befintliga värden på hållbart sätt. 

Att utvecklas hållbart, ur miljömässigt, so-
cialt och ekonomiskt perspektiv är den sto-
ra utmaningen inte bara för Helsingborg, 
utan för alla städer och samhällen. Hållbar 
utveckling innebär att använda mänskliga 
och naturens resurser medvetet och balan-
serat genom att ta såväl sociala som miljö-
mässiga och ekonomiska hänsyn. Hållbar 
utveckling utmärks av att de gemensamma 
resurserna används så effektivt och rätt-
vist som möjligt för att nå uppsatta mål. 
Att hushålla med resurserna över tiden så 
att kommande generationer får minst lika 
goda förutsättningar som nuvarande, är 
centralt för hållbar utveckling.

För Helsingborg har ett antal viktiga frå-
gor identifieras, frågor som måste hanteras 
för att möjliggöra hållbar utveckling och 
förverkliga visionen för Helsingborgs stad 
2035.  

definiera vår roll i olika regioner
Helsingborg måste stärka och utveckla sin 
roll i såväl närregionen som i Öresundsre-
gionen, för att vara en intressant stad att 
leva och verka i. I det fortsatta integra-
tionsarbetet är det avgörande för städerna 
i regionen att definiera sina inbördes roller 
för att kunna få ut optimalt av samarbetet. 
Häri ligger även utmaningen att fortsätta 
komplettera och stödja varandra vad gäller 
näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, ut-
bildning, kultur, turism och infrastruktur.

Näringslivet är en viktig katalysator för den 
regionala utvecklingen. Därmed är en del 
i utmaningen att få befintliga företag att 
fortsätta utvecklas och nya att etablera sig i 
Helsingborg. Idag är näringslivet i Helsing-
borg mångfacetterat med stor mängd fö-
retag inom olika branscher. Tyngdpunkten 
ligger på logistik, IT, livsmedel och läke-
medel/hälsa. Att Helsingborgs näringsliv 
inte domineras av en bransch eller aktör är 
en stor fördel, och det är en utmaning att 
agera långsiktigt för att behålla det nyanse-
rade näringslivet i Helsingborg i takt med 
att näringslivet förändras. 

Balansera befolkningsutvecklingen
De senaste 20 åren har Helsingborg vuxit 
med nästan 20 000 invånare. Prognosen 
inför kommande 25 år visar på en tillväxt 
med mer än 30 000 invånare. För att ha 
beredskap för befolkningstillväxten krävs 
en utbyggnad på cirka 18 000 bostäder 
fram till år 2035. Den ständiga utmaning-
en är att ge helsingborgaren bästa möjliga 
villkor för en bra vardag; en vardag som 
känns lustfylld, varierad, trygg och spän-
nande. För det krävs fungerande och håll-
bar stadsutveckling som tar hänsyn till och 
visar omsorg om Helsingborgs alla delar.

Stora socioekonomiska utmaningar måste 
hanteras eftersom en historisk omvand-
lingsprocess utan motstycke pågår i form av 
kraftig befolkningsrörlighet med hög andel 
oetablerade hushåll och risk för ökad segre-
gation mellan bostadsområden.

Befolkningsökning
År	1980	–	ca	103	000	inv 
År	2009	–	ca	128	000	inv 
År	2035	–	ca	160	000	inv

Andel äldre 
Under de närmsta 10 åren för-
väntas andelen invånare mellan 
65-74 år öka med 30 %.

In- och utflyttning 
Inom åldersgrupperna mellan 
0-6, 25-34 och 45-64 är det fler 
som flyttar ut än som flyttar in till 
Nordvästra Skåne.

Befolkningsökning/Byggda 
lägenheter 
2008 1 768 pers 528 lgh 
2007 1 597 pers 420 lgh 
2006 1 327 pers 499 lgh 
2005    883 pers 201 lgh

år Invånare Antal bostäder 
1984 103 870 52 538    
2004 120 154 59 435 
2008 126 754 61 446

FAKTARUTA

Sociala aspekter

Miljö-
aspekter

Ekonomiska aspekter

Definitionen för hållbar utveckling är 
baserad på den definition som anges i 
”Plan för hållbar utveckling” som årli-
gen ges ut av Helsingborgs stad.
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I befolkningsutvecklingen ligger även ut-
maningen att få balanserad befolknings-
struktur. Prognoserna för Helsingborgs 
befolkningsutveckling pekar mot allt 
större andel äldre. Fler äldre innebär också 
att färre ska försörja fler, vilket kan leda 
till obalans på arbetsmarknaden och i det 
sociala systemet. En stor utmaning ligger 
därför i att kunna attrahera nya yngre be-
folkningsgrupper och samtidigt förvalta 
livserfarenhet och kunskap hos de äldre. 

Hantera ökat rese- och 
transportbehov  
Öresundsregionens och Helsingborgs ut-
veckling leder till ett ökat rese- och trans-
portbehov. Den stora utmaningen ligger 
därför i att utveckla infrastrukturen och 
skapa förutsättningar för hållbara resor 
och transporter.  

Redan idag har vi stora trafikmängder inne 
i stadskärnan som medför negativa kon-
sekvenser för luftkvalitet och attraktiva 
stadsrum.  Detta skapar ett behov av ut-
veckling av kollektivtrafik, cykelvägar som 
komplement till personbilstransporter.

Större infrastruktursatsningar är betydelse-
fulla för Helsingborgs framtida utveckling, 
men innebär samtidigt stora utmaningar. 
Mark måste tas i anspråk och utrymmes-
bristen i centrala Helsingborg blir tydlig. 
Hur infrastrukturen utformas i ett hållbart 
samhälle blir en central frågeställning. 

Fast HH-förbindelse, en kommande bana 
för höghastighetståg och en nationellt 
strategiskt viktig hamn kommer att ytterli-
gare stärka Helsingborgs ställning som ett 
viktigt rese- och logistikcentrum. Omlast-
ningsmöjligheterna mellan sjö, järnväg och 
väg kommer att bli mycket betydelsefulla. 

Stora nationella infrastruktursatsningar 
kommer också att innebära lokala och re-
gionala följdinvesteringar. Helsingborgs 
stad och regionen, i samverkan med ett lo-
kalt och regionalt näringsliv, får sannolikt 
i större utsträckning själva stå för delar av 
dessa investeringar.

minska miljöbelastningen och 
hantera klimatförändringar
En kontinuerlig stadsutveckling skapar 
möjligheter för att minska vår påverkan 
på klimatet. Samtidigt påverkar framtida 
klimatförändringar med stigande havsnivå 
och högre temperatur våra möjligheter för 
hur vi utvecklar våra städer och samhäl-
len. 

För att minska miljöpåverkan behöver 
stadsutvecklingen ske på ett sätt som han-
terar våra resurser effektivt. Utmaningen 
ligger i att minska våra utsläpp och be-
gränsa vår energianvändning samt hushålla 
med marken, samtidigt måste en fortsatt 
tillväxt stimuleras för att ett robust och 
hållbart samhälle ska vara möjligt.

För Helsingborgs del ligger utmaningen 
med klimatförändringarna i att det påver-
kar hur och var vi kan bygga bostäder, eta-
blera verksamheter och anlägga infrastruk-
tur och hur vi därigenom kan minimera 
effekterna av klimatförändringarna som 
vår region möter. Dagvattenhantering, 
utveckling av parker och naturområden 
är några av de frågor som kommer att bli 
betydelsefulla för att minimera konsekven-
serna av klimatförändringarna.

Bredda bilden av Helsingborg
Stadens invånare är bärare av dess identi-
tet och är med om att forma den. Dialo-
ger med helsingborgare har visat att deras 
bild av Helsingborg är positiv, men den är 
också kontrastfylld. Olika livsstilar innebär 
att människor upplever och värderar en 
och samma stadsmiljö på olika sätt, vilket 
avspeglas tydligt i helsingborgarnas berät-
telser om sin stad.

En utmaning är därför att vidga innebör-
den av Helsingborgs välkända namn som 
porten till kontinenten och Sundets pärla 
genom att fylla dem med större mångfald 
av tolkningar och ge dem fler dimensioner. 
Att lyckas med det innebär att nå fler mål-
grupper och synliggöra det rika utbud av 
kvaliteter som Helsingborgs stad har att 
erbjuda.

Näringsliv 2007 
Av 777 branscher finns 572 
representerade i Helsingborg. 
Flest sysselsatta finns inom 
handel och kommunikation, men 
den näringsgren som ökar mest 
är finansiella verksamheter och 
företagstjänster.

Pendling 2007 
Varje dag arbetspendlar 30 000 
personer till eller ifrån Helsing-
borg. 

Kollektivtrafiken
Varje dag har Helsingborgs 
stadsbusstrafik 30 000 resenärer.

Trafikökning avseende Hel-
singborgs befolkningstillväxt 
Om antalet helsingborgare 
fortsätter att öka i samma takt 
som idag samt att resmönstret 
inte förändras, kommer ytterli-
gare 90 000 resor per vardag att 
alstras. Mer än hälften av dessa 
är bilresor.

- Vilka blir konsekvenser 
om  utmaningarna inte 
beaktas?

Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER

FAKTARUTA

FAKTARUTA
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Våra strategier
För att möta de utmaningar som identifierats och för att nå visionen om Fram-
tidens Helsingborg krävs arbete, inom flera olika områden och med varierande 
inriktning. Redan i 1997 års översiktsplan illustrerades de övergripande strategi-
erna för Helsingborgs framtida utveckling och övergripande struktur i den så kall-
lade ”pilbilden”. I Översiktsplan 2002 utvecklades dessa överordnade strategier 
ytterligare. Bilden illustrerar på ett tydligt sätt Helsingborgs unika förutsättning-
ar; flerkärnighet, god kollektivtrafikförsörjning, grönstruktur, relation till vattnet 
och Helsingör. ÖP 2010 bygger nu vidare på och konkretiserar dessa tankar.

Stärka i stationsnära lägen
Helsingborgs utveckling ska fortsätta att 
bygga på den flerkärniga struktur som 
pilbilden står för, där utveckling och ut-
byggnad primärt lokaliseras till central-
orten Helsingborg och stationsorterna. I 
stationsnära lägen prioriteras fotgängare, 
cykel- och kollektivtrafik och byten mel-
lan färdmedel underlättas. I en flerkärnig 
struktur med god tillgänglighet är det lätt 
för människor att röra sig och avstånden 
känns korta. Genom ökad täthet, variation 
av mötesplatser och funktioner skapas po-
sitiva kvalitéer. 

Genom att prioritera utbyggnad i stations-
orter kan dessutom övriga delar av lands-
bygden med högklassig jordbruksmark el-
ler viktiga natur- och kulturvärden lämnas 
oexploaterade.

växa resurseffektivt genom 
förtätning
Helsingborg ska också ha en resurseffektiv 
stadsstruktur, det vill säga att vi ska använ-
da våra resurser såsom mark, vatten, energi 
på ett effektivt sätt. I detta sammanhang 

är förtätning en viktig strategi. Förtätning 
betyder nybyggnation inom befintliga be-
byggelseområden och kan göras på olika 
sätt: genom komplettering av bebyggelsen 
inom befintlig struktur, utveckling av ny tä-
tare struktur på lågutnyttjade ytor och ge-
nom olika former av till- och påbyggnader. 
Förtätning innebär vinster för miljön efter-
som vi hushållar med vår jordbruksmark 
och effektiviserar energiförbrukningen ge-
nom att befintlig infrastruktur utnyttjas på 
ett mer effektivt sätt. Att använda mark-
resurser effektivt betyder också att vi får 
mer plats över; plats för fler bostäder, fler 
grönytor, verksamheter och service, vilket 
skapar mervärde för områden i fråga. 

Bli ett regionalt nav 

Helsingborg ska utveckla sin ledande roll 
såväl i närregionen som i Öresundsregio-
nen – vara ett nav framförallt avseende in-
frastruktur, kommunikationer och logistik, 
men också i fråga om kultur, utbildning, 
service, handel och turism. Helsingborgs 
stad måste agera på ett offensivt, proaktivt 
sätt för att driva utvecklingen i regionen. 

- Förtätning… 

- sparar jordbruksmark 

- och förbättrar för kollek-
tivtrafik 

- det möjliggör resande 

- som ger bättre luftkvalitet 

- och bättre boendemiljöer 

- som stärker näringslivet 

- ger fler arbetstillfällen 

- och mer skatteintäkter 

- kan investeras i miljön 

- ger bättre folkhälsa….

Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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ÖP 2010 - 15 

Helsingborg ska samla den norra delen 
av regionen för att därigenom knyta ihop 
Öresundsregionen till en fungerande hel-
het. Vi kommer att medverka till större 
balans i Öresundsregionen genom att 
komplettera de omkringliggande städer-
na, som Köpenhamn, Malmö och Lund, 
med det som är specifikt för Helsingborg. 
Att agera regionalt kommer att vara avgö-
rande för Helsingborgs och närregionens 
framtid. Det innebär också att vara på-
drivande på ett sätt som stödjer andra 
kommuner i sin utveckling. En breddad 
och fördjupad samverkan inom Skåne 
Nordväst är en förutsättning framöver. 

Främja dynamiskt näringsliv 
För att Helsingborg ska kunna växa är det 
viktigt att tillgodose näringslivets behov. 
Det kommer att handla om effektiva och 
flexibla infrastruktur- och logistiklösningar 
och att reservera mark i strategiska lägen. 
Men även genom bland annat samarbete 
med Campus Helsingborg främja de 
synergieffekter som samarbete 
mellan näringslivet, forskning 
och utbildning ger upphov till. 
Det innebär också att fortsätta utveck-
la Helsingborg som en attraktiv stad som 
kan erbjuda bra livskvalitet för boende. 

Utveckla samtida identitet och 
attraktivitet
Helsingborgs utveckling måste i större 
grad ske genom att stadens variationsri-
kedom och platsspecifika kvaliteter lyfts 
på ett nytt och kreativt sätt. Det handlar 
inte bara om att skapa fysiska platser och 
byggnader. Det handlar även om att skapa 
sammanhang och miljöer där människor 
trivs och vill vara, och ständigt söka och 
uppdatera den identitet som präglar sta-
den.  Att i än högre grad utnyttja det havs-
nära läget, skapa trygga boendemiljöer 
med allt vad det innebär av bostadsnära 
serviceutbud, samt se både naturmiljön 
och kulturmiljön som viktiga resurser för 
att utveckla en stärkt och positiv identitet. 
En del i detta arbete är att Helsingborg 
ska vara attraktivt för både sina medbor-
gare och besökare året runt när det gäller 
aktiviteter, arrangemang och stadsliv.

Pilbilden har sedan ÖP 1997 använts för att symbolisera 
Helsingborgs strukturella utveckling.
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Så HäR STICKER vI UT 
Våra profilområden

För att ta fram Framtidsbilden för Helsingborg år 2035 genomfördes, som en del i 
processen, en omfattande dialogprocess. Underlaget var brett, men efter genom-
gång och analys kunde några röda trådar tydliggöras. 

Tre riktningar dominerade. 
Den första inriktningen behandlade frågor kopplade till det offentliga rummet – hur det 
används, vem som vistas i rummen, vad händer i Helsingborgs centrum, i stadsdelar och 
på landsbygden. 

Den andra handlade om frågor som var kopplade till boendemiljön såsom omgivningarna, 
byggnaderna, känslan i olika områden, trygghetsfaktorer och närservice. 

Den tredje handlade om logistik och näringsliv – trafiksystem, hamnens roll, infrastruktur, 
flöden in och ut ur staden, vilka arbetsmöjligheter som ges i staden.

Sammantaget blev Mötesplatser, Boendemiljöer och Logistik tre samlingsnamn för de vik-
tigaste frågorna för Helsingborgs utveckling. Vi har valt att kalla dem våra profilområden 
och de behandlas i detta kapitel. Här presenteras förslag på arbetsinriktningar inom res-
pektive profilområde för att vi ska kunna uppnå vår vision. Genom att arbeta med dessa 
frågor har vi breddat vårt sätt att se på utveckling och vårt förhållningssätt till utvecklings-
strategierna preciseras. 

Stadsutveckling är komplext. Arbetsinriktningar sorterade som profilområden utgör till-
sammans en viktig grund för Helsingborgs framtida utveckling till en hållbar och attraktiv 
stad för dess invånare och besökare.  
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Balansera befolkningsutvecklingen

Hantera ökat rese- och 
transportbehov

Minska miljöbelastningen 
och hantera klimatförändringar

Växa resurse�ektivt genom förtätning

Stärka i stationsnära lägen

Bli ett regionalt nav

Främja dynamiskt näringsliv

Utveckla samtida identitet 
och attraktivitet
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Växa!

Dynamik!

Landsbygd! 

Möten!

Hav!

Möten!

Handel!

VISION STRATEGIERUTMANINGAR

Bredda bilden av Helsingborg

De�niera vår roll i olika regioner
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Tänk Mötesplatser

Tänk Boendemiljöer

Tänk Logistik

Profilområdena handlar om hur Helsingborgs stad ska arbeta med olika frågor för att nå 
visionen, hantera utmaningarna och verkställa strategierna.
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•	planera	för	och	möjliggöra	rikt	pulserande	stadsliv
•	skapa	förutsättningar	för	att	främja	möten	i	vardagen

•	utveckla	vår	roll	som	regional	och	internationell	mötesplats

 I HELSINGBORG SKA vI

mötesplats är en plats för möten mellan människor, både organiserade och spon-
tana, stora sammankomster och möten ett par individer emellan. det kan vara 
en idrottsanläggning, ett bad, en fritidsgård, en virtuell mötesplats eller rum och 
stråk i staden där det finns något att göra för olika sorters människor. En mötes-
plats är också en plats där människor får tillfälle att se andra människor, idéer och 
beteenden.

Möten mellan människor är grunden för 
såväl social samvaro som psykisk och fy-
sisk hälsa. En mötesplats i staden är brett 
definierat ett rum där man möts; oavsikt-
ligt eller avsiktligt. På en parkbänk eller ett 
torg, i en föreningslokal eller i en multi-
arena. Den gemensamma nämnaren är att 
man tillfälligtvis delar samma plats. Det kan 
vara för samma eller olika syften. Möten 
sker i vardagen och där människor samlas 
för gemensamma upplevelser. Fungerande 
mötesplatser där medborgarens kreativi-
tet och spontanitet stimuleras skapar för-
utsättningar för sociala sammanhang och 
levande stadsliv.

Helsingborgs identitet grundas i mångt 
och mycket på stadens funktion som mö-
tesplats. Möten med kontinenten och mö-
ten människor emellan har präglat Hel-
singborgs historia och utvecklat staden. I 
arbetet med lokalisering och utformning 
av stadens mötesplatser ska vi ta vara på 
den potential som finns och satsa mer på 
att utveckla Helsingborgs kvaliteter så att 
både det lilla spontana och det stora orga-

niserade mötet fungerar. Som organisation 
ska staden också ge förutsättningar för att 
Helsingborgs företag och Campus Hel-
singborg ska fungera som kreativa miljöer 
där möten mellan människor med olika 
bakgrund och kompetens leder till synergi-
effekter i form av nya idéer och lösningar. 

Helsingborg ska vara en stad där männis-
kor möts, en stad som är full av liv och 
rörelse. I Helsingborg ska alla känna sig 
välkomna och delaktiga i ett rikt utbud av 
aktiviteter, upplevelser och attraktioner. 
Helsingborgs offentliga rum ska vara hel-
singborgarnas vardagsrum där de kan mö-
tas, umgås, slappna av och uppleva saker, 
såväl i stadskärnan som på mindre orter. 
Helsingborgs image som mötesstad ska 
stärkas genom ett långsiktigt medvetet ar-
bete med stadens offentliga rum, attraktio-
ner och verksamheter. Fungerande möten 
i det vardagsnära formatet utgör grunden 
för att stärka Helsingborgs varumärke och 
locka konkurrenskraftiga möten i större 
nationell och internationell skala.

- Variation i mötesplatser 
kan både öka och minska 
segregation

- Satsningar på stadslivet 
kan leda till större bul-
lerstörningar och påverka 
stadsbilden

- Stärkt mötesplatsprofil 
kan bidra till demografisk 
balans 

- Näringslivet påverkas 
positivt när Helsingborg 
utvecklar mötesplatser

Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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Planera för och möjliggöra rikt 
pulserande stadsliv

Arbeta med offentliga rum för att 
främja stadslivet
Som stadsrumsutvecklare, i dialog med ex-
ploatörer, ska vi arbeta med ett antal krite-
rier när vi utvecklar Helsingborgs offentli-
ga rum. Se figur nedan. Alla kriterierna kan 
och ska inte uppfyllas i alla offentliga rum 
utan de ska fungera som en vägledning vid 
gestaltning av en plats eller ett stråk. Vis-
sa kriterier är viktigare att arbeta med än 
andra beroende på platsens läge, funktion 
och användning.

Särskild omsorg ska läggas på befintliga 
offentliga rum utanför stadens kulturin-
stitutioner, idrotts- och nöjesanläggningar 
och andra publika verksamheter. Dessa 
ytor ska utvecklas i samarbete med berörda 
verksamheter och fastighetsägare både när 
det gäller utformning och funktion, så att 
helsingborgare i olika åldrar ska känna sig 
välkomna att stanna upp, slå sig ner, um-
gås och uppleva något. I det arbetet ingår 
det att uppmärksamma byggnadsvolymers, 
fasaders och entréers samspel med det of-
fentliga rummet.

Stadslivet, livet i staden, är en fråga om de 
former för rörelser, möten, samexistens 
och gemenskap som utvecklas i stadens 
offentliga rum. Fungerande mötesplatser i 
det offentliga rummet är en förutsättning 
för ett rikt stadsliv.

Helsingborgs stad ska tillsammans med 
andra aktörer utveckla Helsingborgs be-
fintliga och nya offentliga rum för att 
främja stadslivet. En analys av hur Hel-
singborgs befolkning utifrån ålder, kön 
och socioekonomiska grupper rör sig i 
staden är en viktig grundsten i detta ar-
bete och bör tas fram. Vi ska verka för att 
skapa förutsättningar för ett stadsliv som 
ska präglas av tolerans, tillit och mångfald. 
Helsingborgs stad ska medvetet arbeta för 
att stadens torg, parker och stråk ska vara 
flexibla och dynamiska samt upplevas som 
inkluderande för många olika målgrupper. 
Ett fungerande stadsliv är en förutsättning 
för att staden ska kunna utvecklas till en 
internationell mötesplats.
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Rofyllda och sparsamt befolkade platser är 
viktiga inslag i stadens offentliga rum. De 
bidrar med andra kvaliteter och svarar mot 
behov av avskildhet och vila. De fungerar 
också som viktiga mötesplatser i staden, 
om än för andra slags möten.

I Helsingborg skapar vi stråk som förbin-
der offentliga rum. Stråken kan fungera 
som mötesplatser i sig. Befintliga stråk med 
naturliga flöden av människor ska förstär-
kas i sina funktioner som mötesplatser.

Genom utvecklat samarbete med olika ak-
törer inom Helsingborg ska vi skapa förut-
sättningar för att Helsingborgs offentliga 
rum aktiveras och fylls med innehåll året 
runt. Helsingborgs torg, parker och stråk 
ska kunna fungerar som arenor för kultur-
upplevelser, konserter, evenemang och hap-
penings vid olika tider på dygnet, årstider 
och tillfällen. Vi ska fortsätta arbetet med 
att utveckla Helsingborgs evenemangsut-
bud. Det ska finnas stora återkommande 
evenemang som Helsingborgsfestivalen 
och ges förutsättningar för små och tillfäl-
liga events. Därmed underlättar vi för olika 
aktörer att fylla våra offentliga rum med 
innehåll. Att bli överraskad är en viktig in-
grediens av ett spännande stadsliv. Vissa 
ytor kan ha varierbar gestaltning, vilket ger 
möjlighet för både Helsingborgs stad, bo-
ende och andra aktörer att ge dem tillfällig 
form.

Helsingborgs stad ska verka för att offent-
liga rum och institutioner ska vara tillgäng-
liga för många olika målgrupper. Män-
niskor med olika villkor och olika mål ska 
kunna vistas samtidigt i samma stadsrum. 
Mångfalden leder inte automatiskt till sam-
hörighet och förståelse, men den synliggör 
olikheter. Insikten om att det finns olik-
heter kan leda till ökad tolerans. I arbetet 
med utveckling av våra offentliga rum ska 
vi vara observanta på vilka grupper som 
brukar vistas på platsen och vilka grupper 
som inte gör det. 

Vid gestaltning av offentliga platser ska vi 
särskilt arbeta med att underlätta för barn 
och ungdomar att ta sig an staden. Unga 
helsingborgare efterfrågar mötesplatser 
som är kravlösa och inkluderande samt 
trygga och tillgängliga. Helsingborgs stad 
ska gemensamt med andra aktörer skapa 
förutsättningar för sådana platser i Hel-
singborgs stadsrum. Vissa stadsrum ska 
gestaltas för ungas aktiviteter och sätt att 
samlas. Verksamheter, skolor och service 
fungerar också som mötesplaster i stads-
delsområden och ska erbjuda rumsliga 
kvaliteter och trygga miljöer för barns och 
ungas möten. 

Genom att successivt se över och åtgärda 
enkelt avhjälpta hinder ska funktionshin-
drades möjlighet att ta del av stadens rum 
underlättas.

Inkluderande
Flöden

Dynamisk

Fl
ex

ib
el

Upp
le

ve
lse

Tolerant

Toleranta 
Offentliga platser ska upplevas som 
toleranta och signalera att de flesta 
aktiviteter kan äga rum där. De ska 
bejaka det lekfulla hos människan 
genom att visa att det finns utrym-
me för kreativitet och lust. De ska ge 
utrymme för det oväntade.

Inkluderande  
Stadsrum ska vara inkluderande 
för olika människor, så att de kän-
ner sig trygga och trivs med att vis-
tas på en plats där andra männis-
kor befinner sig och där 
alla har olika syften 
till vistelsen.

Flexibla  
Platser ska vara flexibla och stimulera 
till och medge ett aktivt, spontant och 
föränderligt platstagande. De ska kunna 
användas för olika syften, olika aktivite-

ter och av olika aktörer, såväl offent-
liga som ideella och privata.

Dynamiska  
Platser ska vara dynamiska 
och ge utrymme för olika 
tempon. De ska utformas 
både för förflyttningar och 
för vistelse.

Flöden  
Människor ger liv åt det of-

fentliga rummet. Därför ska många 
platser innehålla en kritisk massa av 
människor som skapar flöden på dyg-
nets flesta timmar och årstider.

Upplevelser  
Stadsrum ska ha en spe-
ciell identitet genom sitt innehåll, 
sin gestaltning eller de upplevel-
ser som de ger upphov till.
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Uppgradera funktionen mötesplats 
i planering, projektering och  
nyetableringar

Vid planering av nya offentliga rum, gator, 
stråk och publika anläggningar eller vid 
ombyggnation av de befintliga ska funktio-
nen mötesplats beaktas. Nyetableringar ska 
främja Helsingborgs stadsliv och fungera 
som katalysatorer för liv och rörelse. Re-
gelverk ska syfta till att underlätta möten i 
stadens rum. Samlokalisering av kulturella, 
kommersiella och kommunala funktioner 
ger möjligheter till spontana möten och 
flexibilitet i lokalförsörjning. En sådan 
blandning ska eftersträvas i planeringen 
genom dialog med inblandade aktörer och 
genom att staden sammanför intressenter 
med olika behov.

Stärka Citys roll som stor gemensam 
mötesplats

Helsingborgs centrum erbjuder många 
möjligheter till möten. Kultur, upplevelser, 
restauranger, shopping, vackra byggnader, 
sundsutsikt och Landborgens fantastiska 
natur finns på gångavstånd. Detta ger en 
unik helhetsupplevelse att värna om och 
bygga vidare på. I city är det pulserande 
stadslivet den viktigaste kvaliteten som att-
raherar helsingborgare och besökare. Citys 
potential som stor gemensam mötesplats, 
där tempo, mångfald och upplevelserike-
dom är kännetecknande värden, ska ut-
vecklas 

City ska utvecklas på de gåendes villkor. 
Att helsingborgare enkelt och obehind-
rat kan röra sig till fots i centrala delar av 
staden är en viktig förutsättning för att de 
offentliga rummen ska fungera som mö-
tesplatser. 

Helsingborgs stad ska verka för att stärka 
stadskärnans handelsprofil. Det breda ut-
budet lockar redan många helsingborgare 
och besökare. Det ger stora flöden av män-
niskor av alla åldrar och bakgrund. Genom 
att eftersträva större variation både när det 
gäller handelns utbud och storlek skapas 

ytterligare liv och rörelse. Staden ska verka 
för att torghandeln i centrum blomstrar 
och utgör ett självklart inslag i Helsing-
borgs gatuliv.

Genom bland annat upprustningsåtgärder 
och samverkan med berörda aktörer ska 
kopplingen mellan Norrcity och Södercity 
stärkas. Det ger bättre balans i staden. H+ 
projektet är viktigt för denna utveckling. 
För att åtgärder som främjar utvidgning av 
stadskärnan ska prioriteras rätt bör ett pro-
gram om stråkutveckling med övergripan-
de principer för gestaltning, evenemang 
och offentlig utsmyckning tas fram.

I arbetet med att utveckla stadskärnan spe-
lar näringsidkare, fastighetsägare, boende 
och besökare stor roll. Redan existerande 
samarbetsforum ska tillvaratas i det fram-
tida arbetet och ytterligare former för sam-
verkan ska undersökas.
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Främja möten i vardagen
Helsingborg ska verka för att attraktioner 
som lockar fler än de boende lokaliseras 
i Helsingborgs stadsdelar/ och tätorter. I 
dagsläget är merparten av Helsingborgs 
huvudattraktioner koncentrerade till stads-
kärnan och längs kustlinjen. Publika verk-
samheter, exempelvis bad, parker, kultur-
centra och områdesbibliotek kan locka till 
sig externa besökare och därmed utgöra 
attraktioner för hela Helsingborg. I pla-
neringen av en ny attraktion är det viktigt 
att utgå ifrån områdets specifika förutsätt-
ningar för att antingen stärka eller synlig-
göra områdets positiva identitet med hjälp 
av den tillkomna verksamheten.

Publika attraktioner, såsom bibliotek, ska 
utveckla sin fulla potential som mötesplat-
ser genom att samlokaliseras med andra 
verksamheter, såsom skolor och livsmed-
elsbutiker, i stadsdelar och placeras nära 
kollektivtrafiknoder. 

Stärka och utveckla vår profil som 
staden vid vattnet

Helsingborg är i dag starkt förknippad med 
Öresund, den långa kusten och den vatten-
kontakt som finns i stadskärnan. Helsing-
borg ska öka tillgängligheten till stränder, 
vatten och vattendrag för att ytterligare be-
fästa kopplingen till vattnet och de vatten-
nära områdenas funktion som mötesplats. 
Genom omvandling av tidigare hamn- och 
industriområden skapas en ny vattennära 
stadsdel, H+. 

Vatten ska fungera som en gemensam 
nämnare vid utveckling av befintliga plat-
ser och vid etablering av nya för att skapa 
en större tillhörighet och förståelse för 
stadens historiska och kulturella kontext. 
Eftersom vattenmiljöer lockar människor 
till rekreation, är detta också ett sätt att 
möjliggöra fler mötesplatser i staden och 
på landsbygden. Gångstråk längs vatten 
ska ge utrymme för flexibilitet och vara 
offentliga. I planeringen av den vattennära 
miljön ska vi förbättra förutsättningarna 
för fritidsfiske, bad, båtliv och turism som 
är kopplad till vatten.

 

Varje dag möts människor som känner och 
inte känner varandra på stadens arbetsplat-
ser, caféer, i parker och museer.

Möten sker i affärer i stadsdelcentrum, på 
lekplatser i villaområden, på pendeltågen, 
på uteserveringar i Norra hamnen eller på 
fik på gågatan. En del av dessa mötesplat-
ser väljer människorna själva; andra är inte 
självvalda. Vår uppgift är att skapa förut-
sättningar för alla slags möten i vardagen. 

vitalisera Helsingborgs olika delar

Den täta och blandade staden har varia-
tion av funktioner på nära håll som bidrar 
till att möten uppstår. Genom att förtäta 
inom de befintliga verksamhets- och bo-
stadsområden skapar vi förutsättningar för 
större flöden av människor och genom att 
bygga en blandad stad möjliggör vi krea-
tiva miljöer som främjar möten. 

Förutsättningar för att utveckla stadsliv även 
utanför Helsingborgs centrum ska stärkas. 
Kollektivtrafiknoder är naturliga samlings-
punkter för människor. Centrala funktioner 
ska ges förutsättningar att placeras i sta-
tionsnära lägen och i stadsdelscentrum. På 
så sätt blir dessa lägen vitala mötesplatser 
i vardagen. Dock krävs det mer arbete för 
att dessa punkter inte ska reduceras till plat-
ser för passage. De ska vara inbjudande och 
trygga och locka till vistelse.
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Utveckla rekreationsområden och 
natur

Parker och naturområden har stor betydel-
se som mötesplats för människor genom 
att erbjuda gröna oaser i den byggda stads-
miljön. I tät stad behövs högkvalitativa 
grönområden för att serva befolkningen 
med avstressande upplevelser men också 
ge möjligheter till fysiska aktiviteter. I na-
turmiljö kan man dessutom uppleva möten 
med vilda djur och växter, vilket bidrar till 
förståelsen för människans del av helheten 
och vår roll i livsväven, ekosystemet. 

I Helsingborg träffas man för picknick på 
Gröningen, för att grilla i Bruces skog eller för 
en promenad tillsammans utmed Landbor-
gen.  Ett av våra mest populära rekreations-
område, Pålsjö skog med omgivning, lockar 
dagligen mängder av människor till olika ak-
tiviteter som jogging, hundrastning och fika 
varav många gör det i grupp. Bruces skog och 
Ättekulla skog är andra rekreationsområden 
som fungerar som mötesplatser för helsing-
borgare i alla åldrar. Helsingborgs stad ska ar-
beta för att stärka våra gröna miljöers funktion 
som mötesplats genom att göra dem mer att-
raktiva och nåbara. Detta kräver insiktsfull pla-
nering som utgår från platsens förutsättningar 
och de önskemål som finns i närområdet.

 
Satsa på möten kring kultur och idrott

Helsingborgs kulturinstitutioner och idrotts-
anläggningar ska vara tillgängliga mötesplat-
ser för många olika grupper av människor. 
Detta gäller både utbud och utformning. 

Kulturinstitutionerna, som redan i dag 
är hörnstenar för varumärket Helsing-
borg, ska stärkas i sin roll som mötes-
platser för helsingborgare och för besö-

kare. Dunkers Kulturhus, Stadsteatern, 
Konserthuset, Fredriksdal och Sofiero 
är kända även utanför Sverige. I Helsing-
borgs stad ska vi göra kulturen mer till-
gänglig för flera målgrupper. I samband 
med utvidgning av stadskärnan, som del 
i H+ projektet och vid utveckling av na-
tur- och kulturstråk på landsbygden ska 
vi utreda ifall fler publika anläggningar 
behöver etableras, och var de då ska loka-
liseras för att komplettera det nuvarande 
utbudet och skapa fler mötesplatser.

Helsingborgs har stark idrottsprofil. Här 
finns bland annat världskända idrottsprofiler, 
två allsvenska fotbollslag, framgångsrika 
gymnastikklubbar, många aktiva idrottsför-
eningar. Helsingborg ska satsa på fler an-
läggningar och på upprustning av befintliga 
idrottsplatser. Det ska finnas ett rikt utbud 
av idrottsytor och anläggningar i alla delar 
av Helsingborg. Möjligheterna till spontan 
idrott bör särskilt uppmärksammas.

 
Skapa fysiska förutsättningar för 
det lilla mötet

Helsingborg ska kunna erbjuda möjlighe-
ter till möten och umgänge i det lilla for-
matet. Att se till att det finns bänkar ute i 
stadsmiljön och i grönområden, att arbeta 
med lekplatser, att kunna bistå med loka-
ler för olika föreningsmöten är grundläg-
gande krav som Helsingborg ska uppfylla. 
Det ska finnas mötesplatser i boendemil-
jön. Skollokaler ska kunna användas efter 
skoltid för till exempel kurser och möten. 
Andra typer av offentliga lokaler i bostads-
nära miljö i ska också finnas tillgängliga för 
möten. Detta kan undersökas i samarbete 
med exempelvis bostadsbolag och det lo-
kala föreningslivet.

Mer om 
H+ projektet
se www.helsingborg.se
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Utveckla vår roll som regional och 
internationell mötesplats

Skapa förutsättningar för   
mångfald av verksamheter

Helsingborg har ett diversifierat näringsliv 
med en mångfald av företag i olika bran-
scher. Ambitionen är att fortsätta arbeta 
med att skapa goda förutsättningar och 
underlätta för de befintliga företagen. 
Dessutom ska Helsingborg verka för att 
attrahera en bredd av arbetsgivare som kan 
erbjuda både fler och större arbetsplatser. 
Helsingborg har stor potential i att utveck-
la det kunskapsintensiva företagandet med 
större tjänstesektor. 

Genom att samverka med näringslivet 
och Campus ska Helsingborg som stad 
bli än bättre på att attrahera personalin-
tensiva företag. Arbetsplatsers roll som 
mötesplats för olika människor och olika 
kompetenser är viktig i sammanhanget. 
Många kunskapsbaserade företag före-
drar idag attraktiva innerstadsmiljöer med 
fungerande stadsliv och varierat utbud av 
handelsplatser, restauranger, hotell och 
konferenslokaler. I takt med att nya urbana 
miljöer utvecklas och förädlas skapas nya 
etableringsmöjligheter som Helsingborg 
kan marknadsföra. Helsingborg ska erbju-
da etableringsmöjligheter i lägen som kan 
attrahera dessa sektorer.

Möjligheten för olika typer av företag att 
etablera sig i Helsingborg ska underlättas 
genom att vi inom staden ska kunna erbju-
da en mångfald av olika verksamhetsområ-
den. Entreprenörer ska kunna få tillfälle att 
utveckla sina idéer, tjänster och produkter 
i kreativa miljöer. Helsingborg ska under-
lätta för entreprenörer och företagare att 
skapa nätverk och utveckla sina verksam-
heter i Helsingborg. Helsingborgs gamla 
industri- och kulturlokaler och byggnader 
utgör en stor tillgång i detta sammanhang 
och bör identifieras och bevaras. Ett vik-
tigt led i detta arbete är Helsingborgs am-
bitioner att utveckla attraktiva miljöer i H+ 
området.

Genom givande möten i det dagliga livet 
genereras positiv atmosfär som inspirerar 
till konkurrenskraftiga möten i större skala. 
Helsingborg har fantastiska förutsättning-
ar för att vara naturlig samlingsplats för ar-
rangemang på regional, nationell och inter-
nationell nivå. Helsingborg är ett attraktivt 
resmål och har tydlig ambition att kunna 
hysa större organiserade arrangemang, ex-
empelvis stora mässor, konferenser och 
nöjes- och idrottsevenemang.

Skapa förutsättningar för stora   
organiserade möten

Helsingborg vill satsa på fler platser som 
kan rymma storskaliga arrangemang. En 
arena för både idrott, konserter och events 
ska byggas på Olympiaområdet. I samband 
med den etableringen utvecklas området vid 
Olympia och Fredriksdal till en mer spon-
tant tillgänglig park för alla helsingborgare. 
Här ska finnas plats för kultur och idrott 
på alla nivåer. För att kunna ta emot större 
mötesarrangemang på hållbart vis pågår en 
markanvisningstävling för en större kon-
gressanläggning på en attraktiv, centralt be-
lägen plats. Den blir därmed lättillgänglig 
med kollektivtrafik. 

Attraktivt och varierat stadsliv är ett mås-
te för att Helsingborg ska lyckas med sin 
profilering som en plats för det stora or-
ganiserade mötet. Samtidigt behöver den 
regionala infrastrukturen utvecklas för att 
ta emot ett ökat flöde på effektivt vis. Fast 
HH-förbindelse, höghastighetståg och 
fungerande kopplingar till flygplatser är 
viktiga faktorer för att sammankomster av 
stora mått och hög status ska kunna äga 
rum i Helsingborg. Som stad ska vi dess-
utom verka för att fler och större hotell ska 
byggas för att kunna ta emot större grup-
per av människor.
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Stärka Campus Helsingborgs roll

Helsingborgs stad har sedan länge väl 
fungerande samarbete med Campus Hel-
singborg gällande kopplingar mellan ut-
bildning, forskning och lokalt näringsliv. 
Det finns också flera samarbeten där Cam-
pus Helsingborg ger input i Helsingborgs 
stads arbete och där de pågående samar-
betsprojekten fungerar som lärande mil-
jöer för båda parter. 

Campus Helsingborgs ambition är att växa 
och öka i studentantalet, vilket ställer högre 
krav på Helsingborg som studentstad. Det 
kommer att krävas fler tillgängliga student-
bostäder och m er varierat aktivitets- och 
fritidsutbud. Det krävs också långsiktigt 
arbete för att Helsingborgs arbetsplatser 
ska kunna behålla välutbildade medarbe-
tare och stärka det regionala näringslivet. 
Därför ska vi verka för att bättre knyta 
utbildningens och forskningens profilom-
råden (logistik, service manegement och 
kommunikation) till den regionala närings-
livsprofilen. Projektet H+ erbjuder enastå-
ende möjligheter för olika forsknings- och 
utbildningsprojekt.

Fortsätta satsa på besöksnäringen 
i regionen

Besöksnäringen i Helsingborg respektive 
Skåne Nordväst är under stark utveckling. 
Helsingborg har alltid varit ett populärt 
resmål för turister från Skandinavien och 
Tyskland, och antalet besökare från exem-
pelvis Danmark ökar. Vi ska ta tillvara på 
denna utveckling och inom Skåne Nord-
väst arbeta för att utveckla den potential 
som staden och regionen har när det gäller 
besöksnäring. De rika natur- och kultur-
miljövärdena och den effektiva infrastruk-
turen ger stora utvecklingsmöjligheter. 

Mer om 
Helsingborg arena och 
markanvisningstävlingen 
för en kongressanläggning
se www.helsingborg.se
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- erbjuda variation av goda boendemiljöer
- förtäta och utveckla positiv identitet
- bevara balans mellan stad och land

 I HELSINGBORG SKA vI

Begreppet boendemiljö beskriver de fysiska förutsättningarna där människor le-
ver och de sociala förhållandena i samma område. Begreppet boendemiljö ska 
därför täcka in samspelet mellan människor samt mellan människor och deras 
fysiska omgivning. Boendemiljöer som är attraktiva ska ge goda uppväxtvillkor, 
ha tillgång till all viktig service och erbjuda möjligheter till rekreation och kultur-
aktiviteter inom rimligt avstånd. dessutom ska attraktiva boendemiljöer bidra till 
en identitets- och tillhörighetskänsla.

Boendemiljön utgör en stor del av männis-
kors vardagsliv och är grunden för trygg-
het och tillhörighet. Det är här man har 
den mest privata delen av sitt liv och det är 
här man ägnar sig åt många vardagssysslor 
och tillbringar mycket fritid. 

Boendemiljön inverkar på människors 
hälsa, välbefinnande och trivsel. Hur bo-
endemiljön upplevs präglar de boendes in-
tryck av staden som helhet. I olika skeden 
av livet och i olika livssituationer är olika 
aspekter av boendemiljön extra viktiga. 

Grundkraven för god boendemiljö och 
god folkhälsa är att människor finner ge-
menskap och känner sig trygga. Boende-
miljön omfattar således mer än bara själva 
boendet och det är platsen där ett gott 
vardagsliv kan levas. Hög livskvalitet ska-
pas i en vardag med social samvaro samt 
närhet till rekreation och service. City, Hel-
singborgs stadsdelar och regionen ska vara 
lätta att nå via kollektivtrafik och via trygga 
och säkra gång- och cykelvägar. Attraktiv 
och funktionell boendemiljö utgör grun-

den för hur barn och vuxna betraktar och 
deltar i samhället. Helsingborgs stad ska 
erbjuda sina invånare boendemiljöer för 
alla livets skeden. Här ska finnas något för 
alla - barnfamiljen, studenten, ensamhus-
hållet, pensionären, samboparet, genera-
tioner som vill bo tillsammans. 

Helsingborg ska växa med omtanke och 
eftertanke. Helsingborgs stad ska förtäta 
inom redan bebyggda områden utan att 
ge avkall på högkvalitativ grönska. Vi ska 
tillvarata befintliga kvaliteter i den lokala 
miljön och utgå från dessa när vi utveck-
lar staden. Utveckling av områden med 
befintlig bebyggelse ska ske i nära dialog 
med boende. 

Parker, lekplatser och naturområden ska 
planeras som självklara och nödvändiga 
beståndsdelar i en god bebyggd miljö efter-
som de kompletterar boendemiljöer med 
frilufts- och hälsovärden. Detta leder till 
god naturvård i nära samspel med jordbru-
ket och stadens grönstruktur, vilket i sin tur 
innebär mervärden för boendemiljön.

- Förtätning kan leda till 
minskat antal grönytor

- Förtätning inom befintlig 
bebyggelse sparar värde-
full åkermark

- Utveckling av positiv 
identitet främjar integra-
tion

- Ökad bostadsbebyggelse 
minskar trångboddhet

Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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der i olika storlekar och upplåtelseformer 
för olika stadier och situationer i livet. En 
blandad stad skapar förutsättningar för en 
balanserad, engagerad befolkning i alla åld-
rar och i olika livssituationer. En blandning 
av bostäder möjliggör kvarboende när livet 
går in i ett nytt skede. Helsingborgs stad 
ska bidra till att förverkliga trygghetsbo-
ende för äldre. Trygghetsboende ska lo-
kaliseras nära stadsdelscentra där det finns 
service och kollektivtrafik. 

I Helsingborg ska vi hålla hög planbered-
skap så att fler bostäder kan byggas. Hel-
singborgs stad ska också ge andra incita-
ment för att hålla en hög utbyggnadstakt, 
såsom aktiv dialog med byggbranschens 
aktörer och genom att driva visions och 
inspirationsprojekt. Med ett ökat lägen-
hetsbestånd kan vi attrahera unga män-
niskor att flytta hit och att vilja bo kvar 
här. Staden behöver också möta de behov 
som finns hos en åldrande befolkning. In-
flyttningen till Helsingborg är idag större 
än produktionen av bostäder. Detta leder 
till minskad valfrihet vad gäller boende 
och därmed minskad rörlighet på bostads-
marknaden. Det orsakar också ökad trång-
boddhet i vissa stadsdelar.

Erbjuda variation av goda boendemiljöer
Helsingborgs stad ska erbjuda boendemil-
jöer där en bra vardag kan levas. För de 
allra flesta beror bostadsområdets attrak-
tion på hur väl det fungerar och ter sig i 
vardagslivet. Attraktivt boende ska erbju-
das i alla delar av Helsingborg; centrum, 
stadsdelar, tätorter och landsbygd. Vi ska 
erbjuda boendemiljöer som kan förändras 
i takt med att nya värderingar och förut-
sättningar skapar nya behov. Vi ska möjlig-
göra lösningar som inrymmer flexibilitet 
och handlingsutrymme inför framtiden.

Det ska vara tryggt och säkert att vistas i 
den bostadsnära miljön och att ta sig till 
och från sitt hem. 

Det ska finnas utrymme för utevistelse, 
rekreation och möten, såväl spontana som 
planerade. Tillgången till service har en 
stor betydelse för vardagslivet. Helsing-
borgarna ska kunna nå centralorten, re-
gionen och resten av landet på ett tryggt, 
hälsosamt och miljövänligt sätt.

Planera för rikt utbud av 
boendemiljöer för olika skeden i 
livet
Helsingborgs stad ska erbjuda en variation 
av attraktiva boendemiljöer med bostä-
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Skapa förutsättningar för en bra 
vardag
Helsingborgs stad ska verka för att skapa 
miljöer där bostäder blandas med kontor, 
service, skolor, butiker, restauranger, par-
ker, gröna stråk samt möteslokaler. För 
att skapa en långsiktigt hållbar stad måste 
vi genom effektiv planering hushålla med 
marken och skapa miljöer som har varak-
tig kvalitet med tanke på material och es-
tetik. I stadens dialog med byggherrar ska 
vi verka för att utbyggnad sker hållbart ur 
många olika aspekter; arkitektur och funk-
tion, omgivning och mänsklig miljö samt 
ekonomiskt och energieffektivt. 

Helsingborgs stad ska samordna planering-
en för bostadsområden och utbyggnaden 
av samhällsservice. Det är viktigt att ha ett 
nära samarbete med huvudmän för offent-
lig service i ett tidigt skede i planeringen av 
nya utvecklingsområden och tillsammans 
studera lämpliga lägen och erforderliga 
ytor för nya förskolor, skolor, gruppbostä-
der och trygghetsboenden. Helsingborgs 
stad ska utveckla ett arbetssätt för att till-
godose detta behov. 

Helsingborgs stad ska fortsätta att värna 
mindre stadsdelscentrum och byar med 
god kollektivtrafik och cykelstråk. Detta 
ska ske genom upprustning av den offent-
liga miljön eller genom insatser för att öka 
kundunderlaget i form av kompletterande 
bebyggelse. Ett tillräckligt serviceutbud 
gör att vardagen i närområdet blir praktiskt 
fungerande. Serviceutbudet är också en del 
av ett områdes identitet och skapar rörelse 
och ger möjlighet till vardagliga möten. Ut-
budet av service i city och andra delar av 
Helsingborg än det egna bostadsområdet 
ska vara lättillgängligt. 

Skapa trygga, öppna och levande 
boendemiljöer
Helsingborgs stad ska verka för att fysisk 
planering bidrar till levande, öppna och 
trygga boendemiljöer. Det handlar bland 
annat om områdens struktur, skala och 
orienterbarhet. Människor som rör sig i en 
boendemiljö som de upplever som öppen 
och välkomnande känner sig tryggare i det 
offentliga rummet. Trygghet påverkas ock-

så av överblickbarhet och stråk som sam-
lar folkliv. Gemenskap kan byggas in med 
en medveten orientering av entréer och 
fönster, lagom stora enheter och tydliga 
skillnader på privat och offentligt. Trygg-
hetsarbetet handlar därför om att skapa 
befolkade, trygga offentliga stråk och mil-
jöer i och mellan områden, exempelvis 
med trygga gång- och cykelstråk genom 
grönområden. Genomförda och pågående 
arbeten i Helsingborgs stad såsom stads-
miljöprojektet Tryggt och tillgängligt Helsing-
borg har gett kunskap och erfarenhet kring 
dessa frågor som ska tillämpas i framtida 
planering av boendemiljöer. 

Utveckla tillgängligheten till och 
kvaliteten på grönområden
Helsingborgs stad ska arbeta för att upp-
rätthålla ett varierat utbud av kvalitativa 
och tillgängliga grönområden nära boen-
de. Omgivningar med grönska och natur 
ska vara självklar inslag i boendemiljön. 
”Vild” natur och kulturella värden i stads-
bilden ska värnas för sina stora värden för 
folkhälsa och ekologi. Forskning visar att 
vistelse i naturen minskar stress, sänker 
blodtryck och puls samt ökar koncentra-
tion. Barn som har möjlighet att vistas i na-
turen är ofta friskare och har bättre moto-
rik. Den tätortsnära naturen har dessutom 
stor betydelse för människors möjlighet till 
upplevelse av vilda växter och djur. Skogs-
dungar, parker, stränder och vattendrag är 
vardagslockelser. Grönområdena ska vara 
tillgängliga för alla i staden vare sig det är 
en närpark, en skog eller en strand.

Helsingborgs stad ska arbeta medvetet 
med att utveckla befintliga grönytor och 
rekreationsområden, samt anlägga fler par-
ker och skydda befintliga naturområden 
genom exempelvis naturreservatsbildning. 
För utökad orienterbarhet ska parker och 
gröna miljöer som sammanlänkar olika de-
lar i Helsingborg utvecklas.

Som stöd i detta arbete ska ett grönstruktur-
program tas fram. Strukturella samband mel-
lan befintliga och nya parker och naturstråk 
ska utvecklas och rumsliga samt estetiska 
kvaliteter ska värderas. Grönområden värde-
ras bland annat utifrån tillgänglighet, storlek, 
störningsfrihet och naturvärde. Helsingborgs 

Foto: Joakim Karlsson
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stad ska även göra inventeringar och värde-
ringar som visar hur helsingborgarna använ-
der sina grönområden och hur behoven av 
grön- och rekreationsområden ser ut. Ett 
verktyg för detta är en så kallad sociotopkar-
tering, där värden och användning av befint-
liga ytor identifieras. Medborgardialog är ett 
viktigt inslag i denna process.

Helsingborgs stad ska verka för att fler 
människor använder grönområden aktivt 
på olika sätt och för att öka förståelsen 
för natur- och kulturmiljövärden. Detta 
kan bland annat ske genom information, 
ökad tillgänglighet och genom att förbättra 
innehåll och kvalitet i grönområdena. 

Arbeta utifrån ett regionalt perspektiv 
på balans
Helsingborgs stad ska, som den stora sta-
den i regionen, erbjuda den urbana stads-
miljön, men även småskaliga samhällen 
kan utvecklas här. Det goda boendet kan 
hela Skåne Nordväst erbjuda. Vi måste 
se vad vi erbjuder som helhet och hur vi 
kompletterar varandra. I regionen erbjuds  
tyst lugnt boende likväl som boende i pul-
serande stadsmiljö. 

I Helsingborg pågår planering för nya om-
råden som erbjuder båda alternativen. H+ 
och Vege är exempel på bredden av nya 
boendemiljöer. 

H + är ett stadsförnyelseprojekt som inne-
bär planering, utveckling och förnyelse av 

Helsingborgs södra centrala stadsdelar. 
Inom H+ kommer Helsingborg att kunna 
erbjuda urbant boende attraktivt för hela 
Skåne Nordväst. Att erbjuda vattenkon-
takt, goda kommunikationer och etablera 
en stark ställning inom transport, handel 
och logistik är viktiga mål som projektet 
syftar till att uppnå. I H+ området plane-
ras för mer än 4000 bostäder, samt ytor 
för verksamheter och handel. För områ-
det pågår, parallellt med arbetet med ÖP 
2010, processen att ta fram en fördjupning 
av översiktsplan. Områdets stadsstruktur 
utvecklas under 2009/2010 med utgångs-
punkt från de förslag som togs fram i pro-
jekttävlingen ”Imagine Helsingborg”. 

I Utvälinge, i Helsingborgs norra del, kan 
goda boendemiljöer skapas nära havet. Mel-
lan stationsläget och den befintliga byn kan 
ett nytt stationssamhälle, Vege kallat, ska-
pas. I samrådsförslag för fördjupning av 
översiktsplanen för Vege  (2007) föreslås en 
framtida stationsby med cirka 500 bostäder 
och med ytterligare utbyggnadsmöjlighet ös-
ter om järnvägen i framtiden. Arbetet med 
fördjupningen och stationsfrågan bedrivs i 
samarbete med Ängelholms och Höganäs 
kommuner. Banverkets planer på utbyggnad 
av Västkustbanan till dubbelspår gör att en 
station kan bli verklighet om resandeunderla-
get är tillräckligt. Alternativt kan ett stations-
stopp vid mötesspåret i Vege vara möjligt re-
dan innan dubbelspåret genomförs om man 
ändrar tågtrafikeringen längs banan. 

Mer om 
H+ projektet
se www.helsingborg.se

Mer om 
FÖP Vege
se www.helsingborg.se

Foto: Christer Pettersson
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Förtäta och utveckla positiv identitet
förtätning ur ett miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv och vilka som har 
sämre förutsättningar för förtätning ska 
göras då frågan aktualiseras i ett område. 
Analyserna bör även belysa vilka boende- 
och upplåtelseformer som bäst komplette-
rar den befintliga strukturen. 

Helsingborgs stad ska arbeta med olika 
områdens positiva identitet genom att vär-
na och utveckla kvaliteterna efter de lokala 
förutsättningarna. Djupgående analyser 
av stadens delar är viktiga instrument för 
fortsatt planering och utveckling. Analy-
serna bör ske genom tvärsektoriellt arbete. 
Varje område ska få utveckla sin identitet 
efter dess förutsättningar, historiska, kul-
turella och geografiska. Det gäller såväl nya 
som äldre bostadsområden.  

Helsingborgs stad ska synliggöra och fånga 
upp de olika lokala identiteter som existe-
rar och ge dem utrymme i Helsingborgs 
utvecklingsarbete. Alla människor uppfat-
tar och tolkar ett område utifrån sina egna 
referensramar. Ett områdes identitet präg-
las av de upplevelser, bilder, erfarenheter av 
och föreställningar om området som man 
har eller får förmedlad till sig från andra 
håll. Ett samhälle eller en stadsdel är därför 
ofta bärare av många olika parallella identi-
teter. Boende har ofta starka uppfattningar 
om sin boendemiljös lokala identitet. De 
formulerar och definierar identiteten men 
har inte alltid verktygen att förmedla sin 
bild. Genom att arbeta aktivt med att fånga 
upp medborgarnas uppfattningar om Hel-
singborgs olika delar och Helsingborg som 
helhet kommer vi att höja trovärdigheten i 
Helsingborgs stadsutvecklingsarbete. 

Utveckla befintliga 
flerbostadshusområden
Helsingborgs stad ska arbeta med att ut-
veckla befintliga flerbostadshusområden. 
Storskaliga flerbostadshusområden byggda 
under 1960- och 70-talen utgör omkring 10 
procent av centrala Helsingborgs yta. Cirka 
22 procent av helsingborgarna bor idag i 
något av dessa. Områdena är högintres-
santa för utveckling som kan skapa bättre 

Helsingborgs läge bidrar till en attraktiv 
identitet. Här finns centrala boendemiljöer 
med havskontakt samt boendemiljöer i le-
vande landsbygd och varierad natur. Varje 
bostadsområde eller ort ska ha positiv 
identitet. Vid utvecklingen av områdens 
identitet ska vi utgå från lokala kvaliteter 
och förutsättningar. Boendemiljöer ska 
karaktäriseras av tydlig profil där helheten 
och delarna hänger samman och är lika 
viktiga. Förtätning innebär mervärden i 
form av tillskott av bebyggelse, grönom-
råden, funktioner, verksamheter samt de 
miljövinster som därigenom uppnås. 

Tillvarata och utveckla 
platsspecifika värden
Helsingborgs stad ska möjliggöra att sta-
den kan byggas ut genom förtätning. Det 
ska ske på sådant sätt att man tillför något 
som tidigare saknats och därmed bidrar till 
att stärka den positiva identiteten. Förtät-
ning ska ske genom bostadsbebyggelse, 
lokalisering av service och verksamheter 
samt genom effektivisering av grönytors 
användning. Förtätning bidrar till ökad in-
tensitet av människor i ett område så att 
stadsliv möjliggörs och underlag till service 
skapas. Dessutom förbättras förutsättning-
ar för hållbara persontransporter. Genom 
att förtäta och förbättra sambanden i Hel-
singborg skapas orienterbarhet. Analyser 
för vilka områden som bäst lämpar sig för 
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sammanhang och minska barriärer. Genom 
fysiska komplement kan strukturen förtyd-
ligas, rumsliga kvaliteter förbättras och Hel-
singborgs olika delar kan läkas samman. Till-
skott av bebyggelse ger också ekonomiskt 
incitament till upprustning och utveckling. 
Helsingborgs flerbostadshusområden har 
olika förutsättningar och kräver olika insat-
ser i samband med förtätning. 

Lokala utvecklingsarbeten pågår i flera av 
dessa stadsdelar. Dalhem i förändring är 
ett strategiskt lokalt utvecklingsarbete med 
visionen att i den befintliga strukturen ska-
pa en trygg, trivsam och attraktiv stadsdel 
som erbjuder en god och hälsofrämjande 
livsmiljö. Arbetet är tvärsektoriellt och ba-
seras på ett utvecklingsprogram framtaget 
i bred samverkan. Dalhem i förändring  ut-
går från Dalhems kvaliteter och fokuserar 
på de möjligheter som dessa ger. Arbetet 
sker i dialog och samverkan med berörda 
aktörer och boende och med helhetsper-
spektivet som grund. 

Även för Drottninghög pågår ett visions- 
och strukturprogramsarbete. Arbetet, med 
mottot ”från stadsdel till del av staden” 
innebär förtätning, med stort tillskott av 
bostäder, verksamheter och service, samt 
utvecklade stadsrumskvaliteter. En del i ar-
bete kommer också vara att utveckla de so-
ciala förhållandena i området genom tvär-
sektoriell samverkan. Hållbar utveckling 
ska vara ledordet där boende för hela livet 
både ska vara klimatsmart och ekonomisk 
utvecklande. Processerna med att utveckla 
Dalhem och Drottninghög ger erfarenhe-
ter som vi ska ta tillvara vid framtida lokala 
utvecklingsarbeten i Helsingborg. 

växa med omtanke och eftertanke
Helsingborgs stad ska hushålla med mark 
och i första hand förtäta inom redan bygg-
da områden. Detta kan göras bland annat 
genom att låta staden växa på höjden, ex-
empelvis i lämpliga lägen med höga hus, 
tillbyggnad av extra våningsplan samt om-
vandling av vindar i flerbostadshus. Princi-
per för hur vi kan bebygga staden på höj-
den ska tas fram. 

Helsingborgs stad ska stärka sin grönstruk-
tur utifrån ett ekologiskt och socialt per-
spektiv. I samband med förtätningsprojekt 
ska därför kvalitativa eller strategiskt vikti-
ga gröna miljöer med utvecklingspotential 
undantas. Det kan ibland vara motiverat att 
minska andelen grönytor, om den nya be-
byggelsen anses ge ett rumsligt mervärde 
och utvecklar stadsmiljön som helhet. Det 
är dock viktigt att det görs en värdering av 
park- och grönområdets kvaliteter och att 
tillgången på grönytor i närområdet be-
döms acceptabel.

Vid nyexploatering ska balanseringsprinci-
pen tillämpas. Det innebär att vi först och 
främst ska undvika att förstöra eller skada 
naturvärden eller ekologiska värden. Om det 
visar sig att det inte är möjligt ska intrånget 
minimeras och värdena ersättas med likvär-
dig funktion och omfattning så nära källan 
som möjligt. Om inte heller det är möjligt 

Mer om 
Dalhem i förändring
se www.helsingborg.se
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ska insatser göras inom annan del av Hel-
singborg. Platsbundna natur- och kulturvär-
den värnas på så sätt mot exploatering.

Genom att arbeta kontinuerligt med natur- 
och kulturmiljöprogram belyses dessa vär-
den bland annat ur ett historisk perspektiv 
samt tydliggör hur landskapet fungerar som 
identitetsbärare, vilket blir ett värdefullt un-
derlag inför kommande ställningstaganden.

Landborgens resning parallellt med kustlin-
jen ger unika kvaliteter genom att man har 
utsikt över sundet långt in på land. Land-
borgen är också utpekad som riksintresse. 
I nära anslutning till befintlig bebyggelse 
finns många oexploaterade områden där 
attraktiva tomter, för boende med magni-
fik utsikt, efterfrågas. Men många av dessa 
lägen har, av samma anledning, stort värde 
som allmänt tillgängliga rekreationsytor. 
Avvägningen mellan dessa båda starka in-
tressen kräver helhetssyn och tydligt för-
hållningssätt. Därför ska en fördjupning av 
översiktsplanen för Landborgen tas fram. 

Stärkt medborgardialog 
Helsingborgs stad ska skapa en vitaliserad 
demokratiprocess med aktiv medborgarmed-
verkan i processer kring stadens utveckling. 
Genom respektfull och ömsesidig dialog kan 
helsingborgarnas idéer och synpunkter tas till-
vara. Det förutsätter återkoppling i processen 
för att visa hur förslag utvecklas med informa-
tion om hur synpunkter tillvaratagits, vad som 
blir nästa steg, och i vilken form dialogmed-
verkan kan kompletteras. 

Förvärvade erfarenheter från tidigare dia-
logprocesser ska tas tillvara. Medborgardia-
log ska förekomma i många olika former. 
Formerna ska varieras beroende på syfte 
och situation, med tonvikt på att utveckla 
nya arbetssätt för att komma i kontakt med 
fler helsingborgare. Bland annat ska det 
offentliga rummet och Internet användas 
som arenor för dialog i större utsträckning. 
Helsingborgs grundskolor, gymnasieskolor, 
vuxenutbildningar och arbetsplatser ska in-
volveras i diskussioner kring stadsbyggnads-
processen. Befintliga lokala aktörer, exem-
pelvis närområdesutvecklare, ska tillvaratas 
som en resurs och det är då viktigt att dessa 
bjuds in i tidiga planeringsskeden.  

Helsingborgs stad ska skilja på information, 
kommunikation/dialog och delaktighet. Det 
är viktigt att vara tydlig gentemot den egna 
organisationen och helsingborgarna vad syf-
tet egentligen är. Detta ökar trovärdigheten 
och därmed på sikt också engagemanget. 
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Bevara balans mellan stad och land

råden som inte utgörs av högproduktiv 
jordbruksmark. Det handlar främst om 
områden i närheten av samhällen och be-
byggelsegrupper, samt i de gröna stråk som 
binder samman olika betydelsefulla natur- 
och kulturområden. Helsingborgs stad ska 
verka för att kantzoner längs åkrar och vat-
tendrag, så kallade beträdor, anläggs. 

Som del i Helsingborg långsiktiga struktu-
rella planering ska stadens tre övergripande 
natur- och kulturstråk bevaras och utvecklas: 
Pålsjö - Utvälinge, Vasatorpsstråket samt Rå-
åns dalgång – Örbyängar. Det är också viktigt 
att utveckla kopplingar mellan de tre stråken. 
Dessa områden är även viktiga på grund 
av de ekologiska tjänster de producerar, till 
exempel rening av vatten och luft. 

Rekreationsområden på landsbygden som 
är nåbara med kollektivtrafik ska utveck-
las. I Helsingborg ska det finnas både små 
och stora områden för rekreationsintres-
sen. Fler promenadstråk och cykelleder 
ska skapas och binda samman rekreations-
områden. Helsingborgs stad ska successivt 
bygga ut cykelvägarna mellan våra större 
samhällen, längs kusten och till våra större 
rekreationsområden. 

Utveckla Helsingborgs kustlinje 
Helsingborgs stad ska arbeta för att öka 
tillgängligheten till kusten. Därför ska Hel-
singborgs stad inte tillåta ny bebyggelse i 
de kustnära områdena. undantag från den-
na princip kan göras i enstaka fall då be-
byggelsen utgår från befintlig bebyggelse-
struktur och utökas in mot land istället för 
längs kustlinjen. På så vis stärks kustens 
och havets kvaliteter som en del av bilden 
av Helsingborgs stad. 

Helsingborgs stad ska följa och bevaka ut-
vecklingen inom forskning kring stigande 
havsnivå som följd av klimatförändringen. 
Vid planering i vattennära miljöer ska vi 
arbeta efter ett realistiskt scenario och mi-
nimera konsekvenserna för Helsingborgs 
kustlinje. Tidiga insatser är miljö- och 
kostnadseffektiva. 

Vid planering i Helsingborg ska vi utveckla 
och bibehålla landsbygdens rikedom och 
kvaliteter genom att hushålla med mark, 
utveckla goda kommunikationer till och 
inom landsbygden, samt utveckla natur-
värden och goda rekreationsmöjligheter. 
Landsbygden representerar rekreation, 
produktion av livsmedel och energi, boen-
demiljö och naturvärden. 

Bygga ut våra byar så att deras 
identitet och karaktär stärks 
Byarna på landsbygden ska utvecklas. Ut-
över tillskott av bostadslägenheter av va-
rierande omfattning ska byarnas struktur 
stärkas och större bredd av upplåtelsefor-
mer ska eftersträvas. Befintlig bebyggelse 
ska kompletteras med andra bostadstyper 
som ger breddat underlag för service och 
som stärker byns identitet. Då vi planerar 
förtätning i eller utbyggnad av våra min-
dre samhällen och byar är det viktigt att vi 
utgår från rådande förutsättningar som till 
exempel kulturmiljövärden och landskaps-
karaktärer. Bland annat genom landskaps-
analyser och ortsanalyser kan vi inhämta 
den nödvändiga kunskapen. 

Eftersom möjligheten till effektiv kollek-
tivtrafik är stor i stationssamhällena ska 
dessa prioriteras för större utbyggnad. 
Därigenom kan också andra delar av lands-
bygden i högre grad lämnas oexploaterad. 
Helsingborgs stad ska arbeta med lands-
bygdsutveckling på så sätt att vi undviker 
att bygga samman byar eller att låta dem 
växa på ett sätt som grundligt ändrar deras 
karaktär Vissa mindre byar och samhällen 
som på grund av sina landskapliga förut-
sättningar och möjligheter att erbjuda ett 
miljövänligt resande bedöms även lämpliga 
för större komplettering. 

Utveckla tillgängligheten till 
landsbygden
Helsingborgs rekreativa värden ska vara 
nära och nåbara. Helsingborgs stad ska 
arbeta långsiktigt med att utveckla större 
sammanhängande rekreationsområden på 
landsbygden. Detta är möjligt i de om-
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•	Skapa	modernt	transportsystem	och	hållbart	resande
•	Lokalisera	verksamheter	efter	logistiska	förutsättningar
•	Verka	för	nya	energilösningar	och	hållbar	teknisk	infrastruktur

 I HELSINGBORG SKA vI

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopp-
lade resurs-, tjänste- och informationsflöden. det handlar alltså om att på effektivt 
sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och lagring av varor, tjänster och 
information. Genom välfungerande logistik i staden möjliggörs smidiga flödeskedjor 
och vardagen blir enklare. Begreppet logistik ska därför täcka in samspelet mellan 
olika parter, exempelvis hur mjölken kommer till frukostbordet, hur människor tar sig 
till sin arbetsplats eller hur avfallet blir till energi.

Begreppet logistik används i vid mening. 
Det omfattar flöden av människor, varor, 
gods, energi, avfall och vatten. Men det 
omfattar även relationerna mellan de olika 
delar av samhället som flöden uppstår i. 
Alla dessa flöden är nära relaterade och på-
verkar varandra. Hur och var vi lokaliserar 
olika typer av verksamheter påverkar i sin 
tur hur människorna som arbetar där eller 
godset som ska skeppas därifrån förflyttas. 
Kan anställda eller besökare gå, cykla eller 
åka kollektivt och kan godset transporteras 
på väg eller järnväg? 

Samspelet mellan stad och land, mellan ex-
ploaterad mark, jordbruksmark och natur 
är också en logistikfråga. Finns det utrym-
me till livsmedelsproduktion i vårt närom-
råde? Kan våra restprodukter omhänder-
tas utan att generera onödiga transporter? 
Kan vatten omhändertas lokalt?

Genom att arbeta aktivt med dessa pro-
cesser kan noderna som flöden utgår ifrån 
och flödena i sig påverkas. Ambitionen 
för all logistik oavsett om det avser energi, 
vatten eller transporter är att de ska göras 
hållbara över tid.  

Utmaningen för Helsingborg ligger i att 
etablera en hållbar grund för all logistik 
och visa hur vi aktivt genom medveten 
planering kan effektivisera hur människor 
förflyttar sig i Helsingborg, inom regionen 
och till andra städer, hur godstransporterna 
kan göras hållbara över tid, hur relationen 
mellan stad och land kan fungera i symbios, 
hur energiflödet kan förändras. 

- Samlad tung trafik mins-
kar störningar totalt men 
kan öka störningar lokalt

- Satsningar på gång-, cy-
kel- och kollektivtrafik ger 
mer jämställt samhälle.

- Tydlig inriktning på 
verksamhetsområden ger 
långsiktig trygghet för 
företag 

- Regionsamarbete inom 
teknisk infrastruktur leder 
till	effektivare	resursan-
vändning.

Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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Skapa modernt transportsystem 
och hållbart resande
Stärka vår roll som strategisk 
knutpunkt
Helsingborg har ett mycket strategiskt 
läge. Sundet är som smalast här, en av 
norra Europas ledande hamnar finns  
här, två Europavägar möts, Västkustbanan 
passerar och Skånebanan utgår från Hel-
singborg. 

Helsingborg är en del av den mycket ex-
pansiva Öresundsregionen, den näst 
störst staden i Skåne och utgör navet i 
Skåne Nordväst. Helsingborg ska stärka 
sin roll som strategisk knutpunkt genom 
att arbeta för medvetna infrastruktur- 
satsningar. På så vis stärks också Öresunds-
regionen, Skåne och Skåne Nordväst.

Helsingborgs hamn AB är en av Sveriges 
tio mest strategiska hamnar vad gäller fär-
jetrafik och containertrafik och därmed 
av riksintresse. Som containerhamn är det 
den näst största i Sverige. Hamnen är en av 
grundstenarna till Helsingborgs framgång 
som nationell logistiknod och en viktig 
förutsättning för näringslivet. För Helsing-
borgs del är det viktigt att stärka hamnens 

position och att finna goda lösningar för 
att kunna kombinera hamnens verksamhet 
med utvecklingen av ett helt nytt verksam-
hets- och bostadsområde i H+ områdets 
norra del, Södra hamnen. 

Inom hamnens område pågår verksam-
het som inte nödvändigtvis måste ligga vid 
vattnet. En betydande del av verksamheten 
i combiterminalen är omlastning av gods 
mellan tåg och lastbil. Denna omlastning kan 
med fördel hanteras längre ut i trafiksyste-
met. Då frigörs kapacitet i combiterminalen 
och godstransporter på järnväg underlättas. 

En inlandsterminal med direkt järnvägs-
förbindelse till kusthamn, en så kallad torr-
hamn, skulle ge än större möjlighet till ex-
pansion av hamnens verksamhet utanför 
det nuvarande hamnområdet. En torrhamn 
skulle också stärka underlaget för ökad an-
del hållbara transporter och minska ande-
len bilburna transporter till hamnen. En 
analys kring eventuell etablering av en torr-
hamn bör tas fram inom ramen för Skåne 
Nordväst. Det är viktigt att en anläggning 
av denna karaktär placeras där det är mest 
fördelaktigt för regionen. 
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Helsingborgs stad ska arbeta för en fast 
HH-förbindelse. En fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör stärker Hel-
singborgs roll i Öresundsregionen. Arbets-
marknaden vidgas och integrationen ökar. 
Fast HH-förbindelse är både en lokal, re-
gional, nationell och internationell angelä-
genhet. Den synliggör Helsingborgs roll 
som viktig nod i Öresundsregionen. För-
bindelsen stärker Sveriges infrastrukturella 
robusthet. Den avlastar Öresundsbron 
och ökar kapaciteten för godstransport på 
järnväg.  En fast HH-förbindelse är även 
en starkt bidragande förutsättning för att 
Sverige ska få effektiva höghastighetståg 
till Europa. 

Helsingborgs stad ska arbeta för utveckling 
av höghastighetståg till regionen och ökad 
kapacitet på järnvägsnätet. Europabanan 
är en planerad höghastighetsbana mellan 
Stockholm och Hamburg/Berlin via Kö-
penhamn. Det föreslagna snabbspåret från 
Stockholm, över Jönköping och vidare ned 
till Skåne är en viktig första etapp av detta. 
I Helsingborg verkar vi för att denna bana 
ska komma till stånd och för att Skåneregio-
nen står enad bakom en sådan satsning.  En 
sträckning via Helsingborg är fördelaktig då 
en fast H-H förbindelse säkrar god kapaci-
tet över sundet och kan ge effektiv fortsätt-
ning genom Danmark. 

Europabanan innebär att Helsingborg blir 
en europeisk knutpunkt och kan ta del av 
en europeisk marknad. Med reducerade res-

tider krymper fysiska avstånd, vilket öpp-
nar upp för nya relationer. Utbyggnaden av 
Europabanan ökar Helsingborgs betydelse 
väsentligt som knutpunkt i Öresundsregio-
nens kollektivtrafiksystem. 

Med beredskap för den fasta HH-förbin-
delsen och högre kapacitet för godstran-
sporter på järnväg bidrar Helsingborg till 
att bygga vidare på ett hållbart transport-
system. En fast förbindelse har studerats 
i ett flertal olika utredningar, främst som 
tågtunnel. Det framtida behovet av järn-
vägstrafik bedöms kunna hanteras med två 
persontrafiktunnlar och en godstrafiktun-
nel till Helsingör. Den framtida möjlighe-
ten till fasta förbindelser för person- och 
godstrafik, både på väg och järnväg, ska 
beaktas i planering av det södra hamnom-
rådet.

Helsingborg ska fortsätta verka för dubbel-
spår på hela Västkustbanan. Det är viktigt 
att järnvägen till och från Helsingborg håller 
hög standard. Med dubbelspår på hela Väst-
kustbanan möjliggörs trafikering av snabbtåg 
till Helsingborg. När Västkustbanan uppgra-
deras till modern standard kommer den att 
vara en av Nordens viktigaste banor. För 
att kunna utveckla Helsingborgs södra och 
centrala delar ska Västkustbanan söder om 
Knutpunkten utgöras av en tunnel, ett arbete 
som Helsingborg stad aktivt driver i samar-
bete med Banverket. Även mellan Knutpunk-
ten och Maria station behöver kapaciteten på 
Västkustbanan öka. Banverket studerar över-
siktligt både dubbelspår i markplan och olika 
tunnelalternativ genom norra Helsingborg. 
Med hänsyn till befintlig stadsmiljö bedöms 
tunnelalternativet mest troligt.   

Helsingborgs stad ska stärka koppling-
en till regionens flygplatser. Med en fast 
HH-förbindelse för tågtrafik kan resan till 
Kastrup förkortas och dessutom bli smidi-
gare då inga byten krävs. Kollektivtrafiken 
till Ängelholm-Helsingborg Airport ska 
utvecklas, lämpligen genom samarbetet 
inom Skåne Nordväst. För att få högkvali-
tativ kollektivtrafik till Ängelholm-Helsing-
borgs Airport stödjer Helsingborgs stad ett 
stopp på Västkustbanan i Barkåkra. 
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Erbjuda attraktiva och hållbara 
alternativ för godstransporter
Helsingborgs stad ska verka för att fler gods-
transporter sker på järnväg.  Det är en na-
tionell och europeisk angelägenhet varpå 
samarbete över gränser är en nyckelfråga.  
Helsingborg ska vara en drivande kraft i det 
regionala samarbetet. En viktig insats på re-
gional nivå är utbyggnaden av Skånebanan till 
dubbelspår och på lång sikt, på nationell nivå, 
är en fast HH-förbindelse ännu viktigare.  

Stadens strategi är att bygga upp ett sam-
manhängande stråk för tung trafik, som 
sträcker sig från Tostarp/Långeberga i öster 
via Köpingegården och Malmöleden/Skå-
nebanan ner till hamnområdet och färjorna. 
Stråket ska innehålla såväl väg som järnväg. 

Helsingborgs stad ska skapa goda förbindel-
ser till hamnen. Hamnleden är ett nyckel pro-
jekt för hamnens fortsatta utveckling. Hamn-
leden ska trafikförsörja industriverksamheten 
i hamnen och ge en anslutning till det natio-
nella och regionala vägnätet som inte belastar 
city med tunga transporter. Hamnleden är 
därmed en förutsättning för stadsutveckling 
i H+ och stadens centrala delar. 

Behov av en ny anslutning till E6:an för att 
underlätta för tung trafik att nå direkt ut till 
motorvägen ska utredas.

Skapa hållbara persontransporter 
- fler ska vilja gå, cykla och åka  
kollektivt
Helsingborgs stad ska utnyttja fördelen 
med att vara en kompakt stad och verka 
för hållbar förflyttning. Sambandet mellan 
markanvändning, trafiksystemet och män-
niskors val av transportsätt är tydligt. Om 
målpunkter som service och arbetsplatser 
har goda förbindelser för cykel- och kol-
lektivtrafik minskar behovet av att använda 
bilen. En funktionsblandad och kompakt 
stad är en förutsättning för att uppnå na-
tionella miljömål och hållbar stadsutveck-
ling.  
Helsingborgs stad ska satsa på fotgäng-
are, cyklister och kollektivtrafikanter. Om 
fler väljer att gå, cykla och resa kollektivt 
får vi bättre luft i staden, behagligare ljud-
nivå, mindre trängsel, ökad trivsel, mer ut-

rymme för stadsliv, ökad säkerhet och en 
bättre folkhälsa.  

Helsingborgs centralort har haft problem 
med att upprätthålla miljökvalitetsnor-
merna för kvävedioxid på några platser. De 
höga halterna är en effekt av höga biltrafik-
flöden i kombination med gaturummens 
utformning. Framkomligheten för biltrafi-
ken måste avvägas mot behoven för andra 
trafikslag, stadslivet och den påverkan 
som uppkommer på omgivningen. För att 
skapa balans mellan trafikslagen ska gatu-
rummen i Helsingborg gestaltas efter dess 
funktion i staden. Förhållandena för gå-
ende och cyklister ska prioriteras lika högt 
som för andra trafikslag. När det finns 
ett samspel mellan omgivningens förut-
sättningar, gaturummets funktion och ut-
formning samt trafikmängderna blir även 
tempot det rätta.

För att utveckla stadens centrala delar 
krävs såväl minskade biltrafikmängder 
som lägre tempo för biltrafiken. Trafiken 
ska styras till gator som utformats för att 
hantera stora trafikmängder. Därför ska 
Helsingborgs stad skapa god kapacitet i det 
yttre vägnätet och förbättra kopplingarna 
till detta. Genom att styra trafiken till rätt 
gator öppnas möjligheten att hitta bättre 
balans i centrum. 
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Fler målpunkter ska kunna nås på gång- 
och cykelavstånd. En förutsättning för att 
skapa myllrande stadsliv är att öka antalet 
gående. Genom ett cykelvägnät som för-
binder hav, stad och land tillgängliggörs 
de unika miljöer som Helsingborg erbju-
der. Ett väl utbyggt cykelvägnät blir även 
ett gynnsamt sätt för turister att upptäcka 
Helsingborgs kvaliteter på. 

Helsingborg arbetar aktivt med att utveckla 
välfungerande kollektivtrafiksystem genom 
att minska restiden och öka komforten. 
Gena stråk med hög turtäthet, bra bytes-
punkter samt låga taxor ökar kollektivtrafi-
kens attraktivitet ytterligare. I kombination 
med satsningar på de stadsdelscentra som 
ligger utmed kollektivtrafikstråken minskar 
bilberoendet. ”Tänk spårvagn, kör buss” 
innebär att separata bussvägar, med gen 
sträckning och hög framkomlighet plane-
ras. Med tiden kan samma sträcka använ-
das för spårtrafik. Denna devis ska gälla 
för busstrafikplaneringen i Helsingborg. 

Helsingborgs framtida kollektivtrafik ska 
vara högkvalitativ och på sikt bör stom-
men vara spårburen, vilket ger ökad kapa-
citet och attraktivitet. Utredningar pågår 
om både spårväg i Helsingborgs centralort 
och till Höganäs. Samsyn vad gäller region-
buss och tågtransporter är avgörande för 
hur framtida investeringar ska koordineras 
och realiseras. 

Helsingborgs stad ska arbeta framåtrik-
tat med parkeringsfrågor så att attraktivt 
stadsliv främjas. En övergripande parke-
ringsstrategi ska tas fram. Staden bör även 
främja etableringar av bilpooler för att 
minska parkeringsbehovet och antal bil-
resor. Som komplement till fysiska åtgär-
der i infrastrukturen arbetar staden med 
beteendepåverkan för att påverka valet av 
transporter. 

En levande landsbygd är en viktig del i 
att kunna erbjuda varierande boendemil-
jöer. Bra cykelvägar och gångvägar samt 
bra kollektivtrafik på landsbygden är vik-
tiga, dels för arbets- och skolpendlare, dels 
för rekreation och turism. Vyerna, vat-
tendragen och byarna upplevs bäst i ett 
lugnt tempo då man går eller cyklar. För 

att landsbygdens kvaliteter ska kunna upp-
levas och fler boende på landsbygden ska 
kunna resa hållbart behövs ökad tillgäng-
lighet för gående och cyklister samt med 
kollektivtrafiken.

I utvecklingen av gång- och cykelstråk 
samt kollektivtrafik på landsbygden är 
det viktigt med brett samarbete mellan de 
nordvästskånska kommunerna, Vägver-
ket och Region Skåne. Det reducerar den 
barriär som medborgarna kan uppleva att 
kommungränserna ger, och bidrar till att 
uppnå visionen för Skåne Nordväst om att 
människorna ska känna sig som invånare i 
en sammanhängande stad.
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Lokalisera verksamheter efter                   
logistiska förutsättningar

Differentiering av 
verksamhetsområden
Vid den strukturella planeringen ska Hel-
singborgs stad eftersträva att markan-
vändningen effektiviseras genom att olika 
verksamheter lokaliseras efter platsens 
förutsättningar. Hänsyn ska tas till bo-
städer och andra verksamheter, behov av 
annonsering, behov av närhet till kollektiv-
trafik respektive godstrafik eller behov av 
avskilt läge på grund av störningsrisk. För 
att möjliggöra förflyttning av godstrafik 
från väg till järnväg bör de transportinten-
siva företagen placeras utmed industrispår. 
Lokaliseringen ska ske på ett sådant sätt 
att så många företag som möjligt får till-
gång till spåren. Arbetsplatser med många 
anställda eller som är besökintensiva ska 
ligga där det finns god kollektivtrafik för 
att minska miljöbelastningen. Att erbjuda 
lokalisering utifrån verksamheters förut-
sättningar och behov skapar ett bra klimat 
för verksamheterna att verka och utvecklas 
i. Det bidrar också till att skapa robust och 
hållbar stadsutveckling. 
Luftkvaliteten i Helsingborg ska för-
bättras. Därför ska tung trafik inte ledas 
in i centralorten. I områden som främst 

Utvecklat samarbete i regionen 
Helsingborg är den största staden i Skåne 
Nordväst och har ett stort ansvar i region-
arbetet. Det finns många vinster i en sam-
spelt region vad gäller både näringslivseta-
bleringar och kunskapsutbyte. Samarbete 
mellan kommunerna ger mervärde för hela 
regionen. Vi har en regional arbetsmark-
nad och det finns allt att vinna på fortsatt 
samverkan.
Regionens attraktiva läge har medfört att 
många logistikföretag har etablerat sig i 
Skåne Nordväst. I dialog med näringsli-
vet ska Helsingborg stad verka för att ett 
kluster av logistikföretag utvecklas i regio-
nen. Dessutom ska vi gemensamt i Skåne 
Nordväst verka för att transportintensiva 
företag med behov av stora ytor finner 
rätt lokalisering i regionen som helhet. Det 
finns flera nordvästskånska kommuner 
som har goda lägen i förhållande till väg- 
och järnvägsnätet. 

Helsingborg stad ska verka för att de be-
fintliga företagen trivs och utvecklas. Vi 
ska fortsätta verka för att skapa ett kreativt 
klimat som främjar idéutveckling och till-
växt. Helsingborg ska även fortsätta verka 
för en fortsatt bredd i näringslivet genom 
att attrahera nya företag. I samarbete med 
övriga kommuner i regionen kan vi bli en 
än mer dynamisk och intressant region för 
företag att utvecklas i.

Campus Helsingborg stärker tillgången till 
utbildning och forskning i regionen. Hel-
singborg stad ska verka för att samarbetet 
mellan Campus Helsingborg, näringsliv 
och andra aktörer leder till kunskapsupp-
byggnad som utvecklar regionens profil 
och attraktivitet för företag. 
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är nåbara via bilväg prioriteras ytexten-
siva verksamheter såsom lager och vissa 
former av tillverkning med lågt antal  
sysselsatta per hektar. Företag med renod-
lad lastbilshantering, lager och andra trans-
portintensiva företag bör lokaliseras i nära 
anslutning till E6:an. 

I Helsingborg finns det tre stationer som 
har potential till att bli viktiga regionala 
kollektivtrafiknoder: Maria station, Knut-
punkten och Ramlösa station. Maria station 
knyter samman den kommande spårvägen 
till Höganäs med Västkustbanan. Ramlösa 
station knyter samman Skånebanan med 
Västkustbanan och Knutpunkten knyter 
samman Skånebanan, Västkustbanan och 
HH-förbindelsen. 

För att maximera nyttan av de regionala 
knutpunkterna bör omkringliggande ytor 
utvecklas för verksamheter med hög per-
sonal- och besökstäthet. De verksamheter 
inom H+ som ligger närmast Knutpunk-
ten bör ha hög täthet med tanke på det cen-
trala läget. Där så är möjligt bör blandad 
bebyggelse, i form av både verksamheter 
och boende, planeras. Vi ska underlätta för 
företag att etablera sig i direkt anslutning 
till stationer och tätare bostadsbebyggelse 
direkt bortom dessa. På så sätt blir det lätt-
tare för människor att pendla till arbetet.

Företag med omgivningspåverkan och stö-
rande verksamheter påverkar vad som kan 
etableras i närområdet. Helsingborg har en 
komplex riskbild med persontäta objekt, 
industrier och transporter med farligt gods 
på väg, tåg och båt. Konsekvenserna vid 
en olycka kan bli mycket stora. Att Hel-
singborg är en attraktiv och expansiv stad 
innebär att bostäder och andra skyddsvär-
da objekt kommer allt närmare befintliga 
industrier och transportleder.

Företag med farlig godshantering och mil-
jöstörande verksamheter bör samloka-
liseras för att minimera områden med 
omgivningspåverkan. Verksamhetsområ-
den med tung eller miljöstörande industri 
ska omgärdas av verksamhetsområden för 
företag med relativt mindre omgivningspå-
verkan. Därmed skapas buffertzoner som 
ger möjlighet för alla sorters verksamheter 
att utvecklas.

För att förenkla hanteringen av riskfrå-
gor inom Helsingborgs stad har be-
rörda förvaltningar inlett ett samarbete.  
Arbetet ska leda till enklare dialog i han-

Foto: Joakim Karlsson
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teringen av riskärenden med tydligare 
underlag till beslut. Det tvärsektoriella 
angreppssättet ska ge större robusthet i 
samhällsplaneringen. Genom att samla in-
formation om både risk- och skyddsob-
jekt samt vitala samhällsfunktioner skapas 
ett digitalt planeringsunderlag. De berörda 
förvaltningarna ska genom systemet nå 
likvärdig information som kan uppdateras 
kontinuerligt. Databasen kopplad till karta 
ska visa skyddsobjekt, objekt med miljö- 
eller olycksrisk, infrastruktur och fara för 
översvämning och skred. Runt objekten 
ska uppmärksamhetsområden visas, vilken 
kan innebära att olika uppmärksamhets-
områden överlappar varandra. Uppmärk-
samhetsområden innebär att där kan finnas 
förhöjd risk och anledning att göra fördju-
pad riskanalys inför planering eller etable-
ring. 

Medveten handelslokalisering 
Helsingborg har idag två större detaljhan-
delsområden; Helsingborgs centrum och 
Väla. För att gynna cityhandeln och utvidg-
ning av city ska vi Helsingborg fokusera på 
att utveckla och öka attraktionskraften där 
och inte planera för nya externa köpcentra 
med detaljhandel. För att stärka ett brett 
utbud av service finns behov av att kom-
plettera det befintliga utbudet i centrum 
med nya större lokaler. I H+ skapas för-
utsättningar för att komplettera handeln 
i centrum och samtidigt knyta samman 
Norr- och Södercity genom nya stråk och 
funktionssamband. 

Inom, och i direkt anslutning till, Väla 
finns ytor som kan ge möjlighet att utö-
ka handelsetableringen där. Den möjlig-
het till förbättrad kollektivtrafik som har 
identifierats i pågående spårvägsutredning 
möjliggör hållbar utveckling av Väla och 
motiverar utveckling av detaljhandeln där. 
I samband med spåretablering kan hela 
stråket mellan city och Väla vitaliseras och 
nya former för handelsetableringar kan an-
passas till detta.

Utöver city och Väla finns handelverksam-
het, främst i form av större livsmedelsetable-
ring utmed Landskronavägen. Vid eventuell 
etablering av station vid Raus, och/eller om 
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spårvägen genom H+ området etableras till 
Råå finns goda möjligheter att utveckla även 
den handeln hållbart. I den fortsatta utveck-
lingen av området vid Landskronavägen 
bör det kompletteras med blandade stads-
funktioner såsom bostäder, kontor, service, 
idrotts- och kulturanläggningar, för att höja 
graden av stadskänsla. Möjligheten för fot-
gängare och cyklister att ta sig till området 
ska samtidigt underlättas.

Stadsdelscentras möjligheter till handel be-
höver också stärkas, framför allt med livs-
medel och dagligvaror. Handel i bostadsom-
rådet är en viktig faktor för att uppnå goda 
boendemiljöer och fungerande närservice. 
Genom upprustning av och förtätning i 
stadsdelscentra ökar kundunderlaget och 
handel möjliggörs. Vi ska verka för att nya 
livsmedelsetableringar ska tillåtas i områden 
som utöver tillgänglighet till god kollektiv-
trafik även har ett lokalt upptagningsom-
råde i form av bostadsbebyggelse. 

Tomter för handel med skrymmande va-
ror, såsom byggvaruhus, möbel- och vitva-
rubutiker, efterfrågas i Helsingborg. Dessa 
bör lokaliseras till de verksamhetsområden, 
och de delar av dessa, som är trafikmäs-
sigt lättillgängliga. Eftersom den sortens 
handel även marknadsför kompletterande 
varor, bör tillgängligheten till kollektivtra-
fik beaktas även vid lokalisering av denna 
form av handel. Vid planprövning måste 
stor omsorg läggas på att definiera vilken 
sort handel som är lämplig. Tomter som 
planläggs för handel med skrymmande va-
ror bör inte ligga i direkt anslutning till om-
råden som hanterar farligt gods eller som 
på annat vis utgör en risk eller en störning, 
eftersom handel medför en koncentration 
av besökare.

Förtätning av  
verksamhetsområden  
Helsingborgs stad ska verka för att förtäta 
befintliga verksamhetsområden och ställa 
höga krav på minsta exploateringsnivå vid 
markupplåtelse i nya områden. 

Effektiv markanvändning och välutnytt-
jade verksamhetsområden ger underlag 
för viktiga funktioner såsom service, god 
kollektivtrafik, gång- cykelstråk och rekre-
ationsområden. Det leder också till ökade 
flöden av människor och till att stadsliv 
uppstår. Helsingborgs stad ska uppmuntra 
till upprustning av befintliga verksamhets-
områden för att dessa ska bli mer attraktiva 
för nya och befintliga företag. Genom rik-
tade upprustningsinsatser på allmän plats-
mark ska Helsingborg stad ge incitament 
till utveckling och förädling av lågutnyttjade 
områden och möjlighet till mer blandade 
funktioner i attraktiva lägen. Detta förut-
sätter dock samfinansiering där fastighets-
ägarna och presumtiva aktörer i området 
medverkar. Helsingborgs stad ska visa på 
möjligheterna till förtätning och samut-
nyttjande av ytor. Detta ska ske genom vi-
sions- och inspirationsmaterial, som en del 
i nya detaljplaner. 

Mer om 
Energistrategin och 
Tematiskt tillägg till 
översiktsplan avse-
ende vindkraft
se www.helsingborg.se
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Verka för nya energilösningar och 
hållbar teknisk infrastruktur

Helsingborg ska nyttja den energi som av-
fall, avlopp och spillvärme ger. Kraftvär-
meanläggningar producerar både elkraft 
och fjärrvärme med mycket hög verk-
ningsgrad. Helsingborg stad ska verka för 
att brännbara avfall hanteras lokalt för att 
minska behovet av långväga transporter. 
Värmen och elen som produceras kommer 
också till nytta i regionen.  

Helsingborg stad ska öka produktionen av 
biogas. I Helsingborg produceras idag bio-
gas från avfall och avloppsslam som upp-
graderas till naturgaskvalitet och pumpas 
in i naturgasnätet eller distribueras till 
tankstationer för fordon. För att möjlig-
göra ökad biogasproduktion bör Helsing-
borg satsa på en egen produktionsanlägg-
ning för förgasning av biomassa. Det finns 
en stor biogaspotential i den spillning som 
jordbruket alstrar alternativt kan den om-
vandlas till pellets.

Helsingborg ska satsa på förnyelsebara en-
ergikällor såsom vindkraft, och solenergi. 
Vid ombyggnad av befintligt bostadsbe-
stånd ska möjligheten att bygga solcel-
ler och solfångare studeras. Helsingborgs 
stad ska inta en aktiv och pådrivande roll i 
dialogen med byggherrar, stödja och följa 
forskning samt föregå med gott exempel 
inom eget fastighetsbestånd. Arbete pågår 
med ett tillägg till översiktsplanen för vind-
kraft i samarbete med Höganäs och Ängel-
holms kommuner. Vi ska också undersöka 
möjligheter att använda oss av en ny teknik 
som exempelvis vågkraft. Om miljövänlig 
energiteknik i form av bergvärme blir ak-
tuell ska påverkan på grundvatten beaktas, 
eftersom borrning kan leda till att ler-
skifferskikten punkteras vilket kan skada 
grundvattenreservoarer.

Satsa på robust utbyggnad av 
vatten- och avloppsnätet
Helsingborgs stad ska utveckla Helsing-
borgs VA-nät. Många VA-ledningar som le-
der bort dagvatten är underdimensionerade 
på grund av ändrade krav och förutsätt-
ningar. Helsingborgs stad ska genomföra 

Helsingborgs tekniska försörjning byg-
ger på storskaliga lösningar för hantering 
av vatten, avlopp och energi. Ett regionalt 
samarbete inom dessa frågor finns i form 
av olika samarbetsprojekt inom Skåne 
Nordväst. NSR, Nordvästra Skånes Ren-
hållnings AB utvecklar hållbara storskaliga 
avfallshanteringssystem. Öresundskraft 
har bland annat en regional elnätsverksam-
het, lokalproducerad el och tar en aktiv 
roll i utvecklingen mot hållbar energiför-
sörjning. Under 2009 har Helsingborg, Ås-
torp, Landskrona, Svalöv och Båstad gått 
samman i ett gemensamt bolag, NSVA, för 
att arbete med VA-frågor regionalt.

Säkra effektiv energianvändning 
med energi från uthålliga och 
förnybara källor
I visionen för Helsingborgs energistrategi 
uttrycks att den energi som används i Hel-
singborg ska komma från uthålliga förny-
bara energikällor. Denna visions ambition 
är att Helsingborg ska vara energineutral; 
att tillförseln av energi från anläggningar 
inom staden ska motsvara den mängd en-
ergi som Helsingborg använder. Energian-
vändningen ska vara effektiv och resurs-
snål. Som följd av den energistrategi som 
antogs i januari 2009 pågår arbete med att 
ta fram en Energiplan som preciserar olika 
energibesparade åtgärder med genomför-
andetid och ansvarsfördelning. 

I Helsingborg ska vi minska vår energian-
vändning med 30 % till år 2035 – bostäder 
som verksamheter - genom besparing via 
energieffektivisering i bostäder och loka-
ler. Vid nybyggnation ska energieffektiva 
hus eftersträvas. Vi ska aktivt driva arbetet 
genom information till och riktlinjer för 
byggherrar om behovet av resurssnåla lös-
ningar i byggandet. Helsingborgs stad ska 
initiera ett samarbete inom Skåne Nord-
väst eller ansluta till Malmö och Lunds 
framtagna Miljöbyggprogram Syd för att 
tydliggöra energi- och miljöprioriteringar i 
byggskedet. Inom H+ projektet ska Hel-
singborg utveckla ett systemskifte gällande 
energiförsörjningen.
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omfattande utbyggnader av vattenlednings-
nätet för att öka leveranssäkerheten för 
dricksvattnet. Reningsverkets utveckling är 
en stor fråga som måste hanteras inom för-
djupning av översiktsplanen för H+, bland 
annat kopplat till stigande havsnivå.

I Helsingborg ska dagvatten hanteras så 
nära källan som möjligt för att förebygga 
översvämningar och för att minska ande-
len dagvatten som transporteras i våra av-
loppsledningar. Inom många områden har 
bebyggelsen förtätats och större ytor har 
hårdgjorts. Den framtida risken för ökad 
nederbörd kan ge en ytterligare belastning 
på ledningsnätet. Vid nybyggnation ska vi 
arbeta för att öppen dagvattenhantering 
och lokalt/ekologiskt omhändertagande 
av dagvatten. 

Det bästa sättet att minska belastningen på 
VA-systemet är att minska andelen hård-
gjorda ytor. I planeringen i Helsingborg 
ska vi därför eftersträva naturliga infiltra-
tionsytor. Ett stöd för att kunna reglera 
andelen infiltrationsytor vid planläggning 
är att tillämpa grönytefaktor. Grönytefaktor 
innebär bland annat att olika markmaterial 
får olika poäng beroende på infiltrations-
benägenhet. Krav på minsta grönytefaktor 
kan föras in i planeringen och säkerställas 
i samband med bygglovsprövning. Grö-
na tak är ett sätt att minska påverkan på 
dagvattensystemet vid kraftig nederbörd. 
Även andra lösningar som minskar belast-
ningen på VA systemet bör tillämpas, som 
till exempel våtmarker eller olika former av 
översilningsområden. 

Om mark inom inströmningsområdet för 
det ytliga grundvattnet hårdgörs kan vikti-
ga ekologiska värden slås ut och därför bör 
markplanering göras med stor försiktig-
het i berörda områden. Känsliga inström-
ningsområden återfinns främst i Helsing-
borgs västra sida, Allerum – Hjälmshult, 
Domsten och Ödåkra.

Helsingborgs stad ska verka för att NSVA 
vidareutveckla dagvattenpolicyn till en 
dagvattenplan/dagvattenstrategi. Det är 
angeläget att de bestämmelser angående 
dagvatten som kommer att tillämpas i Hel-
singborgs stad även tillämpas i övriga kom-
muner som släpper ut dagvatten till de vat-
tendrag som rinner genom Helsingborg. 

Helsingborgs stad ska utveckla kom-
munalt VA på landsbygden och arbete 
pågår med att ta fram en strategi för VA 
på landsbygd. Där det inte är ekonomiskt 
möjligt med kommunalt VA ska vi stödja 
lokala VA-alternativ. Genom långsiktigt 
och proaktivt arbete med att förbättra möj-
ligheterna för bostadshus att ansluta till 
kommunalt avlopp kan vi minska utsläp-
pen till vattendrag. Nyttjande och skydd 
av Helsingborgs grundvattenmagasin ska 
säkerställas eftersom det är källa till vat-
tenföretag. 

Hantera vårt avfall hållbart och 
resurseffektivt 
Helsingborgs avfall ska ses som en resurs 
som ska användas effektivt. Helsingborgs 
stad har valt en strategi som går i linje med 
den som finns både nationellt och inter-
nationellt: Att i första hand förhindra att 
avfall uppstår, i andra hand återanvända 
avfallet, i tredje hand återvinna det, i fjärde 
hand energiutnyttja det och som sista åt-
gärd deponera det.  

Det ska vara enkelt för helsingborgarna att 
sortera avfall. En förutsättning för ökad 
sopsortering är fastighetsnära insamling av 
tidningar och förpackningar. 

Avfallshanteringen ska ses som en del av 
infrastrukturen. I samband med plane-
ring och utbyggnader av områden ska en 
effektiv och tillämpbar avfallshantering 
förberedas. Genom regionalt samarbete 

Mer om 
Dagvattenpolicyn
se www.helsingborg.se
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inom NSR, Skånes Renhållnings AB kan 
insamling av avfall planeras optimalt utan 
hänsyn till fysiska kommungränser och bli 
mer rationell och kostnadseffektiv. Hel-
singborgs stad ska inom samarbetet för 
Skåne Nordväst verka för att få till stånd 
en gemensam vision för energi och av-
fallshanteringen för kommunerna i Skåne 
Nordväst. Filborna återvinningsanläggning 
är en resurs för återvinning och avfallshan-
tering.

Behovet av förtätning av staden gör att viss 
bebyggelse kan behöva planeras på gam-
mal deponimark. Utredningen Nedlagda 
Deponier Inventering och riskbedömning 
togs fram av Stadsbyggnadsförvaltningen 
under 2007/2008 för att fungera som stöd 
vid planeringsarbete för stadens utbygg-
nad. Där är kända, gamla deponier listade 
och bedömda och den kan utgöra ett stöd 
vid konsekvensbedömning i planarbeten. 

Utveckla kretsloppssystem och 
stärk de ekologiska funktionerna
Västra Skåne består till stor del av högklas-
sig jordbruksmark, jordklass 8-10, som 
tillsammans med klimatförhållandena ger 
oss bland de bästa odlingsförutsättningarna 
i Skandinavien. Åkermarkens utnyttjande 
är en betydelsefull fråga för förbättrad 
samverkan mellan stad och land. För att 
långsiktigt stödja jordbruksproduktionen 
bör vi balansera behovet av tillgänglighet 
och boende med jordbrukets behov av 

ytor och olika former av skydds- och hän-
synsavstånd. Jordbruksproduktionens in-
tressen och förutsättningsbehov bör vägas 
mot intresset att förtäta i kollektivtrafiknära 
lägen. Genom att koncentrera bebyggel-
sen på landsbygden till utpekade utveck-
lingsområden ökar möjligheten att behålla 
landsbygden som levande jordbruks- och 
produktionsnäring. 

Helsingborgs stad ska verka för lokala 
kretslopp av jordbruksprodukter och nä-
ringsämnen. Lokalproducerat gödsel är en 
förutsättning för ett kretsloppsanpassat jord-
bruk. NSR:s satsning på lokal försörjning av 
rötslam till jordbruket är en modern krets-
loppslösning. Helsingborgs stad ska, där så 
är möjligt, underlätta för lokal livsmedelspro-
duktion och verka för lokal distribution.

Stora delar av den totala kväve- och fosfor 
transporten till havet via vattendragen 
kommer från jordbruket. Därför är det 
viktigt att gynna metoder för att rena och 
minska påverkan från odlingsmarker.  Hel-
singborgs stad bör fortsätta arbeta för att 
utveckla fler våtmarker på landsbygden. 
Våtmarker är en form av multifunktions-
lösning för att hantera problem som upp-
står genom hög andel hårdgjorda ytor. De 
kan omhänderta restprodukter från åker-
mark och möjliggöra en återkoppling till 
det naturliga systemet. Våtmarker fungerar 
som näringsämnesfällor, ger ekologiskt 
mervärde och kan utvecklas till turistmål. 

Mer om 
Avfallsplan och 

Rapporten om nedlagda 
deponier
se www.helsingborg.se

Foto: Christer Pettersson
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Våra utvecklingsprinciper 
de utvecklingsprinciper som presenteras i detta kapitel är konkretiseringar av 
profilområdenas arbetsinriktningar. Profilområdena förklarar och ger inriktning 
för hur vi skapar en attraktiv stad. Utvecklingsprinciperna faller ut på karta och 
visar en fysisk bild. För att åskådliggöra detta har fyra tematiska kartor tagits fram 
där utvecklingsprinciperna presenteras. de tematiska uppdelningarna är stads- 
och landsbygdsutveckling, natur- och landskapsutveckling, transportutveckling 
och verksamhetsutveckling. Uppdelningarna har gjorts för att tydligt kunna 
åskådliggöra varje princip, men det är tillsammans som de ger en helhetsbild.  

Rubrikerna som återfinns under respektive 
principavsnitt är samma som finns på de 
fyra bilagda kartorna. Kartillustrationen i 
anslutning till respektive rubrik visar var 
berörda områden finns i Helsingborg. Som 
komplement till utvecklingsprincipkartor-
na finns även regleringskarta och mark-
användningskarta. Regleringskartan visar 
olika former av skydd och bestämmelser 
som påverkar planeringen. Markanvänd-
ningskartan redovisar på ett samlat sätt hur 
Helsingborgs stad ska utvecklas – där visas 
de fyra utvecklingsprinciperna samlade.

Sist i kapitlet Så här bygger vi staden, finns 
ett avsnitt Tänk på att... som redovisar 
ställningstaganden och motstående intres-
sen kopplat till de föreslagna utvecklings-
principerna. Dessa redovisas områdesvis 
för olika geografiska platser inom kom-
munen. 

Stads- och landsbygdsutveckling 
För att kunna växa resurseffektivt, främja 
stadsliv och utveckla vår identitet och att-
raktivitet ska vi i första hand växa genom 
förtätning. 

Vid all utveckling av befintliga områden 
ska dialog med boende och verksamma ef-
tersträvas i tidiga skeden. 

Ett sätt att beskriva bostadstätheten i ett 
område är att ange antal lägenheter/hek-
tar för ett större område – medräknat 
ytor för lokalgator, småparker, gårdar och 
gröningar samt viss bostadsservice såsom 
förskolor och närbutiker. Utifrån val av be-
byggelsekaraktär kan helt olika täthet upp-
nås. Friliggande villor ger täthet av 7-10 lä-
genheter/hektar. Mer än dubbelt så många 
gruppbyggda enfamiljshus kan rymmas på 
samma yta. På samma yta kan fyra gånger 
så många lägenheter (30 lgh/hektar) rym-
mas. Och med tät innerstadsbebyggelse, 
slutna kvarter i fyra-sex våningar, kan upp 
till tio gånger fler lägenheter (60-80 lgh/
hektar) rymmas. 

Eftersom flera av utvecklingsprinciperna 
fokuserar på effektivt markutnyttjande för 
att minimera exploatering av jordbruks-
mark är det viktigt att lämplig täthet an-
vänds för respektive område.

Beroende på platsförutsättningar 
och element i landskapet kan 
principerna förverkligas på olika 
sätt.
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Natur- och landskapsutveckling 
I takt med att Helsingborg växer och Hel-
singborgarna blir fler till antalet ökar be-
hovet av rekreationsområden. Det finns 
tre mångfunktionella större grönstråk 
som kännetecknar Helsingborg och som 
ska beaktas och utvecklas i ett långsiktigt 
perspektiv. Våra parker, natur- och land-
skapsområden är viktiga för människor 
och bidrar till att skapa en attraktiv och 
hållbar stad.  Med beaktande av dem kan 
Helsingborgs övriga delar kompletteras, 
förtätas och utvecklas. De ska fungera som 
länkar mellan stad och landsbygd och som 
områden för rekreation. Helsingborg har 
en fantastisk kust och de obebyggda områ-
dena bör bevaras. På samma sätt ska även 
jordbrukets goda förutsättningar bibehål-
las och tillåtas utvecklas.   

Transportutveckling 
Vi ska utveckla vår roll som central trans-
portnod i lokalt, regionalt och nationellt 
perspektiv. De stora nationella infrastruk-
tursatsningarna ska uppmuntras och nyt-
tan ska maximeras på lokal och regional 
nivå. Det kräver kapacitetsförstärkning på 
järnvägsnätet, planskilda korsningar för 
spår, ny anslutning till väg E6, hamnledens 
tillkomst med mera. För att skapa hållbar 
utveckling på lokal och regional nivå be-
hövs även vidare satsningar på kollektiv-
trafik där spårbunden trafik är en viktig 
del men också ett väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät.

verksamhetsutveckling 
Vi ska främja dynamiskt näringsliv och bli 
regionalt nav. Vi ska även växa resursef-
fektivt. För att uppnå detta ska vi i första 
hand förtäta och optimera befintliga verk-
samhetsområden. Verksamhetsområdena 
ska använda transportsystemets vägar och 
järnvägar på sätt som möjliggör hållbara 
transporter. Verksamhetsområdenas ut-
formning och karaktär ska anpassas för att 
effektivisera transportsystemet och mini-
mera ianspråktagandet av mark. Personal- 
och besöksintensiva verksamhetsområden 
ska förläggas där kollektivtrafikförsörj-
ningen är god medan tillgång till spår är 
en avgörande faktor för om godshantering 
är lämpligt.

Antalet sysselsatta/hektar påverkar logis-
tikbehovet för ett verksamhetsområde. I 
storskaliga godshanterings- och lagerom-
råden sysselsätts kanske så få som 10 per-
soner/hektar. Mer blandade kontors- och 
småindustriområden innebär omkring 50 
sysselsatta/hektar medan områden med 
personalintensiva kontorsetableringar kan 
rymma mer än 200 sysselsatta/hektar. 
Detta är räknat på området i sin helhet, 
inklusive gator, planteringar och ytor för 
dagvatten. 

Utbyggnadstakt och prioritering
I ÖP 2010 görs inte någon prioritering el-
ler tidssättning av olika geografiska områ-
dens utveckling. Som strategisk översikts-
plan ska ÖP 2010 vara flexibel, möjligöra 
variation och ge beredskap för ett samhälle 
i förändring.

Den utbyggnad som behövs för att möta 
behovet av bostadsförsörjning bedöms i 
snitt vara 700 lägenheter/år. För det ska 
vi i Helsingborg ha planberedskap. Men 
hur mycket som byggs varierar år från 
år. Byggsektorn är konjunkturberoende, 
marknaden är känslig med risk för både 
stagnation och överhettning. Helsingborgs 
stad har ansvar att planera för utbygg-
nad, men periodvis högre utbyggnadstakt 
ger staden nya utmaningar: Det krävs att 
fungerande infrastruktur, kommunal ser-
vice och kvalitativa friytor byggs ut i takt 
med planeringen, liksom det är viktigt att 
snabba planeringsprocesser inte försvårar 
medborgarnas delaktighet. 

De bilagda                                 
utvecklingskartorna
Innehållet på kartorna är sche-
matiskt redovisade. Gränserna 
för respektive kategori är således 
inte definitiva utan kommer att 
förändras i takt med att planering 
och utredning blir mer detalje-
rad. I kommande fördjupningar 
av översiktsplanen, planprogram 
och utredningar kommer detal-
jeringsgraden att öka och grän-
serna bli mer precisa. 
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Stads- och landsbygdsutveckling

Så HäR BYGGER vI STAdEN 

Regionala noder

Inom en kilometerradie runt de tre stora 
regionala noderna Maria, Knutpunkten 
och Ramlösa ska särskilt beaktas hög ex-
ploatering med blandad bebyggelse för 
både boende och verksamheter. I flerbo-
stadshusbebyggelse ska bottenvåningar 
förberedas för att tekniskt möjliggöra 
verksamhetslokaler och skapa förutsätt-
ningar för ett rikt stadsliv.

Stora utvecklingsområden 

I direkt anslutning till befintlig stadsbebyg-
gelse finns tre stora områden där planering 
pågår för omfattande stadsutveckling. Des-
sa områden, H+, Maria och Östra Ram-
lösa, kommer att kunna erbjuda mångfald 
av bostäder och har potential till kvalitativ 
kollektivtrafik. En stor del av bostadsut-

byggnaden inom kommande 25 år ryms 
här, men även varierande andel inslag av 
blandad stadsbebyggelse; kontor, utbild-
ning och service. Totalt finns inom dessa 
tre områden, potential till cirka 10 000 
lägenheter, det vill säga en samlad utbygg-
nadsmöjlighet om 400 lägenheter/år. 

Riktlinjer:

• Vid nybyggnation bör blandad markan-
vändning eftersträvas med både bostä-
der, service och verksamheter, för att 
möjliggöra levande miljö under dygnets 
alla timmar. 

• Närmast stationslägena krävs hög ex-
ploatering och effektivt markutnyttjan-
de. Personal- och besöksintensiva verk-
samheter prioriteras. 

• Strukturen planeras så att hållbart och 
lättillgängligt resande underlättas.

• Bebyggelsen bör fördelas mellan de 
olika områdena för att ge ekonomisk 
balans och god demografisk utveckling. 

• Mötesplatser och offentliga rum ska 
studeras i varje projekt.
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Komplement i befintlig  
stadsbebyggelse - utveckla  
till blandad stad 

Med ledstjärnan att Helsingborg utveck-
las hållbart genom förtätning ska lämpliga 
förtätningar utredas och planeras. Inom 
centralorten kan vinds- och takvåningar 
ge ett bostadstillskott, likaså kan Helsing-
borg kompletteras med ny bebyggelse på 
outnyttjade tomter och på restytor som 
idag saknar rekreativa, ekologiska eller 
strukturella värden. I lämpliga lägen kan 
höga hus studeras. Hur och var höga hus 
kan komplettera bebyggelsen ska utredas 
i fördjupnings-PM. Platsspecifika förut-
sättningar ska beaktas för att ta tillvara 
stadsmiljövärden. Samtidigt kan lämpliga 
kompletteringar ge stora mervärden ge-
nom att de kan finansiera upprustning av 
ett delområde, definiera platsbildningar, ge 
ökat kundunderlag och tillföra variation i 
områden med ensartad bebyggelse. Nya 
funktioner i gamla byggnader kan bidra 
med unika värden och samtidigt bidra till 
levande blandstad med ökad mångfald. 

Baserat på jämförande studier i andra stä-
der och överslagsberäkningar av ytor bör 
en potential om totalt minst 1 000 nya 
lägenheter finnas inom centralorten. På 
några platser i Helsingborg finns lågut-
nyttjade kvarter där något större projekt 

av blandad stadsbebyggelse kan ge tillskott 
till stadsmiljön. Visionsskisser och pågå-
ende planarbeten för områdena runt Äng-
elholmsvägen vid Stattena och Ringstorp 
samt i anslutning till Ramlösa station, längs 
Landskronavägen och vid Planteringen, vi-
sar att potential om minst 2 000 nya lä-
genheter bör finnas i dessa områden.

Även i några av stationsorterna finns be-
fintlig stadsbebyggelse som med fördel kan 
kompletteras genom lämpliga förtätningar. 
Då handlar det främst om att outnyttjade 
tomter kan planläggas för lite högre be-
byggelse.

Riktlinjer:

• Varje plats har unika förutsättningar 
som ska beaktas i planering.

• Blandning av verksamheter, kontor, ser-
vice och bostäder ska eftersträvas.

• Utveckling av mötesplatser och kopp-
lingar till cykel- och kollektivtrafiknätet 
ska prioriteras.

• Inslag av flerbostadshus kan med fördel 
prövas i renodlad småhusbebyggelse. 

• Grönytor med ekologiska, rekreativa 
eller strukturella värden värnas och ut-
vecklas.

- Förtätning sparar åker- 
och naturmark

- Kollektivtrafiknära ut-
byggnad minskar biltrafik

- Högklassig åkermark tas 
ibland i anspråk 

- Förtätning kan påverka 
kulturmiljövärden

- Förbättrad integration 
genom nya strukturer
 
Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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Utveckling och komplettering i 
storskaliga 
flerbostadshusområden 

I Helsingborg finns åtta stadsdelar med 
storskalig flerbostadshusbebyggelse; 
Västra Berga, Dalhem, Drottninghög, 
Fredriksdal, Rosengården, Ragnvalla, När-
lunda och Ättekulla. Dessa kan komplet-
teras och utvecklas. 

Inom Drottninghög studeras nu i plan-
program ett tillskott av cirka 1 000 nya 
lägenheter, vilka ger både strukturellt och 
kvalitativt mervärde. Med vägledning av 
den potential till bebyggelsekomplettering 
som visat sig möjlig där bara genom att 
använda outnyttjade parkeringsytor och 
impediment, bör det inom Helsingborgs 
storskaliga flerbostadshusområden finnas 
möjlighet till cirka 4 000 nya lägenheter. 
Värdet i befintlig bebyggelsestruktur ska 
beaktas och kompletteras med omsorg. 

Riktlinjer:

• Utveckling av områden bör utgå från 
befintliga stråk och eventuellt komplet-
tera dessa för att förbättra sambanden 
mellan olika delar i Helsingborg. 

• Stadsdelscentra i kombination med 
samlokalisering av kollektivtrafik och 
cykelväg bör styra lokalisering av mång-
funktionella platser och lokaler.

• Kompletteringar i storskaliga flerbo-
stadshusområden ska ta tillvara befint-
liga kulturmiljökvaliteter.

• Varierade upplåtelseformer och lägen-
hetsstorlekar ska eftersträvas.

Utveckling av befintliga/nya  
stationssamhällen

Varje ort är markerad med en ring som 
motsvarar 1 km från stationen. Inom res-
pektive ring är ett område inom 500 me-
ter från stationen markerat. Där ska hö-
gre täthet eftersträvas. Stationssamhällena 
bedöms kunna inrymma såväl bostadsut-
byggnad som besöks- och personalinten-
siv verksamhet och icke störande verksam-
heter. 

Helsingborg har idag sju samhällen med 
stationer på landsbygden, Kattarp, Ödåkra, 
Mörarp, Påarp, Vallåkra, Gantofta, Ryde-
bäck. Ytterligare fyra, Domsten, Hittarp/
Laröd, Vege (Utvälinge) och Raus kan till-
komma. Genom att effektivt utnyttja dessa 
stationssamhällen kan attraktiva boende-
miljöer skapas som är väl förbundna med 
regionens större orter.  Därmed möjlig-
görs miljövänligt och effektivt resande. För 
att bäst utnyttja dessa förutsättningar bör 
utbyggnad utanför centralorten koncen-
treras till dessa lägen.

Det kan finnas en konflikt med hög ex-
ploateringsgrad, flerbostadshus och högre 
byggnader i befintliga byar där småskalighet 
och äldre bykärnor finns att ta hänsyn till. 
Tillskott ska därför studeras utifrån plats-
specifika förutsättningar och med hänsyn 
till befintliga kulturhistoriska värden.

Stationsorterna har även olika utbyggnads-
potential beroende på det omkringliggande 
landskapets förutsättningar och stationens 
kapacitet. I Rydebäck kan området närmast 
stationen, på ömse sidor om järnvägen, 
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kompletteras till cirka 1 500 lägenheter i 
både småhus och flerbostadshus. I Ödåkra 
kan både flerbostadshus och småhus vara 
aktuella. Potentialen bedöms vara upp till 
1 000 lägenheter. Flera utvecklingsprojekt 
pågår redan här. I dessa båda större sta-
tionssamhällen är genomsnittlig utbygg-
nadstakt runt 50 lägenheter/år rimlig.

I en relativt snar framtid kan även ny sta-
tion byggas vid Utvälinge, Vege, i Hel-
singborgs norra del. I samarbete mellan 
Helsingborg, Ängelholm och Höganäs 
pågår arbete med fördjupning av över-
siktsplanen för ny stationsby i Vegeholm. 
I det pågående arbetet har cirka 500 nya 
bostäder bedömts möjligt. En strategi för 
hur utbyggnaden tidsmässigt kopplas till 
eventuellt tidigt tågstopp och regional kol-
lektivtrafik samt framtida station behöver 
tas fram, så att inte ett bilberoende sam-
hälle skapas innan stationen kommer till 
stånd. Även vid Raus finns det möjlighet 
att bygga ny station. Dessa stationssamhäl-
len ger unika förutsättningar då Helsing-
borg växer. I samband med att spårbunden 
kollektivtrafik till Höganäs förverkligas 
skapas förutsättning för utveckling av Hit-
tarp och Domsten.

De mindre stationsorterna bör byggas ut 
varsamt för att behålla karaktär och för att 
minimera ingrepp i landskapet. 

I Gantofta, där landskaps- och naturmil-
jön gör det olämpligt att bygga ut storska-
ligt, har 250 nya bostäder prövats lämpliga 
i fördjupning av översiktsplanen. Med väg-
ledning av Gantofta bedöms flertalet av de 
stationsnära byarna kunna kompletteras 
med vardera 250-500 lägenheter fram till 
år 2035. Totalt finns därmed en samlad 
utbyggnadspotential om cirka 3 000 lä-
genheter i de mindre stationssamhällena, 
främst i form av olika sorters småhus, 
men även med inslag av flerbostadshus i 
byarnas centrala lägen. Det möjliggör ge-
nomsnittlig utbyggnadstakt på 10-20 nya 
lägenheter/år i respektive mindre stations-
samhälle, vilket kan stödja jämnare demo-
grafisk utveckling och ge underlag till både 
kommunal och kommersiell service.

Riktlinjer:

• Närmast stationerna krävs effektivt 
markutnyttjande för nybyggnation. För-
tätning av redan bebyggd mark bör upp-
muntras och studeras tillsammans med 
de boende och verksamma i området. 
Även tomtstorlekar bör hållas markef-
fektiva.

• Grönytor med ekologiska, rekreativa el-
ler strukturella värden i områden med 
låg andel allemansrättslig mark ska  
värnas.

• I stationsnära läge prioriteras gång-, cy-
kel-, och kollektivtrafik.

• Möjligheten att utveckla yteffektiv pend-
larparkering, för cykel och bil, i anslut-
ning till varje station bör utredas. 

• Hållplatser för buss samt cykelvägar bör 
samlokaliseras med stationerna för att 
skapa smidiga byten mellan trafiksla-
gen.

• Service, handel och till viss del kontor 
bör eftersträvas i stationernas närmiljö.

• Nya bostäder bör planeras så att stör-
ningar och risker kopplade till järnvägen 
minimeras.

• Inslag av flervåningshus i renodlade 
småhusområden bör studeras med sär-
skild omsorg. 

• Olika former av flerbostadshus eller 
markeffektiva enbostadshus som rad-
hus bör lokaliseras närmast stationen 
medan friliggande villor kan lokaliseras 
utanför dessa.

• För många av byarna har ortsanalyser 
gjorts. Vid planering utgör dessa ett vik-
tigt underlag.

• Komplettering av bebyggelsen i sta-
tionssamhällena ska ta tillvara befintliga 
kulturmiljövärden. 
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Utveckling av byar med möjlighet 
till god kollektivtrafik

Allerum - Hjälmshult, Bårslöv och Hass-
larp är samhällen med olika förutsättningar 
att växa. De ligger nära ett stationssamhälle 
eller har möjlighet att utveckla annan god 
kollektivtrafikförsörjning till Helsingborg. 
I samband med utbyggnad kan infrastruk-
tur byggas ut och kollektivtrafikförsörj-
ningen stärkas ytterligare. I dessa orter är 
det viktigt att utbyggnaden görs succes-
sivt och anpassas till det omkringliggande 
landskapet och bebyggelsestrukturen.

Eventuella planarbeten bör inledas med 
fördjupning av översiktsplan eller orts-
övergripande planprogram för att anpassa 
strukturen till kollektivtrafik och landska-
pets natur- och kulturvärden. Det bedöms 
finnas möjlighet att komplettera byarna; 
i storleksordningen rör det sig totalt om 
kanske 100-200 småhus vardera. 

Riktlinjer:

• Främst ses möjlighet att komplettera 
med enbostadshus, gärna i form av fri-
byggartomter.

• Möjligheter att komplettera med ensta-
ka flerbostadshus samt olika former av 
äldreboenden bör övervägas.

• Utbyggnad av samhällena bör ske på ett 
sätt som inte avsevärt förändrar dess ka-
raktär.

• Platsspecifik anpassning till befintlig 
struktur och landskap är avgörande.

varsam komplettering av mindre 
byar på landsbygden

För att bevara landskapssammanhang och 
kulturmiljöer, och för att uppnå målen om 
hållbar stadsutveckling, bör småbyar och 
husgrupper på landsbygden, utan kollek-
tivtrafikförsörjning och utan egen service, 
endast tillåtas växa inom det område som 
redan är ianspråktaget för bebyggelse. En-
staka avstyckningar kan beviljas och planer 
för små bostadskompletteringar kan prö-
vas. I reella tal handlar det om att endast 
enstaka nya bostäder kan prövas lämpliga i 
varje husgrupp. 

Helsingborgs stad har antagit en definition 
av samlad bebyggelse och identifierat be-
byggelsegrupper som faller under denna 
kategori och där bygglovsplikt regleras en-
ligt plan- och bygglagen. För nybyggnad av 
tre eller fler huvudbyggnader krävs att de-
taljplan föregår bygglovsprövning. Totalt 
finns cirka 20 småbyar eller husgrupper 
där detta gäller.

I fördjupnings-PM utvecklas bedömnings-
kriterierna för prövning av lämplighet av 
kompletterande bebyggelse.
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Utveckling av landskapskaraktärer

Landborgen, havet, skogarna, ravinerna 
och åkerlandskapet definierar Helsingborg 
och ger det dess karaktär. Genom att ana-
lysera landskapsbilden - dess funktion och 
tålighet - både estetiskt, ekologiskt och ur 
produktionssynpunkt, har ett antal land-
skapskaraktärer identifierats. När landska-
pet utvecklas eller projekt prövas bör det 
ske enligt dessa riktlinjer så att byarnas 
identitet, den nära relationen mellan stad 
och land, samt landskapets estetiska och 
ekologiska värden stärks.

De olika landskapskaraktärerna redovisas 
med siffror:

• 1-2. Det varierade och mosaikartade 
kustlandskapet har höga rekreativa vär-
den och god tillgänglighet. Därför bör 
utvecklingen av kustlandskapet ske var-
samt och siktlinjer och mellanrum mel-
lan byarna längs kusten bevaras. 

• 3-5. Småskaligt åkerlandskap där skogs-
dungar och trädrader ger landskapet 
struktur som bör bevaras. Eventuella 
nya inslag i landskapet bör följa denna 
struktur. Andelen öppen mark och skog 
samt befintliga utblickar och siktstråk 
bör bevaras och befintliga vandrings-
leder och vägar utvecklas för att gynna 
rekreations- och turismnäringen.

• 6-7. Landskapets variation och bland-
ning av skog, fält och åker utgör attrak-
tiv miljö för rekreation och blandningen 
bör behållas. Därför bör markanvänd-
ningen inte förändras i någon större 

utsträckning. Det omfattar även ny be-
byggelse då den kan komma att negativt 
påverka jordbruksnäringen och minska 
andelen allemansrättslig mark.

• 8-11. Utpräglat jordbrukslandskap med 
högklassig åkermark där jordbrukspro-
duktionens förutsättningar ska beak-
tas. Märgelgravar, alléer och vegetation 
i kantzonerna av åkrar och betesmark 
bör värnas och förstärkas för att mot-
verka ekologiska bristområden. Nya 
inslag i landskapet bör följa befintliga 
landskapselement och jordbruksmar-
kens struktur.

• 12. Kulturlandskapet och godsmiljö-
erna är viktiga inslag i landskapsbilden 
att värna. Dessa är direkt kopplade till 
jordbruket och det är viktigt att de stor-
skaliga fälten inte bryts upp. På sikt kan 
detta landskap utvecklas för rekreations- 
och turistnäring. 

• 13. Mjukt böljande jordbrukslandskap 
med inslag av mindre industrier och 
större jordbruksbyggnader samt stor an-
del spridd bebyggelse. Nya inslag i land-
skapet bör följa befintliga landskapsele-
ment och jordbruksmarkens struktur.

Viktiga landskapliga mellanrum markerats. 
Dessa bör värnas då de stärker kulturland-
skapets läsbarhet och bibehåller de indivi-
duella byarnas identitet.
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Natur- och landskapsutveckling

Övergripande natur- och  
kulturstråk 

Det finns tre viktiga övergripande natur- 
och kulturstråk i Helsingborg. Inom dessa 
finns de flesta värdefulla och intressanta 
natur- och kulturmiljöer som utgör ett ka-
raktäriserande samband för Helsingborg 
och bör därför vidareutvecklas.  

Med längre sammanhängande stråk som 
letar sig in i staden kan helsingborgarna ha 
grönytor och våtmarker lättillgängliga även 
i tät stadsmiljö. Det är viktigt även av eko-
logiska skäl eftersom stor del av den biolo-
giska mångfalden är koncentrerad till dessa 
områden. Genom sin varierande miljö, och 
graden av obebyggd yta, bidrar stråken till 
motståndskraft i miljön för att hantera kli-
matförändringar. Inom stråken finns även 
på vissa håll också jordbruk på högklassig 
åkermark. Kustområden är attraktiva mil-
jöer som kan göras än mer lättillgängliga 
för turism och rekreation.

På grund av sina värden för den biologiska 
mångfalden, kulturmiljövärden samt dess 
rekreativa och estetiska kvalitet pekas dessa 
områden ut som särskilt värdefulla. 

För att förbättra dessa stråk kan Helsing-
borgs stad arbeta med olika verktyg, som 
naturreservatsbildningar, skogsplantering 
och våtmarksanläggningar, samt verka för 
att göra stråken tillgängliga via cykel-, rid- 
och promenadleder. De tre stråken är: 

Landborgen – Skälderviken

Landborgens markanta brant avgränsar 
området i väster mot Öresund. Här ingår 
slotts- och herrgårdslandskap, delvis av 
småskalighet med lövdungar, våtmarker, 
trädbevuxna rågångar samt märgelgravar, i 
en i övrigt jordbruksdominerad bygd. Pålsjö 
slott, Sofiero slott, Kulla Gunnarstorps och 
Kristinelunds storgods med parkanlägg-
ningar innebär mycket höga kulturvärden.

vasatorpsstråket

Från centrala Helsingborg och Slottshagen 
sträcker sig stråket som fortsätter österut 
och har förutsättningar att på sikt utveck-
las mot Söderåsen. Barnens skog och Bru-
ces skog vid Vasatorp utvecklas vidare ge-
nom nyplanteringar, betesdrift och stigar. 
I detta område finns även slottslandskapet 
vid Rosendal och dess renässansanlägg-
ning. Vid Marielunds gård och Rosenlund 
finns herrgårdsmiljöer.

Råådalen med Örby ängar
Detta område präglas av storskalig jord-
bruksdrift med brist på högre vegetation 
utom i Rååns dalgång och på Örby ängar, 
som båda starkt kontrasterar mot det om-
givande flacka åkerlandskapet. Här finns 
det viktiga Örbyfältets dricksvattentäkt. 

Riktlinjer: 

• Utveckla utpekade viktiga naturområ-
den och kulturmiljöer.

• Studera alternativ för att förvalta, skyd-
da och utveckla, t ex Rosendals ekhage, 
Hjortshög, Marielundsskogen, Tollarps 
skog, Stureholm, Småryd, Tångaskogen, 
Gyhult, Tursköp, Björkaskogen och Rög-
le säteri, Rååns dalgång och Örby ängar, 
till exempel i form av nya naturreservat.

• Etablera vegetationsstråk och kantzoner 
i bristområden för att gynna biologisk 
mångfald och öka tillgängligheten i od-
lingslandskapet.
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• Verka för betesdrift och slåtter i biolo-

giska kärnområden för att nå lokala och 
regionala miljömål. 

• Bebyggelseutveckling inom stråken ska 
ske i samklang med natur- och kultur-
miljövärden.

Utveckling och skydd av natur- 
och vattenområden samt parker 

Helsingborgs gröna miljöer utgör stor kvali-
tet och tillgång för både människor, djur och 
växter. Dessa är viktiga för Helsingborgs 
långsiktiga attraktivitet, folkhälsan och för 
att stärka den biologiska mångfalden. Dessa 
miljöer är ofta välbesökta och kan utvecklas 
till turistmål och viktiga målpunkter i större 
nätverk. Besöksmagneterna Pålsjö skog och 
Örby ängar har stora värden för rekreation 
och friluftsliv och bör utvecklas för dessa 
ändamål. Ravinerna bidrar till Helsingborgs 
karaktär och är viktiga som tätortsnära re-
kreationsytor. Stränder, parker, kyrkogår-
dar, koloniområden och övriga grönområ-
den ger värdefull grönska i urbana miljöer 
och bidrar till stadsstrukturen och orienter-
barheten. Några av de ekologiska tjänsterna 
som grönområden producerar i urban miljö 
är rening av luft och vatten, upptag av koldi-
oxid från atmosfären, vindskydd, avkylning 
under sommartid och grundvattenmagasi-
nering.

I ÖP 2010 har områden med särskilt höga 
natur- och rekreationsvärden identifierats 
och utgör särskilt värdefulla miljöer som är 
viktiga att ta fasta på och utveckla. 

Riktlinjer:

• Utveckla tätortsnära natur och rekrea-
tionsområden, exempelvis i Östra Ram-
lösa, Bruces skog, Pålsjö skog, Ättekulla 
och Örbyfältet. 

• Skydda Grollegrund som marint natur-
reservat.

• Utveckla lämpliga naturskydd för ravi-
nerna Jordbodalen och Ramlösaravi-
nen.

• Helsingborgs stad bör anlägga fler be-
sökspunkter med information om bio-
logisk mångfald, natur- och kulturvär-
den. Dessa bör även ingå i ett system 
med målpunkter för vandringsleder och 
turistnäringen.

Utveckla gröna och blå samband

Gröna länkar mellan parker och andra 
grönområden inne i stadsstrukturen ska 
bevaras och utvecklas. Gröna rum som 
kopplar stadsdelar till större natur- och 
landskapsområden är viktiga för att skapa 
flöden och sammanhang i stadslandskapet. 
Pålsjö skog, Ättekulla skog, Örby ängar och 
Bruces skog är fyra större områden i cen-
tralorten som utnyttjas som eller har po-
tential att utvecklas till viktiga rekreations-
områden. Då antalet invånare i staden ökar 
blir dessa områden mer och mer betydelse-
fulla som tätortsnära naturområden. Dessa 
områden fyller även en viktig funktion för 
den biologiska mångfalden i stadsmiljön.  

- Sammanhängande grön-
struktur gynnar biologisk 
mångfald

- Våtmarker minskar 
översvämningsrisker och 
förbättrar vattenkvalitet

- Förändrad markanvänd-
ning påverkar kulturvärden 
och landskapsbilden

- Folkhälsa gynnas genom 
förbättrade rekreations-
möjligheter

 
Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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Stadens grönstruktur, med parker och 
grönområden, är förbundna med lands-
bygdens större landskap och grönområden. 
De rekreativa och ekologiska funktionerna 
på landsbygden utgör ett komplement till 
de parker och grönområden som finns 
inom samhällena. En ökad tillgänglighet 
till landskapet kan skapas genom införan-
det av fler beträdor.

Riktlinjer: 

• Underlätta rekreation i längre samman-
hängande stråk och utveckla vandrings-
leder, ridstigar, promenad- och mo-
tionsslingor i gröna miljöer. Utveckla 
tillgängligheten till och kopplingar mel-
lan de övergripande stråken och natur- 
och parkområden. Till exempel längs 
kusterna och vid Rååns dalgång, Pålsjö 
skog, Maria och Sofiero.

• Utveckla nya grönstråk som kombineras 
med beträdor och odlingsfria skyddszo-
ner utmed vattendrag som till exempel 
Välabäcken och norrut mot Rögle, Lus-
sebäcken och biflöden till Hasslarpsån. 
Dessa grönstråk bidrar även till att för-
binda de större grönområdena och by-
arna.

• Kopplingar och utblickar mot havet ska 
beaktas i kommande planering för att 
stärka Helsingborgs identitet som sta-
den vid vattnet.

•  Samband och kopplingar mellan större 
och mindre parker ska stärkas för att ut-
veckla ett sammanhängande nätverk av 
gröna miljöer.

• Utveckla grönstrukturen i södra Hel-
singborg bland annat inom H+området, 
utmed tallskogsleden och söderut mot 
Råå vallar.

• Värna bullerfria områden i urban miljö.

Utveckla vattendrag och  
våtmarker

För att minska trycket på de vattennära 
kustpartierna och öka tillgängligheten till 
vattenmiljöer ska Helsingborgs stad satsa 
på att ta upp vatten i bostadsmiljöer i form 
av dagvatten, dammar och andra vatteny-
tor. Naturmark och parker kan sampla-
neras med anläggandet av våtmark och 
fördröjningsdammar. Utformningen av 
dagvattenhantering och fördröjningsdam-
mar ska anpassas till den omkringliggande 
bebyggelsen. I områden med tätare bebyg-
gelse krävs mer yteffektiva lösningar och 
eftertanke kring gestaltning så att de an-
passas till mer urban karaktär. 

Riktlinjer:

• Reservera lågpunkter i landskapet för 
vattenfördröjning/utjämningsmagasin 
och utveckla våtmarker där så utreds 
möjligt. 

• Koordinera våtmarksetablering tillsam-
mans med vattendragsförbunden för 
Råån och Vegeån. 

• Gynna turistnäring invid blå stråk och 
tillgodose flera upplevelsevärden. 
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Landborgen – Fördjupning  
avseende park- och  
naturutveckling

Området har unika landskapskvaliteter och 
genom Landborgens höjning över havet 
utgör det ett tätortsnära rekreationsstråk 
av internationell klass. Delar av sträckan är 
bebyggd och andra sträckor utgörs av na-
tur- och odlingsmark samt parkstråk. Möj-
ligheten att idag utveckla och skydda park- 
och naturområden i kombination med att 
eventuellt tillåta bebyggelsetillskott på vis-
sa avsnitt bör utredas genom fördjupning 
av översiktsplanen. 

I fördjupningen bör kulturhistoriska, bio-
logiska, geologiska, rumsliga och visuella 
värden och samband utredas och redovi-
sas. Möjlig lokalisering av bebyggelse som 
varken hindrar rekreationsmöjlighet eller 
syftet med riksintresse för natur ska stu-
deras. I fördjupningen kan även studeras 
för vilka delar naturskydd bör utvecklas. 
En annan fråga som kan utredas är försla-
get om att upprätta nationalstadspark för 
Landborgen inom delar av området. Det 
skulle då bli Sveriges andra nationalstads-
park.
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Transportutveckling

Stärka regionala noder 

Bytespunkter är en viktig del av kollek-
tivtrafikresan och genom att utveckla 
dessa blir kollektivtrafiken attraktivare. 
Helsingborgs stad har idag tre stationer, 
Knutpunkten, Maria och Ramlösa, som 
har förutsättningar att kunna utvecklas till 
regionala mötesplatser och nav i ett större 
nätverk. 

Riktlinjer: 

• Utveckla stationerna till mer trygga och 
attraktiva mötesplatser. Förbättra sam-
banden med stadens struktur. 

• Stadskollektivtrafiken ska knytas till alla de 
regionala noderna för att skapa attraktiva 
bytespunkter samt avlasta Knutpunkten. 
Ytan närmast stationerna kräver hög ex-
ploatering och effektivt markutnyttjande 
för nybyggnation. Förtätning av redan be-
byggd mark ska uppmuntras.

• I närheten av stationerna ska gångtrafik, 
cykelvägar och kollektivtrafik prioriteras 
för att möjliggöra hållbart och lättill-
gängligt resande.

• Det bör göras så enkelt som möjligt att 
byta mellan kollektivtrafikslag. Byten un-
derlättas med enkla och nära övergångar.

• Närmast stationslägena bör personal- och 
besöksintensiva verksamheter prioriteras.

• Blanda bostäder och verksamheter för 
att möjliggöra en levande miljö under 
dygnets alla timmar.

• Även livsmedelshandel och service bör 
prioriteras i dessa lägen.

• Möjliggöra yteffektiv pendlarparkering, 
för cykel och bil, i anslutning till Maria 
och Ramlösa stationer.

Utveckla stationer och spår

Utbyggnad och förtätning prioriteras till 
områden med högkvalitativ kollektivtrafik 
och järnvägsstationer. Här eftersträvas tät-
het och blandade funktioner. Det är viktigt 
att ha väl utvecklat gång- och cykelvägnät 
till kollektivtrafiknoderna. De ska utveck-
las med stor omsorg om de offentliga 
rummen. Även privat och offentlig service, 
som till exempel bibliotek och skola, bör 
lokaliseras till dessa platser för att generera 
ökat flöde av människor och underlätta 
hållbart resande i vardagen.

Det lokala spårsystemet ska fortsatt ligga 
väl i fas med den regionala, nationella och 
internationella utvecklingen. Exempel på 
angelägen regional utbyggnad är spårbu-
ren, kapacitetsstark kollektivtrafik mellan 
Helsingborg och Höganäs.

Mark ska reserveras för att öka kapaciteten 
på Skånebanan och Västkustbanan, vilket 
innebär en kapacitetsökning för hela det 
nationella järnvägssystemet. 
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Riktlinjer: 

• Planera för ny station i Vegeholm och 
verka för station på Västkustbanan al-
ternativt Råådalsbanan vid Raus.  

• Nya stationer på spårvägssträckningen 
till Höganäs i Laröd och Domsten.

• Helsingborgs stad ska verka för utbygg-
nad av Västkustbanan till dubbelspår.  
När höghastighetståg ska anslutas till 
banan kommer behov av fyraspår att 
uppstå på sträckan Maria station till 
Helsingborgs central.

• Planeringen för den 1,5 km långa Söder-
tunneln pågår. Byggtiden är beräknad till 
fem år, med planerad byggstart 2012.

• Utbyggnad av dubbelspår på Västkustba-
nan mellan Maria station och Helsingborgs 
central bedöms möjlig först efter år 2020.

• Staden ska verka för att den nationella 
satsningen med höghastighetståg mel-
lan Stockholm och Skåne på Europaba-
nan stannar i Helsingborg.

• Kapacitetsförstärkning till dubbelspår 
på Skånebanan. Detta är viktigt för både 
person- och godstransporter. 

• Korsningen mellan Skånebanan och 
Västkustbanan/Råådalsbanan sker idag 
i plan. Vid ökad belastning på banorna 
växer behovet av planskild korsning.

•  Möjlighet för industrispår från Lång-
eberga till Filborna ska beaktas. Exakt 
sträckning måste utredas i samband 
med planering av verksamhetsområdet 
söder om Filborna.

• Järnvägsförbindelse till verksamhetsom-
rådet mellan E6:an och Påarp.

• Hamnspåret bör elektrifieras och reservat 
för dubbelspår och triangelspår ska beak-
tas. 

• Triangelspår vid hamnspåret innebär att 
miljöstörningarna minskar i de mer cen-
trala delarna, då transporter med farligt 
gods kan transporteras direkt till ham-
nens södra delar och Kemiras område.

Attraktiva infarter och hållbart 
biltrafiknät

Gatunätet som leder besökare till Helsing-
borgs centrum är viktigt för att förmedla 
både trafik och ett budskap. Genom att 
skapa attraktiva entréer till centrum får 
besökare och boende representativ annon-
sering av vad Helsingborg har att erbjuda. 
Oavsett om resenären färdas på väg, räls 
eller vatten ska han/hon mötas av Helsing-
borgs framsida.

Riktlinjer: 

• Lägg stor omsorg på de offentliga gatu-
rummen, så att de blir representativa för 
Helsingborg.

• Stimulera hög arkitektonisk ambition på 
väg och infrastrukturelement samt ute-
miljö och byggnader utmed infarterna.

• Etablera verksamheter som kan utgöra 
bullerbarriärer.

För att möjligöra mer hållbar trafiksitua-
tion i Helsingborgs centrala delar och mi-
nimera genomfartstrafiken, arbetar staden 
med att stärka det yttre vägnätet Österle-
den och E4/E6/E20 samt att bibehålla 
god framkomlighet till dessa. Gator där 
biltrafikens framkomlighet bör beaktas är 
Norra infarten, Vasatorpsvägen, Filbor-
navägen, Fältarpsvägen, Clausgatan och 
Södra infarten. Samtidigt som dessa gator 
är viktiga i biltrafiknätet finns behov av att 

- Satsning på kollektivtra-
fik, järnväg och GC-vägar 
minskar biltrafik

- Arbetsmarknad och 
näringsliv gynnas av goda 
transportmöjligheter

- Infrastruktursatsningar 
kräver stora investeringar 

- Socioekonomiskt svaga 
områden kan belastas av 
ökad trafik
 
Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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överbrygga barriärerna som de ger upphov 
till och knyta samman bostadsområden 
som delas av dessa gator. En utredning 
som visar hur mycket det är möjligt att för-
täta utmed stråken utan att försämra Öst-
erledens attraktivitet för biltrafiken, bör tas 
fram inför exploatering och komplettering 
i anslutning till gaturummen.

Genom att prioritera gångtrafikanter, cyklis-
ter och kollektivtrafikanter i centrum, gör 
vi det enklare för människor att välja dessa 
färdmedel. För att än mer göra Österleden 
till ett attraktivt vägval behöver vi göra sty-
rande åtgärder i det centrala vägnätet.

• Fortsatt utveckling av Österleden som en 
viktig länk för biltrafiken för förflyttning 
till det övergripande vägnätet.

• Ombyggnationen av Österleden till stads-
motorväg pågår. Arbetet beräknas vara 
klart 2011.

Utveckla högkvalitativ och struk-
turbildande kollektivtrafik

I förtätning av Helsingborg ska kollektiv-
trafiken vara strukturbildande för var och 
hur tät vi bygger. För att skapa ett starkt 
strukturbildande kollektivtrafiknät krävs 
ett långsiktigt, medvetet och systematiskt 
arbete. En kollektivtrafikvision för 2035 
samt strategier för att uppnå visionen tas 
för närvarande fram, syftet är bland annat 
att lägga fast ett framtida linjenät. Målsätt-
ningen är att bygga upp ett högkvalitativt 
kollektivtrafiknät där spårvagn utgör rygg-
raden. För att skapa ett effektivt, gent och 
robust linjenät krävs bland annat genom-
brott i befintlig bebyggelse, fler bussfält 
och hög prioritet i korsningar. 

Kollektivtrafiken kan utvecklas och stär-
kas, bland annat genom att integreras med 
skolskjutsarna. I första hand bör samhällen 
kopplas till stationsorterna. Sekundärt bör 
kopplingarna mellan de mindre orterna 
utan stationer stärkas för att realisera ett 
mer finmaskigt nätverk av kollektivtrafik 
samt gång- och cykelvägar, som även kan 
gynna turistnäringen.

• Förbered spårsträckning till Östra Ramlösa 
enligt devisen ”Tänk spårvagn, kör buss”.

Utveckla cykelstråk

För att få fler att gå och cykla ska Helsing-
borgs stad satsa på upplysta, trygga, gena, 
väl underhållna och vackra gång- och cy-
kelstråk. Det ska vara enkelt för helsing-
borgarna att välja cykeln som färdmedel. 
Vid nyplanering inom centralorten bör 
det eftersträvas att basservice nås inom en  
kilometer. 

Helsingborgs stad bygger ut ett cykelväg-
nät bestående av högkvalitativa stråk som 
binder samman stadsdelar och ett lokalt 
nät som ansluter viktiga målpunkter till 
cykelstråken. Stråken kommer att bestå av 
cykelbanor eller cykelvägar som håller ex-
tra hög standard beträffande framkomlig-
het, fysisk utformning och underhåll. 

I förlängningen av cykelstråken i staden 
ska cykelstråk på landsbygden utvecklas. 
Primärt ska Helsingborgs stad verka för 
att stärka cykelförbindelser till och mellan 
stationsorter.

• Gång- och cykelstråk som går till sta-
tionsorterna och som primärt används 
av skol- och arbetspendlare bör ha hög 
standard.
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• Standarden på de finmaskiga gång- och 
cykelnäten anpassas till platsspecifika 
förutsättningar. 

Samla tunga transporter

Tunga transporter ska ledas på ett gatunät 
som är anpassat för dessa. Anpassningen 
omfattar kapacitet, riskavstånd och att 
hänsyn tagits till buller, vibrationer och 
andra eventuella störningar. För att klara 
det ska vi samla den tunga trafiken till ett 
fåtal stråk. Det är viktigt att godstranspor-
ter till, från och genom Helsingborg fung-
erar väl utan att andra kvaliteter såsom bra 
luftkvalitet, rimlig ljudnivå, hög säkerhet 
eller ett attraktivt stadsliv förbrukas. 

Riktlinjer: 

• Hamnleden kommer att ersätta Malmöle-
den och därmed bli del av E4:an. Den är 
viktig för både hamnens verksamhet och 
den tunga industrin i hamnen men är även 
en förutsättning för utbyggnaden av H+. 
Hamnledens sträckning är under utredning 
inom ramen för väglagen och höga krav 
ska ställas på ledens utformning för att mi-
nimera uppkomsten av nya barriärer. Fyra 
alternativa korridorer visas, dessa beskrivs 
närmare i program till FÖP H+. Vilken av 
de fyra alternativen som genomförs  beslu-
tas inom ramen för vägutredning och FÖP 
H+.

• Ny trafikplats på E6:an behöver utredas. 
En ny avfart möjliggör direktkoppling 
för tunga transporter från Köpingegår-
den och Långeberga industriområde ut på 
E6:an, samt har möjlighet att serva kom-
mande industriområden på E6:ans östra 
sida. Avfarten skulle avlasta Långeberga-
vägen och därmed minska störningarna 

på Bruces skog.

• En omlastningscentral mellan lastbil och 
tåg som fyller det lokala behovet och av-
lastar hamnens combiterminal är möjlig 
att placera i anknytning till avfarten.

• Helsingborgs stad ska arbeta för att leda 
tung trafik till vägnät utanför bostads-
bebyggelse, skapa nya vägförbindelser 
där det finns behov av att minska ge-
nomfartstrafik, samt arbeta med förbin-
delser av hög kvalitet och väl utformad 
bulleravskärmning samt motverka mil-
jöstörning och barriäreffekter.  

Fast förbindelse med danmark

En fast HH-förbindelse är av nationell och 
internationell betydelse och ger en nöd-
vändig framtida kapacitetsavlastning till 
Öresundsbron. En förbindelse ger även 
möjlighet för ökade transporter med gods 
på järnväg och är en förutsättning för att 
få effektiva höghastighetståg till Europa. 
En fast järnvägsförbindelse till Danmark 
innebär att den befintliga infrastrukturen 
måste anpassas, anslutning till Södertunnel 
förbereds dock redan.

För att säkra hög effektivitet och kapaci-
tet i förbindelsen mellan Helsingborg och 
Helsingör är ett reservat för bilförbindelse 
inlagt i översiktsplanen. Det är ett arbete 
som bedrivs inom IBU-Öresund där Hel-
singborgs stad deltar. En fast vägförbin-
delse sammanfaller inte med tågtunnelns 
placering utan ligger längre söderut för 
att hålla biltrafik så långt ut i trafiknätet 
som möjligt. En framtida fast förbindelse 
påverkas av och kan påverka utvecklingen 
inom H+, hamnledens sträckning och ut-
vecklingen av hamnens södra delar.  

ÖP 2010 - 61 ÖP 2010 –  Så HäR BYGGER vI STAdEN



62 - ÖP 2010

Så HäR BYGGER vI STAdEN 
Verksamhetsutveckling

Regionala noder

Inom en kilometerradie runt de tre stora 
regionala kollektivtrafiknoderna, Maria 
station, Knutpunkten och Ramlösa station 
ska hög exploatering med blandad bebyg-
gelse för både boende och verksamheter 
särskilt beaktas. I första hand ska kontor 
med hög sysselsättningstäthet och olika 
publika verksamheter med hög besöksfrek-
vens planeras här.

Utveckling av befintliga/nya  
stationssamhällen

Stationssamhällena bedöms kunna inrym-
ma såväl bostadsutbyggnad som besöks- 
och personalintensiv verksamhet och icke 
störande verksamheter i stationsnära lägen. 
Genom att effektivt nyttja dessa stations-
samhällen kan attraktiva miljöer skapas 
som är väl förbundna med regionens större 
orter.  Därmed möjliggörs ett miljövänligt 

och effektivt resande. Det kan emellertid 
finnas en konflikt med hög exploaterings-
grad, flerbostadshus och högre byggnader 
i befintliga byar där småskalighet och äldre 
bykärnor finns. Effektiviseringen av mark-
användning ska ske utifrån individuella 
förutsättningar och med hänsyn till befint-
liga kulturhistoriska värden.

Riktlinjer:

• Närmast stationerna krävs effektivt 
markutnyttjande för nybyggnation. För-
tätning av redan bebyggd mark bör upp-
muntras och studeras tillsammans med 
de boende och verksamma i området.

• Möjligheten att utveckla yteffektiv pend-
larparkering, för cykel och bil, i anslut-
ning till varje station bör utredas.

• Service, handel och till viss del kontor 
bör eftersträvas i stationernas närmiljö. 

• Närmast spårområdena bör bebyggelse-
volymer som kan utgöra störningsskydd 
lokaliseras. 

Besöks- och personalintensiv  
centrumverksamhet

Verksamhetsområden i goda kollektivtra-
fiklägen ska utvecklas mot verksamheter 
med hög exploateringsnivå, sysselsätt-
nings- och besökstäthet. Dessa områden 
utgör lämplig lokalisering för detaljhandel, 
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nöjesliv, kontor, utbildning och forskning. 
Totalt antal anställda inom dessa områden 
kan beräknas till 100-200 sysselsatta/hek-
tar. 

För att bevara attraktiviteten och säker-
ställa kundunderlaget till cityhandeln, med 
dess utvidgning in i H+området samt till 
Väla, ska omfattande detaljhandel koncen-
treras dit.

Det finns behov av att stärka citys konkur-
renskraft genom att utöka det område som 
uppfattas som city in i H+området. Inom 
H+ bör beredas plats för större butikslo-
kaler som city idag har brist på. Lokaliser-
ingen av handel inom H+ är avgörande 
för om H+ kommer att upplevas som ett 
separat centrum eller som utökning av ci-
tyhandeln. Utöver rena handelshus inom 
H+ bör lokaler i bottenvåningar eftersträ-
vas eftersom det förstärker stråk och ger 
stadsliv till gaturummet.

Näst city är Väla det område där storskalig 
detaljhandel bedöms lämplig och där han-
deln utgör både mötesplats och betydande 
arbetsgivare. Inom Väla finns det planlag-
da ytor där handeln kan utökas. Ytterligare 
ytor för framtida expansion finns inom 
översiktsplanen, främst för handel med 
skrymande varor. Framtida spårvägslinje 
till Väla måste beaktas. 

Vid Landskronavägen har ett område med 
dagligvaruhandel för Helsingborgs södra 
delar utvecklats. Inom detta område bör 
relationen till kollektivtrafik och cykel-
vägnät utvecklas så alternativ till bilan-
vändning möjliggörs även där. Framtida 
Pågatågsstation vid Raus och spårvägslinje 
längs Landskronavägen bör beaktas.

Rena publika funktioner bör lokaliseras 
inom områden för besöks- och personalin-
tensiv centrumverksamhet. Inom Helsing-
borg finns ett pärlband av idrott, kultur, 
service och utbildning i form av Fredriks-
dal - Olympia-Arenaområdet – Skolstaden 
- Stadsteatern – Konserthuset – Dunkers 
kulturhus – City - Campus Helsingborg – 
Söder. Stråket mellan dessa kan med fördel 

förstärkas genom utveckling av stadsrum 
och nya publika funktioner kan komplettera 
stråket, såsom kongresscenter och någon 
framtida publik attraktion inom H+. 

Genom att utveckla stadsdelscentra och 
stationsmiljöerna i stationsorterna kan 
dessa bli knutpunkter för resande, boende, 
handel, service och arbete. Här är det vik-
tigt att skapa stora flöden av människor 
och att skapa platser som kan hantera detta 
i en attraktiv och trygg miljö. Vid stads-
delscentra och kollektivtrafikhållplats bör 
kommunal och kommersiell service lokali-
seras, till exempel skola, bibliotek och dag-
ligvaruhandel.  

I de stora utvecklingsområdena, H+ och 
Östra Ramlösa har lägen för besöks- och 
personalintensiv centrumverksamhet ännu 
inte preciserats, men föreslås lokaliseras till 
områden och stråk med god kollektivtra-
fik. 

Riktlinjer:

• Ytan närmast stationer bör reserveras 
för verksamhet som ger upphov till 
ett stort flöde av människor, genom 
hög exploatering och effektivt markut-
nyttjande. Verksamheter ska där kunna 
kombineras med boende.

• Besöksintensiva verksamheter och mö-
tesplatser i stadsrummet ska länkas 
samman i sammanhängande stråk. Det 
är viktigt att det finns möjligheter och 
plats för olika former av aktiviteter. För 
att tydliggöra potentialen och föreslå 
utveckling av dessa stråk bör fördjup-
nings-PM tas fram.

• Mångfunktionella platser och lokaler 
bör lokaliseras till stadsdelscentran som 
har god tillgång till kollektivtrafik och 
cykelvägar. Det möjliggör ett smidigt 
resande.

• Välfungerande gång- och cykelvägnät 
samt kollektivtrafik ska prioriteras.

• Dagligvaruhandel ska lokaliseras där det 
utöver god tillgänglighet även finns lo-
kalt upptagningsområde.

- Biltrafiken minskar genom 
att besöksintensiva verk-
samheter placeras nära 
stationer 

- Fler arbetstillfällen möjlig-
görs

- Miljöbelastning minskar 
genom möjlighet till gods 
på järnväg

- Risker och störningar mi-
nimeras genom att tunga 
industrier samlas

 
Se konsekvensbeskrivning 
för mer information om 
planens konsekvenser och 
påverkan på miljömål.

KONSEKvENSER
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Blandad, icke störande  
verksamhet, småindustri,  
lager, kontor

Att kunna erbjuda områden för småindu-
stri, kontor, forskning och lager är en för-
utsättning för brett näringsliv. Inom dessa 
verksamhetsområden bör stor flexibilitet 
eftersträvas i planbestämmelser, men fö-
retag med betydande omgivningspåver-
kan som går utanför området som helhet 
får inte etableras där. Dessa områden ska 
kunna utgöra buffertzon mellan tyngre, 
eventuellt störande verksamheter och om-
råden för boende och/eller besöksinten-
siva verksamheter. 

Handel bör normalt inte tillåtas inom 
dessa områden utan ska lokaliseras i mer 
kollektivtrafiknära lägen. Områdena ligger 
dessutom ofta i anslutning till verksamhe-
ter som kan utgöra en förhöjd olycksrisk 
och handel kan skapa en besöksfrekvens 
som i sig kan ge upphov till miljöstör-
ningar. Randzonen av dessa områden, där 
trafikmässigt lättillgängliga tomter med 
viss kollektivtrafik finns, kan dock vara 
lämplig även för handel med skrymmande 
varor. I samband med detaljplaneprövning 
krävs utredningar kring handelns påverkan 
på befintlig handel och etableringens mil-
jökonsekvenser. För att underlätta dessa 
utredningar ska uppdaterad handelspolicy 
tas fram.

För att utveckla och bevara attraktiva in-
farter in i Helsingborg, ska tomter i verk-
samhetsområden som ligger i synliga lägen 
ägnas särskild omsorg. Strategiskt tillgäng-

liga lägen, med visuell kontakt från stora 
infartsleder, är attraktiva för profilkontor 
och handel med sällanköpsvaror. Marken 
bör upplåtas till företag som är beredda att 
exploatera marken högt, och att göra det 
med en medveten gestaltning.

Riktlinjer:

• Normalt ska flexibla och generösa plan-
bestämmelser kunna medge kontor, 
småindustri, lager, forskning.

• Dagligvaruhandel bör inte tillåtas.

• Handel med skrymmande varor kan 
planprövas i trafikmässigt lättillgäng-
liga delar, och i begränsad omfattning. 
Detaljhandel planprövas inom områden 
för ”besöks- och personalintensiv cen-
trumverksamhet”. 

• Störning från verksamheter ska inte nå 
utanför området som helhet.

• Som en del i att hushålla med mark kan en 
minsta exploateringsnivå  kopplas till mark-
upplåtelseavtal.

Spåransluten och  
transportintensiv verksamhet 

För att förbättra luftkvaliteten i Helsing-
borg ska tung trafik inte behöva ledas in 
i centralorten. I områden som ligger nära 
eller har goda kopplingar till E4 och E6/
E20 och i områden som har järnvägsan-
slutning, prioriteras transportintensiva och 
ytextensiva verksamheter med 10-40 sys-
selsatta/hektar. Till dessa områden loka-
liseras i första hand ren lagerverksamhet 
och småindustri.
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Verksamheter med omfattande godshan-
tering bör lokaliseras i närheten av existe-
rande järnvägsspår, för att minimera bero-
endet av vägtransporter. Likaledes bör de 
områden som ansluter till järnvägsnätet 
prioriteras för godshanterande företag, 
som kan dra nytta av spåren. Vid Lång-
eberga, öster om motorvägen, kan ny järn-
vägsanslutning skapa förutsättningar för 
etablerandet av omlastningscentral. 

Riktlinjer:

• Spåranslutna områden ska prioriteras 
för godshantering.

• Lastbilsgodshantering ska lokalisteras i 
anslutning till motorvägen.

•  Sträckning av industrispår ska utredas i 
samband med nyplanering av dessa om-
råden för att optimera möjligheten till 
godshantering på spår.

Industri, teknisk försörjning och 
hamnverksamhet

Verksamheter för hamnnäring, kemika-
liehanterande industri och tung teknisk 
infrastruktur bör på grund av buller- och 
förhöjd olycksrisk lokaliseras med omsorg 
och koncentreras till i kartan utpekade om-
råden. 

Helsingborgs hamn har två huvudsakliga 
funktioner i skilda delar av hamnområdet. 
Dessa är HH-ledens färjetrafik med pas-
sagerar- och biltrafik samt container-  och 
bulkhamnen med omfattande container- 
och godstransport. I den norra delen finns 

färjetrafiken för passagerare och fordon/
gods som är av både regionalt intresse och 
riksintresse. Containerhanteringen sker 
främst i Västhamnen, dock pågår en viss 
konvertering av Sydhamnen till container-
hantering. Den södra delen av hamnen är 
det mest relevanta området för utveckling 
av hamnverksamheten. Där finns redan 
idag den så kallade bulkhamnen med goda 
möjligheter att etablera tillfart med järnväg. 
Den tyngsta industrin bör också koncen-
treras till hamnens södra delar, där Kemira 
och Hercules verksamhet redan idag utgör 
en förutsättning. 

I anslutning till hamnområdet ligger också 
tunga anläggningar i Helsingborgs teknis-
ka försörjningssystem såsom reningsverk 
och fjärrvärmeverk, där hamnen möjlig-
gör leveranser av den pellets som används 
i värmeverket. I arbetet med fördjupning 
av översiktsplanen för H+ utvecklas fråge-
ställningarna kring dessa.

Inom Filborna industriområde planeras ett 
kraftvärmeverk för avfallsbränsle och på 
sikt kan området eventuellt utvecklas till 
centrum för hållber energitillförsel. Områ-
det värnas som resurs för avfallshantering 
ur regionalt perspektiv. När deponiverk-
samhet upphör kan området omvandlas 
till rekreationsområde.

Riktlinjer:

• Vid plan- eller miljöprövning av nya 
verksamheter måste även transportbe-
hovet till dessa utredas.

• I hamnens södra delar måste reservaten 
för fast HH-förbindelse beaktas.
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Avvägningar och riktlinjer inför 
kommande planering 
Inför kommande planering, antingen i 
form av tillägg till eller fördjupning av 
översiktsplan eller inom ramen för detalj-
planeprocess blir ett antal frågor aktuella 
att utreda och ta ställning till. I detta ka-
pitel redovisas avvägningar för en del av 
motstående intressen och andra viktiga 
frågeställningar. Dessa redovisas utifrån 
olika samhällens eller geografiska områ-
dens förutsättningar med beaktande av 
aktuella utvecklingsprinciper och riksin-
tressen. Detta kapitel redovisar de större 
frågor som kopplas till framtida planering 
och avser inte att ge heltäckande beskriv-
ning av framtida utredningsbehov. Fokus 
ligger på att tydliggöra vilka motstående 
intressen som behöver hanteras för att 
därigenom ge stöd i den kommande pla-
neringen.

I slutet av kapitlet redovisas stöd till kom-
mande handläggning som beskriver var 
och hur havsnivåhöjning, riskfrågor och 
markradon behöver uppmärksammas.

Geografiskt avgränsade områden
De geografiskt avgränsade områdena är 
grupperade efter utvecklingsprinciperna 
för stads- och landsbygdsutveckling.

Regionala noder och 
Stora utvecklingsområden
För mer information om motiv och riktlin-
jer för dessa områden, se kapitlet Så här byg-
ger vi staden – våra utvecklingsprinciper. 

Knutpunkten och Ramlösa 
station som en del av H+

Fortsatt planering:  
Kommande planering vid Knutpunkten 
och Ramlösa station ska beakta det pågå-
ende arbetet med fördjupning av översikts-
plan för H+ samt framtaget planprogram 
för Södertunneln. 

I H+ förväntas cirka 3000-5000 lägenhe-
ter kunna byggas, främst i form av fler-
bostadshus. Bebyggelsen förväntas även 
kunna rymma stor andel företag, service 
och utbildning. 

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:    
Avvägningar mellan motstående intressen 
görs i pågående planering för H+.

Behov av utredningar/avvägningar: 
- Påverkan på riksintresse för järnväg.

- Påverkan på miljökvalitetsnormer.

- Risker från närliggande verksamheter och 
transportled för farligt gods ska beaktas.

- Påverkan på riksintresse för naturmiljö-
vården (Landborgen).

- Beakta fast HH-förbindelse. 

- Beakta projektet för Södertunneln.

Tänk på att...
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maria station och maria  

Fortsatt planering:  
Framtaget planprogram för Maria, utreder 
utbyggnad vid Maria stationsområde. Pågå-
ende planarbete utgår från den vision och 
de förutsättningar som formulerats i plan-
programmet. Annan kommande planering 
söder om Maria station bedöms kunna ske 
inom ramen för detaljplaneprocess.

I Maria finns utrymme för cirka 2 200 lä-
genheter i både småhus och flerbostadshus 
samt service i kombination med verksam-
heter i västra delen av Berga industriom-
råde. 

Avvägningar mellan motstående 
intressen:     
Avvägningar mellan motstående intressen 
görs i pågående och kommande planering.

Behov av utredningar/avvägningar i 
kommande planering:  
- Påverkan på riksintresse för järnväg.

- Risker och störningar från närliggande 
verksamheter ska beaktas.

- Kommande spårväg ska beaktas.

Östra Ramlösa

Fortsatt planering:   
Arbete pågår med att ta fram planprogram 
för Östra Ramlösas södra delar. Kom-
mande planering i Östra Ramlösa bedöms 
fortsatt kunna ske inom ramen för detalj-
planeprocessen.

Beroende på hur tätt marken exploate-
ras kan Östra Ramlösa totalt, inbegripet 
befintligt planprogramsområde och ytor 
norr om detta, planläggas för cirka 4 000 
lägenheter i både småhus och flerbostads-
hus samt service, i kombination med verk-
samheter närmast Långeberga. För att 
möjliggöra god kollektivtrafik krävs att 
exploateringen närmast Påarpsvägen blir 
hög. Områdets förutsättningar och ut-
vecklingspotential utreds i pågående arbete 
med planprogram.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken vid Östra Ramlösa är 
klassad till nivå 8-9 (av 10). På grund av lä-
get direkt intill befintlig stadsstruktur och 
möjligheten att försörja området med hög-
kvalitativ kollektivtrafik prioriteras fram-
tida bebyggelse högre än bevarandet av 
jordbruksmark. För att skapa underlag för 
spårvägslinjen/annan kollektivtrafik krävs 
hög täthet i området närmast dess tänkta 
huvudsträckning.
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Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Risker från närliggande verksamheter 
och transportled för farligt gods (väg 111) 
ska beaktas.

- Påverkan på vattenskyddsområde för 
Ramlösa vattentäkt

- Påverkan på riksintresse för järnväg.

Utveckling av befintliga och nya 
stationssamhällen
Varje ort är markerad med en ring som mot-
svarar 1 km från stationen. Inom respektive 
ring är huvudsaklig utbyggnadsriktning mar-
kerad. Stationssamhällena bedöms kunna in-
rymma såväl bostadsutbyggnad som besöks- 
och personalintensiv verksamhet och icke 
störande verksamheter i stationsnära lägen. 

För mer information om motiv och riktlin-
jer för dessa områden, se kapitlet Så här byg-
ger vi staden – våra utvecklingsprinciper. 

Kattarp

Fortsatt planering:   
Kommande planering i Kattarp bedöms kun-
na ske inom ramen för detaljplaneprocessen.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Kattarp är klassad 
till nivå 9 (av 10). På grund av det stations-
nära läget prioriteras framtida bebyggelse 
närmast stationen högre än bevarandet av 
jordbruksmarken. 

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Utbyggnad av samhället förutsätter upp-
rustning och investering i avloppslednings-
systemet. Möjligheten att anlägga utjäm-
ningsmagasin för dagvatten ska beaktas.

- Risker från järnvägen (Västkustbanan), 
vilken utgör transportled för farligt gods, 
ska beaktas.

- Påverkan på riksintresse för järnväg.
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Ödåkra

Fortsatt planering:   
Inför mer omfattande planering, främst 
för Ödåkras västra del, bör ett större plan-
program alternativt en ny fördjupning av 
översiktsplan tas fram. I övrigt kan plane-
ring ske med stöd av befintlig fördjupning 
av översiktsplan inom ramen för detaljpla-
neprocessen.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Ödåkra är klassad 
till nivå 8 (av 10). På grund av det stations-
nära läget prioriteras framtida bebyggelse 
högre än bevarandet av jordbruksmarken. 

- Naturreservatet Duvestubbe ska beaktas.

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- En utbyggnad av samhället förutsätter 
upprustning och investering i avloppsled-
ningssystemet. Möjligheten att anlägga 
utjämningsmagasin för dagvatten ska be-
aktas.

- Riksintresse för järnväg ska beaktas i 
kommande planering.

mörarp

Fortsatt planering:   
Kommande planering i Mörarp bedöms 
kunna ske inom ramen för detaljplanepro-
cessen.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Mörarp är klassad 
till nivå 8 (av 10). På grund av det stations-
nära läget prioriteras framtida bebyggelse 
högre än bevarandet av jordbruksmarken. 

- En utbyggnad av Mörarp bedöms inte 
påtagligt skada riksintresse för kulturmil-
jövården Rosendal - Kropp (M : K8), som 
avser att skydda slottsanläggningen och 
det tillhörande godslandskapet.

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Risker från järnvägen (Skånebanan), vil-
ken utgör transportled för farligt gods, ska 
beaktas.

- Påverkan på riksintresse för järnväg.

- I anslutning till Mörarp finns stora om-
råden där särskild uppmärksamhet kring 
miljöstörande verksamhet måste beaktas.
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Påarp

Fortsatt planering:   
Kommande planering i Påarp bedöms 
kunna ske inom ramen för detaljplanepro-
cessen, med stöd av befintlig fördjupning 
av översiktsplanen.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Påarp är klassad 
till nivå 9 (av 10). På grund av det stations-
nära läget prioriteras framtida bebyggelse 
högre än bevarandet av jordbruksmarken. 

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- En utbyggnad av samhället förutsätter 
upprustning och investering i avloppsled-
ningssystemet. Möjligheten att anlägga 
utjämningsmagasin för dagvatten ska be-
aktas.

- Risker från järnvägen (Skånebanan), vil-
ken utgör transportled för farligt gods, ska 
beaktas.

- Påverkan på riksintresse för järnväg.

- I samband med planprövning måste de 
gårdar och små husgrupper som ligger i 
randen av utvecklingszonen särskilt stu-
deras, inför ställningstagande om de ska 
införlivas i samhällets struktur eller om de 
ska förbli friliggande med landskapssam-
manhang.

Gantofta

Fortsatt planering:   
Arbete med fördjupning av översiktsplan 
för Gantofta pågår. Större detaljplanear-
beten bör invänta beslut om antagande av 
fördjupningen. 

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Gantofta är klas-
sad till nivå 8-10 (av 10). På grund av det 
stationsnära läget prioriteras framtida 
bebyggelse högre än bevarandet av jord-
bruksmarken. 

Behov av utredningar/avvägning-
ar i pågående planering:   
- Risker från järnvägen (Råådalsbanan), vil-
ken utgör transportled för farligt gods, ska 
beaktas.

- Påverkan på riksintresse för kulturmiljö-
vården.

- Påverkan på riksintresse för naturmiljö-
vården.

- Påverkan på riksintresse för järnväg.

- Påverkan på Naturreservat

- Påverkan på Natura 2000

- Påverkan på Landskapsbild

- Påverkan på strandskydd
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vallåkra

Fortsatt planering:   
Fördjupning av översiktsplan bör tas fram 
till stöd för kommande detaljplanearbe-
ten. 

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Vallåkra är klassad 
till nivå 8-9 (av 10). På grund av det sta-
tionsnära läget prioriteras framtida bebyg-
gelse högre än bevarandet av jordbruks-
marken. 

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Risker från järnvägen (Råådalsbanan), vil-
ken utgör transportled för farligt gods, ska 
beaktas.

- Påverkan på riksintresse för kulturmiljö-
vården, riksintresse för naturmiljövården 
och riksintresse för järnväg

- Påverkan på Natura 2000 och naturreser-
vat.

- Påverkan på landskapsbild och strand-
skydd

- I samband med planprövning måste de 
gårdar och små husgrupper som ligger i ran-
den av utvecklingszonen särskilt studeras, 
inför ställningstagande om de ska införlivas 
i samhällets struktur eller om de ska förbli 
friliggande med landskapssammanhang.

- I anslutning till Vallåkra finns också stora 
områden där särskild uppmärksamhet kring 
miljöstörande verksamhet måste beaktas.

Rydebäck

Fortsatt planering:   
Kommande planering i Rydebäck, väster 
om järnvägen, bedöms kunna ske inom 
ramen för detaljplaneprocessen. Fördjup-
ning av översiktsplan bör tas fram till stöd 
för kommande detaljplanearbeten öster 
om järnvägen.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Rydebäck är klas-
sad till nivå 10 (av 10). På grund av det sta-
tionsnära läget prioriteras dock framtida 
bebyggelse högre än bevarandet av jord-
bruksmarken. 

- Riksintresse för kustzonen syftar till att 
värna allmänhetens tillgång till strandom-
råden. Utbyggnad av Rydebäck öster om 
befintligt samhälle bedöms inte stå i kon-
flikt med riksintresset.

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Risker från närliggande transportled för 
farligt gods (väg E6, E20) ska beaktas vid 
planering öster om järnvägen.
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Hittarp/Laröd

Fortsatt planering:   
Inför beslut om spårväg till Höganäs och 
planering för spårvägens genomförande 
bör ny fördjupning av översiktsplan tas 
fram. Utbyggnad öster om väg 111 kan en-
dast anses vara aktuell om spårvägen blir 
förverkligad och bör prövas i fördjupning 
av översiktsplan. Möjligheten att därige-
nom samordna planeringen inom Hittarp/
Laröd och Domsten bör övervägas.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Hittarp och Laröd 
är klassad till nivå 7-8 (av 10). På grund av 
det stationsnära läget prioriteras framtida 
bebyggelse högre än bevarandet av jord-
bruksmarken. 

- Möjligheten att bygga den föreslagna 
spårvägen till Höganäs ska prioriteras.

- Riksintresse för kustzonen syftar till att 
värna allmänhetens tillgång till strandom-
råden. Utbyggnad av Laröd öster om be-
fintligt samhälle bedöms inte stå i konflikt 
med riksintresset.

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Risker från närliggande transportled för 
farligt gods (väg 111) ska beaktas.

- Påverkan på riksintresse för naturmiljö-
vården och riskintresse för kulturmiljövår-
den

- Påverkan på Allerumsmosse

domsten

Fortsatt planering:   
Större nyexploatering vid Domsten bör 
enbart ske under förutsättning att spårväg 
till Höganäs förverkligas. Inför beslut om 
spårväg till Höganäs och inför planering 
för dess genomförande bör fördjupning av 
översiktsplanen tas fram. Möjligheten att 
samordna planeringen inom Domsten och 
Hittarp/Laröd bör övervägas.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Riksintresse för kustzonen syftar till att 
värna allmänhetens tillgång till strandom-
råden. En utbyggnad av Domsten öster 
om befintligt samhälle bedöms inte stå i 
konflikt med riksintresset. 

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Risker från närliggande transportled för 
farligt gods (väg 111) ska beaktas.

- Påverkan på riksintresse för naturmiljö-
vården (N 44).

- Påverkan på riksintresse för kulturmiljö-
vården.

- Påverkan på natura 2000.

- Påverkan på naturreservat.

- Påverkan på strandskydd.
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vege

Fortsatt planering:   
Arbete med fördjupning av översiktsplan 
för Vege pågår. Nytt stationsläge plane-
ras på Västkustbanan vid Utvälinge ,vilket 
förutsätter ett ökat antal bostäder och po-
tentiella resenärer. I anslutning till den nya 
stationen planeras omfattande utveckling 
av Utvälinge med tyngdpunkt på området 
mellan stationen och befintlig bebyggelse. 
Större detaljplanearbeten bör invänta be-
slut om antagande av fördjupningen. 

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Vege och Utväl-
inge är klassad till nivå 6 (av 10). På grund 
av närheten till den kommande stationen 
prioriteras framtida bebyggelse högre än 
jordbruksmarken. 

- Riksintresse för kustzonen syftar till att 
värna allmänhetens tillgång till strandom-
råden. Utbyggnad av Vege mellan Utväl-
inge och den planerade stationen bedöms 
inte stå i konflikt med riksintresset. 

- Riksintresse för järnväg (Västkustbanan) 
bedöms inte påverkas negativt av utbygg-
nad, förutsatt att den planerade stationen 
och bebyggelsen utgår från järnvägens ut-
byggnad till dubbelspår.

- Påverkan på Natura 2000-området vid 
kusten bedöms bli godtagbar, förutsatt att 
ny bebyggelse koncentreras till området 
mellan Utvälinge och den framtida statio-
nen. Ökat antal besökare i området kan 

öka belastningen på Natura 2000-området, 
varför styrning av besökare till mindre 
känsliga delar föreslås i samband med na-
turreservatsbildning för området. 

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Utbyggnad av samhället förutsätter upp-
rustning och investering i avloppslednings-
systemet. Möjlighet att anlägga utjämnings-
magasin för dagvatten ska beaktas.

- Riksintresse för järnväg ska beaktas i 
kommande planering.

- Strandskydd ska beaktas i kommande 
planering.

- Möjligheten att etablera ny cykelväg (Kat-
tegattsleden) mellan Höganäs och Ängel-
holm ska beaktas.

- Översvämningsrisker ska beaktas vid 
framtida planering.  

- Risker från järnvägen (Västkustbanan), 
vilken utgör transportled för farligt gods, 
ska beaktas. 

Raus

Fortsatt planering:   
Kommande planering i Raus bedöms kun-
na ske inom ramen för detaljplaneproces-
sen. Nytt stationsläge föreslås på Råådals-
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banan, alternativ Västkustbanan, vilket 
skapar förutsättningar för omfattande ut-
veckling av Raus västra del. Ny station och 
utbyggnad av spårväg ger förutsättningar 
för utveckling av handel och service inom 
verksamhetsområdet närmast stationen.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Natura 2000-området längs Rååns dalgång 
syftar till att bevara rikt fiskbestånd samt de 
lövskogar som fyller en viktigt funktion för 
det rika fågellivet. Komplement i befintlig 
bebyggelse norr om Rausvägen bedöms inte 
stå i konflikt med Natura 2000-området.

- Utbyggnad norr om Rausvägen bedöms 
inte leda till påtaglig skada på riksintresse 
för naturmiljövården (N 45) avseende 
Råån med omgivningar.

Behov av utredningar/avvägningar i 
kommande planering:   
- Störningar och risker från närliggande 
verksamheter, järnvägar och transport-
led för farligt gods (Råådalsbanan) ska 
beaktas.

- Påverkan på riksintresse för kulturmiljö-
vården.

- Påverkan på riksintresse för järnväg.

- Påverkan på strandskydd.

Utveckling av byar med  
möjlighet till god kollektivtrafik
För mer information om motiv och riktlin-
jer för dessa områden, se kapitlet Så här byg-
ger vi staden – våra utvecklingsprinciper. 

Bårslöv

Fortsatt planering:  
Kommande planering i Bårslöv bedöms 
kunna ske inom ramen för detaljplanepro-
cessen, i första hand med en utbyggnad 
österut mellan Ekebyvägen och Göds-
torpsvägen. Bebyggelse söder om sam-
hället i direkt relation till Ekebyvägen kan 
också prövas lämplig – landskapsbilden 
måste då studeras med omsorg.  

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Bårslöv är klassad 
till nivå 9 (av 10). Ianspråktagande av jord-
bruksmark bör ske restriktivt och utveck-
ling av redan exploaterad mark prioriteras.

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Landskapsavsnitten mellan Gantofta, 
Bårslöv och Påarp ska beaktas för att värna 
byarnas individuella identitet.

- I samband med planprövning måste de 
gårdar och små husgrupper som ligger i 
randen av utvecklingszonen särskilt stu-
deras, inför ställningstagande om de ska 
införlivas i samhällets struktur eller om de 
ska förbli friliggande med landskapssam-
manhang.

- Risker från närliggande transportled för 
farligt gods (väg 109) ska beaktas.

- Planläggning av ny bebyggelse bör beakta 
möjligheten att utveckla hög tillgänglighet 
till kollektivtrafiken i området.
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Allerum - Hjälmshult

Fortsatt planering:   
Kommande planering bör inledas med att 
fördjupning av översiktsplan tas fram för 
de båda samhällena tillsammans.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Allerum och 
Hjälmshult är klassad till nivå 7-8 (av 10). 
En utbyggnad av samhällena bör ske i an-
slutning till befintlig bebyggelse.

- En utbyggnad i Allerum - Hjälmshult be-
döms inte påtagligt skada riskintresset för 
kustzonen.

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Påverkan på riskintresset för kulturmil-
jövården.

- Utbyggnad i samhällena förutsätter upp-
rustning och investering i vatten- och av-
loppsledningssystemet. Möjligheten att 
anlägga utjämningsmagasin för dagvatten 
ska beaktas.

- Landskapsavsnitten mellan Allerum och 
Hjälmshult ska beaktas för att värna byar-
nas individuella identitet.

Hasslarp

Fortsatt planering:   
Kommande planering i Hasslarp bedöms 
kunna ske inom ramen för detaljplanepro-
cessen.

Avvägningar mellan motstående in-
tressen:     
- Jordbruksmarken runt Hasslarp är klas-
sad till nivå 9 (av 10). Därför bör ianspråk-
tagande av jordbruksmark ske restriktivt 
och utveckling av redan exploaterad mark 
prioriteras.

Behov av utredningar/avvägningar 
i kommande planering:   
- Utbyggnad av samhället förutsätter upp-
rustning och investering i avloppslednings-
systemet. Möjligheten att anlägga utjäm-
ningsmagasin för dagvatten ska beaktas.

- Framtida möjligheter för att åter ta det 
tidigare stationsläget i bruk bör ej förhin-
dras genom framtida planering.

- Större planering i södra delen av Hasslarp 
måste beakta framtida sträckning för hög-
hastighetsspår på Europabanan. 

- Påverkan på strandskydd.
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Havsnivåhöjning, störningar och 
risker
I kartan ”Utdrag ur geografisk risk- och stör-
ningsdatabas” redovisas några av de miljö- 
och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut 
om användningen av mark- och vattenom-
råden. Kartbilden visar de uppmärksamhets-
områden som gäller för olika typer av risker. 
Olycksrisk redovisar områden där en olycka 
skulle kunna få betydande konsekvenser ut-
anför den fastigheten där verksamhet bedrivs 
samt de i RIKTSAM redovisade zonerna där 
generella begränsningar för markanvändning 
kring leder för farligt gods tillämpas. Miljö-
störningar kan förekomma i form av buller, 
lukt, ljus, dammning, allergi som kan inne-
bära negativ påverkan på individens hälsa. 
Kartbilden redovisar även de objekt som 
omfattas av 2 kap 4 § i lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor.

Kartan är ett utdrag ur en geografisk knu-
ten databas till vilken mer information om 
objekten knyts. Databasen innehåller in-
formation om tillstånd och kända riskana-
lyser. Delar av informationen är sekretess-
belagd varför endast utpekade funktioner 
inom vissa förvaltningar inom Helsing-
borgs stad kommer att kunna få tillgång 
till viss information.

Havsnivåhöjning, erosion, ras och skred re-
dovisar de områden där det föreligger risk 
för att markens nyttjande kan begränsas till 
följd av påverkan från vind och vatten. 

För att kunna hantera frågan om havsnivå-
höjning i framtida plan- och byggärenden 
behövs ett ställningstagande kring vilken 
framtida havsnivå som ska vara dimensio-
nerande. Med dimensionerande menas att 
det är den havsnivå som ny bebyggelse ska 
förhålla sig till. På vilket sätt bebyggelsen 
hanterar den dimensionerande framtida 
havsnivån, får studeras från fall till fall, i 
fördjupningar av översiktplanen alternativt 
i större planprogram.

Den dimensionerande nivån baseras på ut-
redningar som IPCC har tagit fram, samt 
prognoser från den Holländska Deltakom-
mittén. På grund av att det ständigt fram-
kommer nya forskningsrapporter med re-

kommendationer och prognoser krävs det 
en kontinuerlig uppföljning kring framtida 
havsnivåhöjning.

För att hålla en tilläcklig marginal för 
framtida havsnivåhöjningar rekom-
menderas en dimensionerande fram-
tida havsnivå till +3,2 meter i RH2000. 

Kommande planering i kustområden och 
vid Råån och Vegeån ska:

• Beakta stigande havsnivå och bedöm vil-
ka skyddsåtgärder som behövs.

• Beakta ökad nederbörd och behovet av 
skyddsåtgärder mot översvämning.

Vissa samhällsviktiga anläggningar som är 
svåra att flytta eller ersätta bör förhålla sig 
till något högre dimensionerande havsnivå 
för att ytterligare öka säkerheten. 

Mer detaljerad och uppdaterad informa-
tion finns tillgänglig på Stadsbyggnadsför-
valtningens karttjänst. De redovisade upp-
märksamhetsområdena utgör i sig inget 
hinder för planering utan är till för att göra 
medborgare och beslutsfattare medvetna 
om att förändrad markanvändning kan 
kräva särskilda återgärder för att minimera 
risker samt att det kan påverka de verk-
samheter som finns i närområdet.

Radon
Generellt råder låg risk för radon inom 
Helsingborg stad. Det finns dock ett antal 
områden som i regional kartläggning mar-
keras som område med berggrund som 
har förhöjd uranhalt eller där det finns 
isälvssediment i marken vilket medför att 
det finns förhöjd radonrisk. I de fall där 
det kan konstateras genom mätningar att 
det råder förhöjd risk ska radonsäkert ut-
förande av bebyggelse tillämpas. Det finns 
idag enbart ett område där förhöjd radon-
risk har konstaterats och det är Pålstorp 
öster om Råå. 
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miljökvalitetsnormer
Helsingborgs stad har vid tidigare tillfällen 
uppmätt luftkvalitet som överskrider miljö-
kvalitetsnormer varför ett åtgärdsprogram 
har tagits fram. Även en revidering av åt-
gärdsprogrammet, som innehåller preci-
seringar av åtgärderna, har arbetats fram. 
Dessa åtgärder arbetar staden aktivt med 
att genomföra.   Vid större exploatering av 
bostäder, verksamheter eller andra anlägg-
ningar som kan befaras påverka miljökva-
litetsnormen för kvävedioxid negativt, di-
rekt eller indirekt, kan åtgärder krävas för 
att undvika detta. 

Mindre kompletteringar av bebyggelsen, 
tillbyggnad eller vindsinredningar och lik-
nande kan inte anses påverka miljökvali-
tetsnormen negativt. 

Mer om 
Åtgärdsprogrammet
se www.helsingborg.se

Mer om 
Karttjänsten
se www.helsingborg.se

Utdrag ur geografisk risk- och störningsdatabas

Utdrag ur Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid i Helsingborg 
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Inom Helsingborg finns olika riksintressen definierade. Riksintresse innebär att 
staten pekat ut intressen som är av nationell betydelse. Översiktsplanen är en 
överenskommelse mellan staten och kommunen om hur dessa ska tillgodoses. 
det finns två slags riksintressen, dels sektorsintressen och dels geografiskt utpe-
kade områden, ofta med stora samlade natur- och kulturvärden. Riksintressean-
språken är inte statiska utan kan omvärderas vartefter förhållandena ändras eller 
ny kunskap kommer fram. 

Den närmare tolkningen av riksintressena 
görs i översiktsplanen. På den planerings-
portal med karttjänst som ska utgöra sökvä-
gen till alla övergripande planeringsunderlag 
i Helsingborg, ska gränser för och definition 
av samtliga riksintressen redovisas.

Dessa är:

•	 Riksintressen	för	kultur-	och	na-
turmiljö samt friluftsliv och för det 
rörliga friluftslivet 

•	 Riksintresse	för	kustzonen 

•	 Riksintresse	för	yrkesfiske 

•	 Riksintressen	för	energiproduktion,	
hamn, sjöfart, luftfart, vägar och 
järnvägar 

•	 Riksintresse	för	totalförsvaret 

Natura 2000 - särskilt skyddade områ-
den likställs med riksintressen

Till ÖP 2010 har beskrivningar av samtliga riksintressen lagts in i en separat bilaga. Motsva-
rande karta och information kommer att finnas tillgängliga i den karttjänst som ska utgöra 
del av Helsingborgs planeringsportal.

 RIKSINTRESSEN

FÖRSLAG TILL äNdRING Av 
RIKSINTRESSEN

Riksintressen där Helsingborg 
föreslår en ny definition

Riksintresse väg 
Idag är väg E4, E4:23 - Ängelholmsvägen 
– Hälsovägen - Järnvägsgatan och E6 ut-
pekade som riksintresse. Hänsyn ska tas till 
utpekade vägsträckningar vid förändring 
och exploatering i dess närområde. 

Utöver utpekade vägsträckningar anser 
Helsingborgs stad att väg 109, 111 och 112 
bör utpekas som riksintresse för kommuni-
kation. Väg 109 Helsingborg - Höör utgör 
en viktig förbindelse mellan Nordvästra 
Skåne, Mellanskåne och Sydvästra Skåne. 
Väg 111 är en viktig regional förbindelse 
mellan Helsingborg, Höganäs och Kulla-
halvön. Av samma anledning bör väg 112 
också utpekas som riksintresse. 

Helsingborgs stad anser vidare att Ängel-
holmsvägen - Hälsovägen och Järnvägs-
gatan bör utgå som riksintresseobjekt, då 
det motverkar arbetet med att uppnå en 
god luftkvalitet i stadens centrala delar. 
Den södra infarten till staden är tillräcklig 
och ingår i riksintresset. Trafik till färjeläge 
samt farligt godstransporter till verksam-
hetsområden i hamnen hänvisas redan idag 
via den södra infarten. Väg E4:23 (tpl Bro-
hult – tpl Kropp) bör även fortsättningsvis 
vara riksintresse då den knyter samman 
väg 111 med E4/E6/E20.   
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Helsingborgs stad är angelägen om en god 
förbindelse till hamnen och anser att det 
säkerställs genom Helsingborgs södra in-
fart (dvs. E4:an) som ingår i riksintresset. 
Helsingborgs stad planerar för ny drag-
ning av E4 mot hamnen, d v s hamnle-
den, men läget är ännu inte bestämt utan 
detta är en fråga som kommer utredas 
närmare i planprogram och även presente-
ras i fördjupningen av översiktsplanen för 
H+området. 

Riksintresse järnväg
Det så kallade triangelspåret, vilket är en 
utbyggnad av järnvägsspåret mot ham-
nen, bör - när det är utbyggt - omfattas 
av riksintresse.  Helsingborgs stad har för 
avsikt att på sikt färdigställa detta spår för 
att ytterligare förbättra tillgängligheten 
för järnvägstrafiken till hamnen. Spårets 
föreslagna sträckning framgår av kartan 
med Riksintresse hamn. 

Riksintresse hamn
Hela hamnen utgör idag riksintresse. 
Helsingborgs stad vill skilja på de delar 
av hamnen som kan anses vara av riksin-
tresse och de delar som kan anses vara av 
regional/lokal betydelse.
Länsstyrelsen och Sjöfartsverket har tillsam-
mans med Banverket och Vägverkets Regi-
on Skåne upprättat en rapport innebärande 
att Riksintresset för Helsingborgs hamn ska 
preciseras. 

Helsingborgs stad vill främst peka på vik-
ten av att precisering av funktionen hamn-
verksamhet på detta sätt kan göras tydlig, 
vilket också är lagstiftningens syfte med att 
riksintressen pekas ut. Helsingborgs hamn 
är en viktig verksamhet för Helsingborg, 
inte minst genom den sysselsättning som 
hamnverksamheten genererar och Hel-
singborgs funktion som centrum för logis-
tik och transporter.

För Helsingborgs del är det viktigt att fin-
na goda lösningar för att kunna kombinera 
hamnens verksamhet med utvecklingen av 
ett helt nytt verksamhets- och bostadsom-
råde i H+områdets norra del eller det som 
utgörs av Södra hamnen. H+ är Helsing-

borgs största utvecklingsprojekt någonsin 
och innebär att en helt ny stadsdel kom-
mer att växa fram i de centrala södra de-
larna av Helsingborg, med närhet till havet 
och den befintliga stadskärnan.

Att riksintresset för hamnen ges tydlig och 
väl motiverad avgränsning utifrån hamnens 
nationella funktion och utvecklingsbehov 
är viktigt för Helsingborgs möjligheter att 
hantera fortsatt planering och utveckling 
av dessa områden. 

Buffertzoner och hamnområden av mer lo-
kal betydelse bör däremot inte ingå i riksin-
tresset. Helsingborgs Hamn AB har avveck-
lat sin verksamhet i Oceanhamnen eftersom 
området inte lämpar sig för modern och 
effektiv hamnverksamhet. Oceanhamnen 
med magasin och kajer har överlämnats till 
Helsingborgs stad.  Helsingborgs stad anser 
därför att detta område inte ska ingå i riks-
intresset. Likaså anser Helsingborgs stad att 
varvet inte är av så stor vikt för hamnverk-
samheten att detta ska ingå i riksintresset. 

Helsingborgs hamn har två huvudsakliga 
funktioner: dels HH-ledens färjetrafik 
med passagerar- och biltrafik mellan Hel-
singborg och Helsingör, dels omfattande 
container- och annan godstransport. Dessa 
olika verksamheter bedrivs i skilda delar av 
hamnområdet. En lämplig avgränsning av 
det geografiska området för riksintresset är 
att skilja på färjehamnen Helsingborg och 
godshamnen Helsingborg, se karta nedan. 
Däremellan finns det område som Helsing-
borgs stad inte heller anser ska ingå i riks-
intressets geografiska avgränsning. I denna 
del ligger också tunga anläggningar i Hel-
singborgs tekniska försörjningssystem som 
reningsverk och fjärrvärmeverk.

De områden som ligger söder om den nu-
varande Skåneterminalen ska i första hand 
betraktas som framtida utvecklingsområ-
den för hamnen.
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Härefter följer kommentarer avseende res-
pektive hamndel. På kartan intill markeras 
Helsingborgs stads uppfattning avseende 
hamnens olika delar.

A. Cityhamnen. Funktioner som bogsering 
och lotsning är knutna till hamnen, men 
måste inte vara knutna till just detta läge. 
Kryssningsverksamheten är kommunal an-
gelägenhet. Området kan därför inte anses 
vara av riksintresse.

B. Inre hamnen. Passagerartrafiken är del 
av HH-leden och därför del av riksintresse 
färjehamn. Området i övrigt kan inte sägas 
vara av riksintresse. 

C. Södra hamnen. Färjetrafiken för passa-
gerare och fordon/gods är av riksintresse. 
Varvet i Södra hamnen är inte av den be-

tydelsen att det bör ingå i riksintresset. 
Huvuddelen av fartygen är idag väsentligt 
större och därmed har varvets betydelse 
minskat. Fartygshanteringen vid Ocean-
piren har upphört då området inte lämpar 
sig för effektiv hamnverksamhet. Området 
kan inte anses vara av riksintresse. 

D. Oceanhamnen. Färjetrafiken för passa-
gerare och fordon/gods i Sundsterminalen 
är av riksintresse. Den östra delen som en-
dast används för tillfälliga behov kan inte 
anses vara av riksintresse. 

E. Västhamnen. Den del av verksamheten 
som avser sjöfart och upplag för fjärrvär-
meverkets behov är av kommunalt/regio-
nalt intresse. Övrig verksamhet är av riks-
intresse. 
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F. Sydhamnen. Funktionerna i Sydhamnen 
är av riksintresse.

G. Skåneterminalen. Skåneterminalens funk-
tioner är av riksintresse.

H. Bulkhamnen är det mest relevanta om-
rådet att utpeka som möjligt för utveckling 
av hamnverksamheten. Dels finns redan 
idag den så kallade bulkhamnen där, dels är 
möjligheterna att etablera tillfart med järn-
väg goda. Omfattande saneringsarbete är 
emellertid nödvändigt. Däremot är utfyll-
nad i vattenområdet tveksam på grund av 
risken för ändrade strömförhållanden och 
negativ påverkan på det närbelägna marina 
naturreservatet Knähaken.

Riksintresse för natur- och  
kulturmiljövård 
Eftersom ÖP 2010 är av strategisk ka-
raktär, redogörs inte i detalj för alla före-
slagna gränser mellan ny stadsbebyggelse 
och idag oexploaterade områden. Avsikten 
är att den exakta gränsdragningen görs i 
kommande fördjupningar eller detaljpla-
nearbeten.

De områden där gränsdefiniering kan 
komma att göra anspråk på riksintressen 
är stationsorterna i Rååns dalgång (Raus, 
Gantofta, Vallåkra och Tågarp) samt orter-
na inom kustzonen (Rydebäck, Raus, H+, 
Hittarp/Laröd, Domsten och Allerum). 
Samtliga områden har god tillgång till kol-
lektivtrafik och alla utom Allerum är eller 
kommer att bli stationsorter. Sedan länge 
är Helsingborgs stads strategi att bygga ut 
och förtäta i kollektivtrafiknära lägen för 
att möjliggöra ett så hållbart resande som 
möjligt. 

I utpekade utbyggnadsområden som sam-
manfaller med riksintressen bör olika 
intressen vägas mot varandra. Gränsen 
mellan exploateringsområden och öppet 
landskap ska beakta syftet med riksintres-
set. För att motivera att riksintressen ifrå-
gasätts avses exploateringen i området vara 
hög och markanspråken minimeras.

I principavsnittet om boendemiljöer redo-
visas att just frågan om ett förhållningssätt 
till Landborgen bör utredas i fördjupning 
av översiktsplanen. Att planlägga för be-
byggelse inom vissa delar kan bli aktuellt, 
och skulle kunna prövas lämpligt, men det 
viktiga bedöms vara att beakta hela Land-
borgen som en helhet och syftet med riks-
intresse för naturvård.
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Eftersom ÖP 2010 redogör för utveckling på strategisk och övergripande nivå 
är det inte möjligt att mer detaljerat beskriva vilka konsekvenser som kan antas 
uppstå. med det befintliga underlaget i ÖP 2010 och med stöd av andra rapporter 
och underlag är det dock relevant att beskriva och resonera kring konsekvenser 
på motsvarande övergripande nivå.

Genom att ÖP 2010 fokuserar på att utveckla 
bebyggelsen primärt kring olika knutpunkter 
för kollektivtrafiken, samt att till så stor del 
som möjligt göra detta inom redan exploa-
terad mark, minskar behovet av att ta i an-
språk jordbruksmark eller mark som är eller 
kan komma att bli värdefull ur rekreations-
synpunkt. Detta ökar möjligheterna för att 
ytterligare utveckla och värna den biologiska 
mångfalden. Målkonflikter har dock iden-
tifierats mellan strävan efter förtätad stads-
struktur respektive rikt utbud av grönområ-
den. ÖP 2010 redovisar hur denna utveckling 
ska ske. Genom förtätning och högre krav 
på täthet i samband med exploatering ökar 
möjligheterna för att nå ett flertal miljömål. 
Bland annat kan miljömålen Ett rikt odlings-
landskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och 
djurliv gynnas direkt av dessa förslag.

Hushållningen med åkermark genom förtät-
ning och stadsförnyelse bevarar det miljöka-
pital som åkermarken är. Sammantaget inne-
bär förslagen i ÖP 2010 kraftfulla satsningar 
på effektivare kollektivtrafik, nya spår och 
koncentration av ny och högre bebyggelse 
kring stationer och kollektivtrafikknutpunk-
ter vilket sammantaget minskar transportar-
betet och därmed miljöskulden.

Eftersom staden och samhällena förtätas och 
byggs ut i anslutning till tågstationer kommer 
kraven på åtgärder för att motverka stör-
ningar i form av buller och luftföroreningar 
att öka. Dock kan det attraktiva centrala läget 
bidra till att finansiera miljöförbättrande åt-
gärder. I samband med förtätning och bygg-
nation av större besöksanläggningar i staden 
kan andelen biltrafik komma att öka vilket 
kan påverka bullernivåer och luftkvaliteten 
negativt. Därför är det viktigt att åtgärder 

görs för att minska dessa problem och för 
att gynna alternativa transportmedel. Likaså 
är det viktigt att tillämpa balanseringsprinci-
pen; när det är nödvändigt att ta grönytor i 
anspråk försöka kompensera detta så långt 
det är möjligt. Nya grönområden, våtmarker, 
gång- och cykelstråk samt naturreservat är 
exempel på kompensationsåtgärder som ÖP 
2010 föreslår. Men miljöpåverkan kommer 
ändå att ske och i fortsatta planeringsarbeten 
måste det i varje planärende bedömas om 
denna är betydande. Generellt bedöms ne-
gativa miljökonsekvenser ge negativa sociala 
konsekvenser, främst för socioekonomiskt 
svaga grupper.

Beroende på hur de förebyggande åtgärder-
na mot buller och luftföroreningar från ökad 
trafik lyckas kommer miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft att påverkas.

Översiktsplanen ligger även i linje med de 
nya transportpolitiska funktionsmålen som 
bland annat tar avstamp i begreppet tillgäng-
lighet, folkhälsa och klimat

En annan aspekt som tas upp är hur sam-
hället står emot klimatförändringar. Den 
stora påverkan förväntas bli genom höjd 
havsnivå samt ökad och intensifierad ne-
derbörd. Detta kan leda till ökade problem 
med översvämningar och högre belastning 
på avloppssystem. Klimatförändringar kan 
också leda till negativa folkhälsokonsekven-
ser. Ett flertal förslag tar upp förutsättning-
arna för landsbygden och landskapets olika 
ekologiska system. Översiktsplanen föreslår 
återigen ett brett grepp för utvecklingen och 
värnandet av landskapets känsliga miljöer 
och värden. Dessa bör ge stor positiv effekt 
på miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar 

  SAmmANFATTNING Av 
KONSEKvENSBESKRIvNING

82 - ÖP 2010 ÖP 2010 –  Så HäR FUNKAR dET 



och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingsland-
skap och Ett rikt växt- och djurliv. 

Genom satsning på grönstruktur med nya 
våtmarker, planteringar och naturreservat 
gynnas folkhälsa, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster vilket minskar miljöskul-
den.

Eftersom ÖP 2010 förespråkar varierat och 
blandat utbud av boendetyper i olika lägen 
kan möjligheterna till ökad integration stär-
kas. Förtätning i befintliga stadsmiljöer kan 
ge ekonomiskt incitament till upprustnings-
åtgärder, överbygga barriärer och därmed ge 
förbättrad folkhälsa i fler delar av samhället. 

Det breda dialogarbete som har genomförts 
har synliggjort planeringsprocessen och in-
volverat helsingborgare i diskussionen om 
fysisk utveckling. Detta stärker arbetet med 
miljömålet God bebyggd miljö och folkhälso-
målet om Delaktighet och inflytande i samhället. 
Sammanfattningsvis kan förslaget i sin hel-
het antas leda till begränsning av den samlade 
miljöpåverkan och förbättrar möjligheten att 
bättre kunna hushålla med värdefull mark. 
Boendemiljön och vardagen har möjlighe-
ten att utvecklas i positiv riktning för flertalet 
helsingborgare. Arbetet med hållbara trans-
porter och resande ges tydligare förankring 
hos direkt berörda.

Många av de miljöfrämjande åtgärder inom 
infrastrukturen som föreslås leder initialt till 
omfattande investeringar. Därmed är lång-
siktighet en viktig aspekt i det konsekvensre-
ducerande arbetet.

  

Sociala aspekter

Miljöaspekter

Ekonomiska aspekter

Konsekvensbeskrivningar i kommande planarbeten 

I samband med fördjupningar av översiktsplan måste alltid miljö-
bedömning göras vilket omfattar upprättande av miljökonsekvens-
beskrivning. Formkrav för miljökonsekvensbeskrivningar finns i 
miljöbalken. Inför detaljplanearbeten måste behovsbedömning gö-
ras, för att ta ställning om förslag medför betydande miljöpåverkan 
och därmed kräver miljöbedömning. 

När vi upprättar konsekvensbeskrivningar i Helsingborgs stad ska 
vi beakta samtliga hållbarhetsaspekter, miljömässiga såväl som so-
ciala och ekonomiska. 

Det innebär beskrivning av: 

- Vilka nationella miljömål, nationella folkhälsomål, lokala miljö-
mål samt förbättringsområden som berörs och vilka indikatorer för 
hållbar utveckling som därmed är relevanta att beakta.

- Påverkan på befolkningen i sin helhet samt påverkan på den del 
av stadens befolkning som är direkt berörd. 

- Påverkan på sårbara grupper generellt i staden (äldre, sjuka, barn, 
personer med funktionsnedsättningar).

Denna typ av analys och beskrivning ska visa på samband mel-
lan miljöpåverkan, och vilka konsekvenser det kan få för folkhälsa, 
exempelvis i form av lägre skatteunderlag och medellivslängd. Det 
kan också ge underlag för vilka åtgärder som ökar förutsättningen 
för att nå hållbar utveckling i alla delar av samhället.
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Inriktningsbeslut

 Framtidsbild

J J JS SM M MM M MN NJ J JF F FO OJ J JA A AD DD A A A

07/08 09/1008/09

S NOA

Antagande ÖP 2010

Utställning
dec-feb

Samråd
maj-aug

Beslut Framtidsbild Här är vi nu!

Samrådsförslag Planförslag SlutbearbetningDiskussionsgrupper

Arbetet med ÖP 2010 fortsätter även efter antagande i kommunfullmäktige. In-
formation om det pågående arbetet med fördjupningar av översiktsplanen eller 
FördjupningsPm kommer att nå Helsingborgs medborgare på olika sätt, bland 
annat via hemsidan. ÖP 2010 är vägledande.  det krävs fortsatt dialog och nära 
samarbete för att dess strategier och principer ska kunna tillämpas på ett bra sätt 
i områdesplanering, detaljplanering och bygglovgivning.

Färdigställande och antagande
Efter antagande av översiktsplanen i kom-
munfullmäktige i maj 2010 fortsätter arbe-
tet med Helsingborgs utveckling. Det är då 
vi gemensamt ska förverkliga våra strate-
gier och principer genom att kontinuerligt 
fördjupa, utveckla och diskutera Helsing-
borgs utvecklingsbehov. I detta arbete är 
vår ambition att fortsätta metodutveck-
lingen kring att hitta nya former för dialog 
mellan förvaltningar, aktörer i Helsingborg 
och medborgarna.

Fördjupningar av eller tillägg till 
översiktsplan
För särskilt komplexa planeringssituatio-
ner kommer fördjupning av översiktspla-
nen att göras. Dessa kan vara geografiskt 
avgränsade; till exempel H+, där nedgräv-
ningen av järnvägen ger förutsättningar för 
ny stadsdel, men där planeringssituationen 
rymmer många platsspecifika utmaningar. 
Processen med översiktsplan för ett del-
område ger medborgare och intressenter 
flera tillfällen att delge sin syn på föreslag-
na avvägningar. 

Översiktsplaner kan också vara tematiska 
tillägg. Vissa frågor gällande Helsingborgs 
utveckling är av så stort allmänintresse att 

översiktsplaner krävs för att kunna föra 
dialog i flera steg både med allmänhet och 
med olika myndigheter inför de politiska 
besluten. Frågan om vindkraftsetablering-
ar hör dit. Eftersom tillägg till översikts-
plan utgår från de övergripande strategier 
som formulerats i ÖP 2010 och politiskt 
antagits av kommunfullmäktige kan de 
normalt antas av stadsbyggnadsnämnden. 
Trafikplanen är exempel på övergripande 
strategiskt dokument som i sig resulterar 
i behov av fördjupningar inom olika del-
frågor – till exempel om bussvision och 
gångstråkplan. Dessa likställs med tillägg 
till översiktsplan och bör kunna antas av 
stadsbyggnadsnämnden.

Fördjupnings-Pm
Ibland upplevs det som att det finns ett 
gap mellan de övergripande principerna i 
en översiktsplan och de enskilda projekten 
som hanteras i förslag till nya detaljplaner. 
Vår ambition med tydlig inriktning på en 
arbetsprocess med ÖP 2010 ska underlätta 
övergången mellan nivåerna. Utgångs-
punkten är att utveckla formerna för för-
djupad planering i spektrat mellan över-
siktsplan och detaljplan på såväl geografisk 
som tematisk områdesnivå.

Genom att planera för ett större geografiskt 
område än enskilda projekt, ges möjlighet 
till ett helhetsperspektiv där de sociala 
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aspekterna kan väga lika tungt som eko-
nomiska eller miljömässiga överväganden. 
Områdesnivån fungerar som god utgångs-
punkt för fördjupad dialog med dem som 
bor och verkar i ett område eftersom fokus 
lyfts från enskilda projekt till områdets be-
hov och möjligheter till positiv utveckling 
och hållbar lokal tillväxt. Det är också en 
givande form för tvärsektoriellt samarbete 
mellan stadens förvaltningar och bolag.

Vi har valt ett samlat begrepp, Fördjup-
nings-PM, kring de olika möjliga plane-
ringsformerna mellan översiktsplan och 
detaljplan. Metoden som har använts un-
der arbetet med ÖP 2010 - att bjuda in till 
dialog innan ett färdigt förslag kan redovi-
sas - bör utvecklas i processen med att ta 
fram de olika Fördjupnings-PM:en.

ÖP 2010, som antas av kommunfullmäk-
tige, lägger grunden för snabbare och mer 
behovsanpassad planering utifrån gemen-
samma mål och samlad långsiktig strategi. 
Delfrågor som inte har fördjupats inom ÖP 
2010, kan belysas mer detaljerat i en löpan-
de serie av Fördjupnings-PM och därmed 
samlat visa på Helsingborgs stads förhåll-
ningssätt till olika frågeställningar. För varje 
Fördjupnings-PM kommer samråd att hållas 
och/eller någon form av offentlig utställ-
ning. Därefter kan respektive Fördjupnings-
PM godkännas som fortsatt planeringsun-
derlag av stadsbyggnadsnämnden.

Planprogram
I ÖP 2010 utpekas ett antal geografiska 
områden där nyexploateringar och för-
tätningar är både möjliga och önskvärda. 
Planeringar inom dessa områden är inte 
av så komplex karaktär att fördjupning av 
översiktsplan behöver göras – men däre-
mot har de stort allmänintresse för boende 
i närområdet. 

Eftersom ÖP 2010 inte i detalj gör av-
vägningen mellan olika markintressen 
måste flertalet detaljplaneprocesser inledas 
med att planprogram tas fram. Processen 
kring planprogramsarbete utgör grunden 
till brett samråd. Genom att göra en hel-
hetsstudie av ett områdes kvaliteter och 
strukturella förutsättningar kan ett områ-

des karaktär och struktur bevaras och ut-
vecklas hållbart. Syftet med planprogram 
är generellt att utreda förutsättningarna 
och skapa ett tydligt underlag för exploate-
ring av mark, samt att i ett tidigt skede föra 
dialog med alla som kan vara berörda i ett 
närområde. Det gör att aktuella förutsätt-
ningar och önskemål blir kända inför det 
fortsatta detaljplanearbetet. Efter samråd 
godkänns planprogrammet av stadsbygg-
nadsnämnden. Med stöd i ett planprogram 
kan detaljplaner för ett mindre område eller 
specifikt objekt sedan göras. Planprogram 
kan också tjäna som underlag vid parallella 
uppdrag, konsultuppdrag och information 
om området. 
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PLANERINGSPORTAL OCH KARTTJäNST

Översiktsplanen samlar och lutar sig på ett flertal handlingar som i någon form är 
politiskt antagna. För att styrdokument och planeringsunderlag ska bli lättillgäng-
liga och kända och därmed tillämpas i planeringen, skapas en planeringsportal. 
 
Befintliga styrdokument
 Nationella och Internationella nätverk, kommunåtaganden
	 •	 Ålborg+10	-	Inspirerande	Framtider	2004
	 •	 Leipzigstadgan	om	hållbara	städer	i	Europa	2007
	 •	 Healthy	Cities	nätverk-åtaganden	
	 •	 ICLEI
	 •	 Sveriges	ekokommuner
 Stadsövergripande 
 •	 Framtidsbild	2035	–	Framtidens	Helsingborg	–	en	färgstark	och	framåtriktad	
  stad, beslut 2008
	 •	 Boendeprogram	2007-2011	antaget	2007
	 •	 Mark-,	bostads-	och	exploateringspolicy	för	Helsingborgs	stad,	antagen	av	KF	2001	
	 •	 Plan	för	hållbar	utveckling	2009	
	 •	 Trygg	och	välmående	–	utformning	av	Den	goda	staden	2007
	 •	 Handelspolicy,	antagen	2004	
	 •	 Miljöprogram	för	Helsingborgs	stad	–	mål	och	åtgärder	2007
	 •	 Energistrategi	2009
	 •	 Näringslivsstrategi	(antas	2009)
	 •	 Riktlinjer	och	definition	av	samlad	bebyggelse	antagen	av	SBN	2008
 Fördjupningar av översiktsplanen
	 •	 Olympia-Fredriksdal,	antagen	2004 
	 •	 Påarp,	antagen	2002	 
	 •	 Ödåkra,	antagen	2002	 
	 •	 Hittarp-Laröd	2002	(ÖP	2002)	upphör	att	gälla	i	och	med	antagande	av	ÖP	 
  2010 
	 •	 Östra	Ramlösa	2002	(ÖP	2002)	upphör	att	gälla	i	och	med	antagande	av	ÖP		 	
  2010
 Trafikmiljö          
	 •	 Trafikstrategi	–	Trafik	i	morgondagens	Helsingborg	2006	 
	 •	 Trafikplan	för	staden	2007	 
	 •	 Cykelplan	2007	med	Handlingsprogram	2007-2011	 
	 •	 Parkeringspolicy	2007 
	 •	 Bussvision	2004 
	 •	 Vision	Kollektivtrafik	2008 
	 •	 Vision	Infrastruktur	2008 
 •	 Åtgärdsprogram	för	att	klara	miljökvalitetsnormen	för	kvävedioxid	i	Helsing-	 	
  borg

 Natur- och kulturmiljö
	 •	 Stad	och	Land	1999	 
	 •	 Helsingborgs	grönstruktur	–	grönstruktur	i	centralorten	1995 
	 •	 Planeringsunderlag	för	att	återskapa	våtmarker	i	odlingslandskapet	2008 
	 •	 Stationsorterna	i	Rååns	dalgång	2007 
	 •	 Ett	flertal	bevarandeprogram	–	se	karta 
	 •	 Ett	flertal	ortsanalyser	–	se	karta
 Teknisk infrastruktur
	 •	 Avfallsplan	2006-2010,	2005 
	 •	 Dagvattenpolicy	 
	 •	 Nedlagda	deponier	–	inventering	och	riskbedömning,	2008	
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 Sektorsfrågor
	 •	 Biblioteksplan	för	Helsingborgs	stad	samt	handlingsplan	 
	 •	 Idrottspolitiskt	program	för	Helsingborgs	stad	

Pågående utredningar
Parallellt med ÖP 2010-arbetet pågår andra utredningar om Helsing-
borgs utveckling. Dessa kommer också att redovisas på planeringsporta-
len: 

 Tillägg och fördjupningar av översiktsplanen
	 •	 Vindkraft,	tillägg	 
	 •	 Gantofta,	fördjupning	 
	 •	 Vege,	fördjupning 
	 •	 H+,	fördjupning
 Trafikmiljö
 • Cykelplan
	 •	 Hållbara	resan	-	beteendepåverkansprojekt 
	 •	 Kollektivtrafikvision	 
	 •	 Gatuklassificering	 
	 •	 Linjenätsanalys	(kollektivtrafiken	inom	centralorten) 
	 •	 Spårvagnsutredning		
 Natur- och kulturmiljö
	 •	 Natur-	och	kulturmiljöprogram	 
 • Grönstrukturprogram	–	Fördjupnings-PM
 Teknisk försörjning
	 •	 Energiplan	 
 • Strategi för vatten och avlopp på landsbygden
 Sektorsfrågor
	 •	 Levande	stadskärna	–	projekt	
	 •	 Policy	för	kolonier	 
	 •	 Revidering	av	miljöprogram	för	Helsingborgs	stad	för	2011-2015 
	 •	 Bygga	på	landet	–	Fördjupnings-PM 
	 •	 Riskhantering	–	Handbok	för	databas	om	riskobjekt	med	upp	
  märksamhetsområden

Kommande utredningar och fördjupningar
I ÖP 2010 hänvisas till olika utredningar och fördjupningar som bör tas 
fram. Dessa utredningar ska tas fram efter färdigställandet av ÖP 2010: 

 Tillägg och fördjupningar av översiktsplanen
	 •	 Domsten,	Hittarp	och	Laröd 
	 •	 Allerum	-	Hjälmshult	 
	 •	 Landborgen
 Regionsamarbete
	 •	 Behov	och	lokalisering	av	logistikhubb	”torrhamn”	 
	 •	 NSVA	dagvattenstrategi 
	 •	 Avfallsplan
 Natur- och kulturmiljö
	 •	 Vattenplan	–	småbåtshamnar,	vattensport,	stränder 
 •	 Vattenplan	–	statusklassning,	miljökvalitetsnorm,	rening	–
   Fördjupnings-PM
 Teknisk försörjning
	 •	 Klimatförändringar	och	planering	–	Fördjupnings-PM 
	 •	 Miljöbyggprogram	–	eventuellt	ansluta	till	Miljöbyggprogram	Syd

Vi har valt att använda samlingsnamnet För-
djupningsPM för dokument som fördjupar en 
komplex	fråga	för	att	bjuda	in	till	bred	dialog	
och förankring.

Genom att ta fram ett samlat, lättillgängligt 
dokument kan bakgrund, vilja och samband 
förklaras och samhällspåverkan belysas. Med 
relevant kunskapsgrund kan sedan dialogen 
säkerställa att alla infallsvinklar på frågan bli 
belysta.

FördjupningsPM syftar inte på en formell 
fördjupning av översiktsplan, som kräver han-
tering enligt Plan- och bygglagen. Processen 
bör dock omfatta såväl politisk förankring 
som samråd med myndigheter och allmän-
het.

Dokumenten i sig behöver inte heta Fördjup-
ningsPM	–	andra	namn	kan	vara	mer	relevan-
ta som Vision, Program eller Strategi.

Några FördjupningsPM kan resultera i en ny 
arbetsmetod, andra kan ge kunskapsunderlag 
och riktlinjer. Flertalet FördjupningsPM ska 
kunna godkännas av Stadsbyggnadsnämn-
den som planeringsunderlag och andra lyfts 
lämpligen till antagande i kommunfullmäk-
tige.
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 Trafikmiljö
	 •	 Attraktiv	kollektivtrafik	–	Fördjupnings-PM
 Sektorsfrågor
	 •	 Förtätning	av	centralorten	+	höga	hus	–	Fördjupnings-PM 
 •	 Stråk	och	platser,	utvidgning	av	stadskärnan	–	Fördjupnings-PM
	 •	 Husbåtsetableringar	–	Fördjupnings-PM 
	 •	 Skyltprogram	–	Fördjupnings-PM 
	 •	 Riktlinjer	för	Events/torghandel	 
	 •	 Offentlig	service	i	tidiga	planeringsskeden	–	Fördjupnings-PM 
	 •	 Handel	-	Fördjupnings	PM 
	 •	 Hälsosam	samhällsplanering	–	Fördjupnings-PM 
	 •	 Förtätning	och	vitalisering	av	handels-	och	verksamhetsområden

Information på karttjänst
Den karttjänst, som skapas som del av planeringsportalen, visar kartbaserad information 
som därmed kan hållas uppdaterad och vara lättillgänglig i fortsatt planering. Text som 
vidare beskriver innehållet ska kunna kopplas till den geografiska informationen.

 Riksintressen 
	 •	 Riksintresse	för	kulturmiljövården	 
	 •	 Riksintresse	för	naturmiljövården	 
	 •	 Riksintresse	för	friluftslivet 
	 •	 Riksintresse	för	kustzonen 
	 •	 Riksintresse	för	yrkesfisket 
	 •	 Riksintresse	för	energiproduktion 
	 •	 Riksintresse	för	hamn	och	sjöfart	 
	 •	 Riksintresse	för	vägar	och	järnvägar 
	 •	 Riksintresse	för	totalförsvaret
 Objekt med uppmärksamhetsområden
	 •	 Skyddsvärda	och	kulturellt	skyddsvärda	objekt 
	 •	 Olycksrisk,	farligt	gods,	2:4-anläggning,	utryckningsvägar 
	 •	 Miljöstörande	objekt	(A,	B,	C,	U	och	SEVECO-anläggningar) 
	 •	 Översvämning,	ras,	skred,	erosion	och	avrinningsområden 
	 •	 Radon 
	 •	 Marknivåer	(1-2-3-4-5	meter	samt	3,2	meter) 
	 •	 Områden	med	överskridande	av	miljökvalitetsnormer	för	kvävedioxid
 Ekologiskt värdefulla områden
	 •	 Våtmarker 
	 •	 Natura	2000 
	 •	 Ekologiskt	känsliga	områden 
	 •	 Naturreservat 
	 •	 Jordbruksmarksklassificering 
	 •	 Landskapskaraktärer 
	 •	 Särskilt	värdefulla	naturmiljöer	utpekade	av	Länsstyrelsen 
	 •	 Stora	opåverkade	områden
	 •	 Berggrundvattentäkt 
	 •	 Dricksvattentäkt	
	 •	 Biotopskyddsområden
 Kulturmiljö
	 •	 Bevarandeprogram 
	 •	 Delområden	för	natur-	och	kulturmiljöprogram
	 •	 Ortsanalyser 
	 •	 Särskilt	värdefulla	kulturmiljöer	utpekade	
  av Länsstyrelsen 
	 •	 Byggnadsminnen 
	 •	 Kulturskyddad	bebyggelse
	 •	 Kulturminnesvårdsprogram
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 Planstatus
	 •	 Fördjupningar	av	översiktsplanen 
	 •	 Definierad	samlad	bebyggelse 
	 •	 Gällande	detaljplaner 
	 •	 Pågående	detaljplanearbeten 
	 •	 Fastighetsgränser	kopplade	till	
  fastighetsregister 
	 •	 ÖP	2010	–	utvecklingsprinciper
 Övrigt
 •	 Spillvatten
	 •	 Färskvatten
	 •	 Dagvatten
	 •	 Nedlagda	deponier 
	 •	 Historiska	kartor 
	 •	 Kommunalt	VA-	verksamhetsområde
	 •	 Större	gasledning
	 •	 Större	elledning

Riskdatabas
Helsingborgs stad har förutom kartjänsten även utvecklat 
en geografisk knuten databas till vilken information om 
riskobjekt knyts. Databasen innehåller information om 
tillstånd och kända riskanalyser. Delar av informationen 
är dock sekretessbelagd varför endast utpekade funktioner 
inom vissa förvaltningar inom Helsingborgs stad kommer 
att kunna få tillgång till viss information.

 

I en planeringsportal finns alla relevanta styr- och stöddokument tillgäng-
liga. All information som kan hänvisas till karta visas som olika lager i en 
karttjänst. Denna kan därmed ständigt uppdateras och stödja planering-
en. Bilden utgör exempel från karttjänsten.

Kartan ovan visar ortsanalyser, bevarande-
program, färdiga delområden för natur- och 
kulturmiljöprogram samt befintliga och 
pågående fördjupningar av översiktsplan som 
utgör kompletterande planeringsunderlag.
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Kartan visar alla utbyggnadsprinciperna tillsammans. Kartan finns också nedvikt i större skala.
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Helsingborgs översiktsplan som du nu håller i din hand tar avstamp i en fram-
tidsbild om Helsingborg som en färgstark och framåtriktad stad. Här redovisar 
vi strategier, principer och ställningstaganden som är nödvändiga för att vi 
ska uppnå denna målbild.

Gå gärna in på vår webbplats www.helsingborg.se för att få mer information 
om processen kring hur ÖP 2010 togs fram eller för att använda vår digitala 
karttjänst.


