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PM Trafik -övergripande
Planeringsunderlag

Bakgrund
Hur vi väljer att resa och hur varor och gods transporteras påverkar på vilket sätt 
staden kan växa och får konsekvenser för vilka kvalitéter som kan uppnås. Helsing-
borg står inför en rad utmaningar och har behov av en ökad sysselsättningsgrad och 
ca 20 000 fler bostäder till 2035.  I centalorten idag sker över hälften av alla resor med 
bil. Trafikprogrammet pekar ut 9 strategier som pekar på behovet av en förändring av 
hur vi reser. Region Skåne har mål om att kollektivtrafikens marknadsandel år 2030 
ska vara 40 % av de motoriserade resorna. En samlad målbild för färdmedelsfördel-
ningen i Helsingborgs centralort till 2035 (d.v.s. hur vi behöver resa) har arbetats fram 
med utgångspunkt i Region Skånes ”strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050” som beslutades i regionala utvecklingsnämnden 2017-03-17.  Bilinnehavet d.v.s 
hur många bilar invånarna förforgar över ställer också krav på vilka ytor som behövs 
för att transportera sig.  För att möjliggöra en smart förtätning med bra kvaliéer  
behöver vi minska bilinnehavet och effektivisera parkeringsytorna. Hur mycket bil-
innehavet minskar påverkar behovet av antalet framtida parkeringsanläggningar och 
kostnader för dessa. Ett minskat bilinnehav kan innebära ett minskat krav på antal 
p-platser i samaband med bygglov och i detaljplaner.

Figur 2.  Målbild för utvecklingen av färdmedelsandelen för olika resor. De hållbara trafikslagen 
gång, cykel och Kollektivtrafik behöver öka i centralorten från 45% idag till 71% 2035. Andelen 
bilresor behöver minska.

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möj-
ligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Syftet med detta PM är att beskriva de övergripande målen och frågorna för 
gång, cykel, kollektivtrafik, biltrafik, gods och de nationella och regionala sats-
ningarna och hur dessa samspelar. 

Figur 1.  Målbild för utvecklingen av bilinnehavet i centralorten samt trend för åren 2000-2015. 
Y-axeln beskriver bilinnehavet per innvånare i centralorten inklusive företagsbilar.

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017. 

Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för 
kommande planering. 
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Förslag
Helsingborg ska ha ett hållbart och effektivt transportsystem som möter behoven för 
40 000 fler Helsingborgare till år 2035. Vi ska utveckla de mest yteffektiva och hållbara 
transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik för att tillgodose bra tillgänglighet och 
nåbarhet för alla. 
Vi behöver öka andelen hållbara resor från 45% (2013) till 71% till 2035. i centralorten. 
Vi förbättrar gång- och cykeltrafiken genom ett gent sammankopplat gångnät, effek-
tiva huvudcykelstråk, säkra och trygga cykelparkeringar. Kollektivtrafiken behöver 
gena raka linjedragningar med tydliga hållplatser och kopplas till stadsutveckling och 
förtätning. För att få fler att pröva nya färdsätt ska vi också arbeta med beteendeåt-
gärder. Arbetet för fler hållbara resor pågår redan. HelsingborgExpressen 1 är under 
genomförande, och planering pågår för ytterligare två HelsingborgExpress-linjer. Ut-
byggnaden av Västkustbanan tillsammans med Trafikverket och utvecklingen av våra 
regionala noder Maria station och Ramlösa är också projekt som leder mot ett mer 
hållbart transportsystem. Vår storsatsning på cykelåtgärder, en uträtning av busslin-
jer och en ny ringlinje är andra arbeten som pågår.
De stora biltrafikflödena ska vi styra till det övergripande vägnätet. Åtgärder som 
genomförs i biltrafiknätet ska totalt sätt bidra till att minska andelen biltrafik. Vi 
behöver effektivisera så att den markyta som används till parkering totalt sett inte 
ökar. I första hand satsar vi på parkeringshus i flera plan och genom att öka samnytt-
jandet av parkeringsplatser kan vissa befintliga parkeringsytor istället användas till 
exempelvis fler bostäder, mer grönområden och klimatanpassningsåtgärder. Efter-
som många av ytorna som vi föreslår förtätning på helt eller delvis ligger på befint-
liga parkeringsplatser, kommer vi att behöva cirka 70 parkeringshus för boendepar-
kering med totalt cirka 13 000 parkeringsplatser. Dessa behöver byggas ut i takt med 
bostäderna.
Vi utvecklar godstrafiken genom åtgärder som stärker Helsingborg som ett regionalt 
transportnav. Effektiva, flexibla och hållbara logistiklösningar som minskar transpor-
ternas negativa påverkan ska främjas. Helsingborg är en stark tillväxtmotor i regi-
onen och ett nav i det nationella och internationella transportnätet. För att hantera 
transporter av gods och personer behöver vi ny infrastruktur med åtgärder som en 
fast HH-förbindelse, dubbelspår på hela Västkustbanan, bra restider och tillräcklig 
kapacitet på Skånebanan.

Kartan visar den samlade trafikbilden. Den visar hela kollektivtrafiknätet, kollektiv-
trafiknoder, infarterna och det övergripande vägnätet, samt cykelstråk och huvud-
nätet för cykel. Även järnvägsnätet och framtida större parkeringsanläggningar och 
infartsparkeringar (park and ride) redovisas. Figur 3. Samlad bild över trafiksystemets utveckling till 2035.
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Konsekvenser

Konsekvenserna för trafikfrågorna är behandlade under PM Trafik som har under-
rubrikerna  Gång och Cykeltrafik, Kollektivtrafik, Biltrafiknätet och infarterna, Par-
kering, Godstrafik och industrispår samt Nationellt och regionalt transportsystem.  
De samlade konsekvenserna för stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i 
den digitala Stadsplan 2017,  konsekvenserna beskrivs också under respektive  rubrik 
i denna PM.

Konsekvenserna av en förändrad färdmedelsfördelning kan beskrivas dels genom att 
visa färdmedelsandelarna som i figur 2 men innebär också en förändring i antalet re-
sor totalt. I diagrammet nedan redovisas det totala antalet resor ifrån Helsingborgs 
centralort en normal vardag och hur dessa fördelas mellan de olika färdslagen med 
olika mål för färdmedelsfördelning.

Figur 4. Antal alstrade resor från Helsingborgs centralort år 2013 (blått), 2035 med samma färd-
medelsfördelning som idag (rött) samt 2035 med den i stadsplnanan föreslagna färdmedelsför-
delningen (grönt).

Om vi inte ändrar färdmedelsfördelningen ökar antalet bilresor alstrade i centralor-
ten från ca 131 000 resor till ca 184 000 resor vilket är en ökning med 41%. Genom att 
uppnå den i stadsplanen föreslagna färdmedelsfördelningen minskar vi det totala 
antalet resor med bil från cetralorten med ca 28% till ca 94000 resor. Alla siffrorna 
inkluderar den prognostiserade befolkningsökningen. Detta innebär i stora drag att 
antalet resor med cykel behöver mer än 3 dubblas och kollektivtrafiken behöver lite 
mer än fördubblas. Detta är i sig stora utmaningar men hanteras med de åtgärder för 
ökad cykling och bättre kollektivtrafik som finns i stadens nyligen antagna trafik-
plan.
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• Vi prioriterar de infrastrukturåtgärder som ger mest nytta per
investerad krona och snabbast leder mot stadens mål.

•  Vi prioriterar behovet av yta och framkomlighet för hållbara
transporter såsom nya cykelbanor och gen kollektivtrafik före
behovet av kantstensparkering eller biltrafiklösningar.

• Vi arbetar med beteendepåverkande åtgärder för att få fler att
välja hållbara transportmedel. Alla större investeringsåtgärder
för hållbart resande ska innehålla beteendepåverkansåtgärder
som knyts till investeringen för att snabbare få ut effekterna.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017 RIKTLINJER för kommande planering
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Gång och Cykeltrafik
Planeringsunderlag

Bakgrund
Det ska vara enkelt för helsingborgarna att välja cykeln som färdmedel. Helsingborg 
har en reativt låg andel cyklister i  jämförelse med t.ex. Lund och Malmö. Vi har också 
en lägre andel gångtrafikanter. Satsningar behövs för att öka andelen i Helsingborg.
Ökad cykling stärker hälsan. Det är positivt både för samhället, i form av minskade 
sjukvårdskostnader, och för den enskilde, som får bättre livskvalitet. Genom att öka 
möjligheten till fysisk aktivitet genom gång- och cykelsatsningar uppnås positiva 
effekter på folkhälsan. Att transportera sig som gång- eller cykeltrafikant är också yt-
effektivt. Det finns en tydlig målsättning för en kraftigt ökad marknadsandel för cykel 
och gångtrafiken både i stadens trafikplan men också i regionala planeringsunderlag. 
Ett gent, säkert och tryggt huvudgångnät som också kopplar till kollektivtrafiken är en 
viktig komponent för att få fler att gå, men också som en länk i kollektivtrafikresan-
det. I det pågående arbetet med trafikplan och cykelplan utreder vi gång- och cykelnä-
tet på en mer detaljerad och genomförandeinriktad nivå.

Figur 1. Färdmedelsfördelning i Lund Malmö och Helsingborg (för hela staden). RVU 2013. I Hel-
singborg sker endast 11% av resorna med cykel och 11% med gång. I Lund och Malmö är andelen 
cykelresor mer än dubbelt så stor.

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möj-
ligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Syftet med denna PM är att beskriva gång- och cykelnätets utveckling och på 
vilket sätt ökad cykling och gångtrafik bidrar till möjligheten att förtäta och 
utveckla staden och öka livskvalitén hos helsingborgarna. För att öka tillgänglig-
heten och tätare binda ihop Helsingborg beskrivs behoven av nya cykelstråk och 
passager för gång och cykelvägar.

Figur 2. Målsättning färdmedelsandel för gående och cyklister i Helsingborgs centralort mot 2035 
enligt ”Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050”(Beslutat i regionala utvecklings-
nämnden 2017-03-17 ).

Lund Malmö Helsingborg

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017. 

Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för 
kommande planering. 
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Nya färdmedel redan på marknaden
Planeringen behöver ta höjd för framtida behov. Redan nu finns trender som visar 
på en ökning av nya typer av cykelfordon. Lådcyklar och elcyklar finns redan och 
bedöms öka i antal. Detta ställer krav på tillräckliga utrymme för cykelbanor och 
parkering. Eftersom dessa fordon också har ett högre värde ställs ökade krav på stöld-
skyddssäkra parkeringar både i stadsmiljön men framförallt vid arbetsplatser och i 
bostäder.

Förslag
Helsingborg har i sin nya cykelplan (2016) som målsättning att fördubbla resandet 
med cykel till år 2022. Andelen cykelresor ska öka från 11% år 2013 till 21% 2022. Till 
2035 behöver andelen cykelresor vara ca 28% för att nå Skånes gemensamma mål till 
2050 enligt ”strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050”.

Gång
Gångnätet behöver utvecklas och bli mer gent och sammanhängande. Genom att 
anpassa gångsystemet till funktionshindrade, äldre och barn gör man det bättre och 
enklare för alla att ta sig fram. Gångtrafiken är också en viktig del i arbets- och ut-
bildningsresor och särskilt viktigt är gångbanor till och från kollektivtrafiken för att 
hela resan ska fungera. Att få till gena och lättorienterade gångbanor kräver insatser 
tidigt i planeringen.Trafikplanen pekar ut ett huvudgångnät med felande länkar som 
ska byggas ut. Vissa gångresor är rekreativa, dvs att gångresan i sig är själva målet 
och därför sammanfaller många delar av gångnätet med stadens grönstrukturpro-
gram. 

Cykel
Cykelinfrastrukturen behöver utvecklas med fler cykelbanor och sammanhängande 
stråk. Genheten och kopplingen mellan bostäder, service och arbetsplatser är viktig 
för att få fler att cykla. I kartan visas cykelstråken och vilka nya stråk som behöver 
utvecklas till år 2035. Huvudcykelnätet är en del i det övergripande cykelnätet visas 
också. Nya passager i plan och planskilt (tunnlar eller broar) behöver anläggas (se 
fig 4) för att minska barriäreffekter och öka tillgängligheten.  Cykelbanor till kollek-
tivtrafiken och bra och säkra cykelparkeringar vid de större hållplatserna och de 
regionala noderna är viktiga för hela resan. En bra placering och rätt antal cykelpar-
keringar vid bostäder och arbetsplatser är en förutsättning för att få fler arbetsresor 
att ske med cykel. Att få in tillräckliga ytor för detta i detaljplaner och i bygglovske-
det är viktigt. Parkeringsnormen är här en hjälp att hitta rätt nivå.
Cykelsatsningar leder i förlängningen till en större andel cykelresor vilket i sin tur 

Teckenförklaring

Plangräns Stadsplan 2017
Behov av utredning
Befintligt cykelstråk
Utveckla cykelstråk
Befintligt GC bana
Utveckla GC bana
Huvudgångnät
Ny länk i huvudgångnät

Figur 3. Utvecklingen av gång och cykelnätet till 2035. Behov av att utveckla cykelstråk, huvudcy-
kelnätet samt felande länkar för huvudgångnätet.
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Figur 4. Behov av nya passager för gång och cykel både i plan och planskilt. 

innebär ett minskat behov av biltrafikytor och parkeringsytor. Cykelinfrastrukturen 
behöver sina egna ytor, men eftersom cykeltrafik kräver mindre yta per resa innebär 
en satsning på cykelinfrastrukturen ett minskat behov av framtida ytor för trafikin-
frastruktur totalt sätt.

Gemensamt för gång- och cykel:
För både gång- och cykeltrafikens utveckling behövs:
• Ny infrastruktur i form av fler säkra och trygga, gena, tillgänliga och tillräcklligt
breda banor.
• Säkra passager för att minska barriäreffekter.
• En hög nivå på drift och underhåll. För att få fler att gå och cykla är det viktigt
med jämna, säkra och trygga gångbanor. Att ha en hög nivå på drift och underhåll
såsom snöröjning och att avhjälpa ojämheter är en viktig parameter som också
minskar sjukvårdskostnader för fallolyckor.
•Investeringar i attityd- och beteendepåverkande åtgärder genom mobility
management är en viktig del som kopplas till fysiska åtgärder för att få ut maximal 
effekt när dessa byggs.

Många av stadens mål nås via gång- och cykelåtgärder
Helsingborg ska minska det ekologiska fotavtrycket. Genom satsningar på cykel och 
gång enligt förslaget kan vi minska det ekologiska fotavtrycket genom att få fler att 
cykla eller gå och därmed ställa bilen hemma. Satsningar på gång och cykel har även 
andra viktiga effekter då den leder till minskad trängsel som innebär att nyttan av 
den befintliga infrastrukturen maximeras. Barriäreffekter och bullernivåer minskar 
och trafiksäkerheten och tillgängligheten ökar. Totalt sett innebär åtgärderna en 
ökad livskvalite för Helsingborgarna som individer och en ökad folkhälsa med mins-
kade kostnader för sjukvård för befolkningen som helhet.
Det är viktigt att lägga prioriteringen där flest får nytta av investeringarna och pla-
nera åtgärderna strategiskt för att få så många nya cyklister och gångtrafikanter som 
möjligt. Med en översyn och framtagande av en ny parkeringsnorm  behöver vi arbeta 
vidare med riktlinjer för cykelparkeringar i bygglovs och detaljplane skedena där man 
också tar höjd för nya typer av cyklar.
Ur ett näringslivsperspektiv finns potential i att utveckla möjligheterna till att cykla. 
Det gäller både turistnäringen och en del av näringslivets persontransporter såsom 
korta tjänsteresor. Genom att erbjuda anställda lösningar som underlättar cykling, till 
exempel duschmöjligheter och utlåning av tjänstecyklar, kan krav på parkeringsytor 
i verksamhetsområdena minska, vilket gör det möjligt att effektivisera verksamhets-
ytor.

!

!

!

!

!

!

!

!!

!
!

!

!

!

!!

!!!!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!!

!!
!
!
!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!
!
!

!

!!

!
!

!

!

!

! ! !

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!
!!!

!
!
!
!!

!
!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!!!

!!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!!

!
!

!

!

!

!

!

!!
!

!!
!!

!!!!

!

!

!

!

!

!

! !!
! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

Teckenförklaring
! Planskild korsning

! GC passage i plan
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Ü
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Barriäreffekterna minskar liksom trängsel och 
buller vilket ökar hälsan och välmåendet hos invå-
narna. Genom att satsa på fler cykelstråk och nya 
säkra passager både i plan och planskilda lösningar 
minskar barriäreffekterna. En överflyttning från bilre-
sor till cykelresor minskar trängseln och buller.  Detta 
leder till mer promenadvänliga och mer samman-
kopplade stadsdelar med ökad kontakt och spontana 
möten mellan människor. 

Satsningar på gång och cykel innebär en ökad rör-
lighet och möjlighet för fysisk aktivitet. Cykeln är 
också ett sätt att uppleva helsingborg och få ta del 
av stadens utbud. Kort och gott innebär det en ökad 
livskvalitet för helsingborgarna i stort.

Föreslagen utveckling av gång och cykelnätet bidrar 
till att såväl öka stadsdelars identitet som att knyta 
olika delar av staden samman. Huvudcykelnätet ökar 
tillgängligeten till arbetsplatser och skapar därmed 
förutsättningar för en hållbar arbetspendling.

En tätare stad ger fler invånare möjlighet att nå mål-
punkter till fots och med cykel. Människors rörlighet 
och nåbarhet kan förenklas om det samtidigt satsas 
på gena gång- och cykelstråk som knyter samman sta-
dens målpunkter. Ett väl utbyggt gång- och cykelnät 
ger stadens invånare, gamla som unga, ökad möjlighet 
att förflytta sig och uträtta ärenden utan bil.

Fler gång- och cykelvägar hjälper till att säkerställa 
spridningsvägar för växt och djurarter genom att 
samplaneras med stadens grönstuktur. 

Satsningar på gång och cykel bidrar till att säkerstäl-
la de kulturella ekosystemtjänsterna genom sitt 
bidrag till hälsa och rekreation och möjlighet att nå ut 
i kulturmiljöer och landskap. 

Att få fler att cykla och gå medför att fler väljer bort 
bilen vilket minskar behovet av hårdgjorda ytor.  
Utrymme frigörs till fördröjning av dagvatten eller 
vattenrening och bidrar positivt till att möjliggöra 
klimatanpassningsåtgärder . 

En ökad andel cykelresor innebär också minskade 
utsläpp och lägres ljudnivåer och ett minskat ekolo-
giskt fotavtryck.

Med hjälp av trygga och säkra gång- och cykelstråk 
kan vi uppmuntra barn och föräldrar att etablera 
hållbara rörelsemönster, som också stärker hälsan 
och livskvaliteten.

Cykelsatsningar på stadens mark finansieras via den 
kommunla investeringsplanen. På det statliga 
vägnätet samfinansieras investeringar mellan Tra-
fikverket och staden normalt med 50%.

Samhällsekonomiskt är investeringar i gång och 
cykelnätet en bra investering . Det finns studier 
som visar att nettonyttan av cykelsatsningar är 
mellan 3 och 14 kronor, det vill säga för varje investe-
rad krona får samhället en nytta på mellan 3 och 14 
kronor tillbaka. En ökad andel gång- och cykeltrafik är 
samhällsekonomiskt positiv framförallt på grund av 
de goda hälsoeffekterna. Medan varje kilometer med 
bil kostar samhället 0,15 Euro, tjänar samhället lika 
mycket för varje cyklad kilometer. Flera studier visar 
att dödlighetsrisken minskar mätbart för den person 
som regelbundet går eller cyklar. En cyklist uppskattas 
ha en 15 % lägre sjukfrånvaro än en person som inte 
cyklar.
Till cyklingens negativa samhällsekonomiska effekter 
hör risken för trafikolyckor med kroppsskador eller i 
värsta fall dödsfall som följd. Detta bör inkluderas då 
man väger för och nackdelar mot varandra. 1. 

Cykelsatsningar ger pengar över för den enskilde 
som väljer att cykla. Det är sex gånger dyrare både 
som individ och för samhället att köra bil i jämförlese 
med att cykla.  Detta har forskare på Lunds universitet 
visat i en kostnads -nyttoanalys. Kostnad-nytta-analy-
sen visar också att investeringar i cykelinfrastruktur 
är ekonomiskt hållbart och ger hög avkastning. 2. 

SOCIALA KONSEKVENSER EKOLOGISKA KONSEKVENSER EKONOMISKA KONSEKVENSER

Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för 
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan 2017.
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• Vi ska lyfta gångtrafiken i planeringen och skapa ett tryggt, sä-
kert, lättorienterat och väl sammankopplat gångnät som binder
samman stadsdelar och viktiga målpunkter. Sträckor som kopp-
lar kollektivtrafiken till stadsdelscentrum och servicepunkter
prioriteras.

• Vi ska planera effektiva cykelstråk med en hög standard och ett
finmaskigt nät. Stråk som går till större målpunkter, starka kol-
lektivtrafiknoder, stadsdelscentrum och servicepunkter och som
primärt används av skolelever och arbetspendlare prioriteras.

• För huvudcykelnätet och cykelstråken är kravet att cyklisterna
ska ha en egen avskild bana att köra på. Målade cykelfält kan
användas som ett steg mot egen bana eller på särskilda plat-
ser där utrymme för en egen cykelbana inte är fysiskt möjlig.

• Vi ska skapa fler säkra och funktionella cykelparkeringar fram-
förallt vid de regionala noderna, bytespunkter och hållplatser,
vid stadsdelscentrum och servicepunkterna. Ytor förbereds för
elcyklar, stöldsäkra lösningar och plats för lådcyklar.

• Om det uppstår konflikt i ytbehov och placering mellan cy-
kelparkering och bilparkering ska cykelparkeringarnas behov
ställas i första hand.

• Drift och underhåll på gång- och cykelstråk som går till större
målpunkter, starka kollektivtrafiknoder, stadsdelscentrum och
servicepunkter och som primärt används av skolelever och
arbetspendlare ska prioriteras.

• Vi ska i samverkan med andra aktörer verka för att tillräckligt
med ytor avsätts för cykelparkering både vid bostäder och
arbetsplatser.

• Vi ska införa Lånecykelsystem.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017 RIKTLINJER för kommande planering

10



Framtaget av: Martin Wester, Susanne Duval, 
Oscar Grönvall, Eva-Marie Wenehed, Torgny 
Johansson och Andreas Hall
www.helsingborg.se/stadsplan2017

Referenser/fotnoter

Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument

1. Ekonomisk konsekvensbeskrivning Stadsplan
2017 / WSP 2017 sid 9

2. http://www.lu.se/article/forskare-sex-gang-
er-dyrare-om-du-valjer-bilen

• Denna PM har synkroniserats med trafikpla-
nen och cykelplanen och stödjer båda dessa.

• Trafikprogrammet konkretiseras i stadsplan
2017 genom att markanvändningen för cykel-
trafiken tydliggörs.
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Kollektivtrafik
Planeringsunderlag

Bakgrund
Här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild
Helsingborg ska möta behovet av att vi blir 175000 invånare till år 2035. Då krävs 
bra och hållbara resmöjligheter som tar så lite yta i anspråk som möjligt.  Närheten 
är viktig både inom staden men även ut i regionen, Sverige och Europa. Den över-
gripande strategin i ÖP 2010 är att växa i kollektivtrafiknära lägen. Idag sker 52% av 
Helsingborgarnas resor i centralorten med bil. Bilen kräver stora ytor både för gator 
och parkering. För att lyckas utveckla en tät och blandad stad med höga kvaliteter 
behöver bilanvändandet i centralorten minska utan att tillgänligheten för invånar-
na minskar. Genom att skapa en attraktiv kollektivtrafik där restiderna närmar sig 
bilens skapas alternativ med ökad tillgänglighet och möjlighet till fler bostäder och 
verksamheter.  Med snabb kollektivtrafik blir också arbetsmarknaden större. Det blir 
enklare för företag att hitta rätt personal och fler kan tänka sig att bosätta sig i en 

Figur 1. Mål för utvecklingen av andelen resor med kol-
lektivtrafik i centralorten (Buss  och tågresor) mot 2035. 
Målbild enligt ”Strategi för ett hållbart transportsystem i 
Skåne 2050”.

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möj-
ligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Syftet med denna PM är att visa på vilket sätt vi skapar hållbara och yteffektiva 
transporter genom en utveckling av kollektivtrafiken och dess linjedragningar 
och hållplatslägen. En snabb och gen kollektivtrafik med hög turtäthet och bra 
punktlighet är avgörande för en bilsnål samhällsutveckling och möjliggör fler 
bostäder och verksamheter genom sin yteffketivitet.

stad med bra kollektivtrafik. För att uppnå den färdmedelsfördelning som behövs för 
att nå stadens och region Skånes mål behöver andelen bussresor öka från en andel 
på 12% (2013) till en andel på ca 17-18% till 2035 . Detta innebär omkring 30 miljoner 
årliga resor i stadstrafiken till år 2035. 

För att lyckas med detta krävs stora satsningar i stadsbussnätet och att nya verk-
samheter och bostäder knyts till dessa satsningar och tillsammans fungerar som en 
motor i stadsutvecklingen. Denna PM har fokus på stadstrafiken och kopplingar till 
den regionala och nationella kollektivtrafiken och bör läsas tilsammans med PM ”Na-
tionellt och regionalt transportsystem” där fokus läggs på de regionala och interna-
tionella kopplingarna och sätter Helsingborg i sitt sammanhang i regionen.

Figur 2. Principbild på ett sam-
manbundet nät med noder och 
bytespunkter för Helsingborg.

Maria station

Helsingborg C

Ramlösa sation

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017. 

Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för 
kommande planering. 
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Förslag
Förutom regionaltrafiken finns tre nivåer av kollektivtrafik: strukturbildande (både 
som spårväg och buss (HelsingborgExpressen), stombussnät och ringlinje. Spår-
vägssträckningen består av olika alternativ och är resultatet av den förstudie som 
blev klar 2013. I kartan visas även kopplingen till infartsparkeringar, där möjlighet 
finns för de som kommer utifrån med bil att byta till en snabb busslinje eller till tåg. 
Det anpassade kollektivtrafiknätet visas inte i kartan utan utvecklas efter behov och 
demografiska förutsättningar.

Strukturbildande kollektivtrafik
Ryggraden i stadstrafiken är den strukturbildande kollektivtrafiken som ska utveck-
las mot gena, raka stråk. Kollektivtrafiken ges hög framkomlighet genom priorite-
ringar i signaler och egna körfält så långt som möjligt. Strukturbildande kollektivtra-
fik kan definieras som robust kollektivtrafik med raka linjedragningar, tydliga noder 
och hög turtäthet (minst 7,5 min i rusningstrafik) som bildar långsiktig struktur för 
bostäder och verksamheter. Helsingborgsexpressen på linje 1 mellan Råå och Dalhem 
ska bli ett spårvägslikt system byggt enligt devisen ”tänk spårväg,  kör buss” och 
ska vara färdigbyggt år 2019. På längre sikt behöver även de övriga strukturbildande 
stråken utvecklas mot samma koncept. Stråken för HelsingborgExpress 2 och 3 har 
utretts översiktligt men behöver studeras vidare i detalj. Införandet av en andra och 
en tredje HelsingborgExpress finns med som en del i Sverigeförhandlingen där en 
successiv utbyggnad av dessa BRT-system (Bus Rapid Transport) planeras från 2020 
till år 2027. För att klara av kapaciteten och möjliggöra en långsiktig stadsutveckling 
behövs även linje 1 på sikt utvecklas till spårväg.Kopplingen mellan Östra Ramlösa 
och Ramlösa station via Clausgatan är viktig för en eventuell framtida stadsutveck-
ling i Östra Ramlösa. Olika alternativ för strukturbildande kollektivtrafik behöver 
därför utredas tillsammans med möjlig stadsutveckling i detta stråk.

Stombussnätet
Stombussnätet består av de övriga ensiffriga stadsbusslinjerna. Nätet utvecklas med 
ökad turtäthet och rakare och snabbare körvägar. Hållplatsavstånden optimeras till 
ca 400-600 m. Ett rakt och snabbt linjenät är inte bara positivt för resenären utan 
helt avgörande för att minska driftskostnaderna vilket innebär att det behövs färre 
anal bussar för samma trafikering. Med en effektiv trafikering finns utrymme att öka 
turtätheten och få fler att åka kollektivt vilket också ökar biljettintäkterna. Att räta ut 
linjer och optimera hållplatsavstånden är kostnadseffektiva sätt att öka attraktivite-
ten eftersom de inte kräver lika stora investeringar som de strukturbildande stråken 
men ger goda effekter på resandeutvecklingen och kostnaderna.

Figur 3. Utvecklingen av kollekitvtrafiknätet i Helsingborg. I de regionala noderna kan byte ske 
mellan tåg, framtida spårväg, regionbuss och stadsbuss. I de regionala bytespunkterna kan byte 
ske mellan regionbuss/framtida regional spårväg och stadsbuss. I de lokala bytespunkterna sker 
byten mellan olika stadsbusslinjer/stadsspårväg. Möjliga lägen för utveckling av infartsparkering-
ar visas.

Teckenförklaring

Infartsparkering

Lokal bytespunkt
Regional bytespunkt
Regional nod
Plangräns Stadsplan 2017
Behov av utredning
Strukturbildande spårväg
Strukturbildandebusstrafik
Stombuss
Regionbuss
Ringlinje
Utredningsyta struktur-
bildande kollektivtrafik

Maria Station

Helsingborg C

Ramlösa station

Raus station
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Figur 5.  Kollektivtrafiken är yteffektiv. 200 personer i 177 bilar eller i tre bussar eller 1 spårvvagn. 
Med kollektivtrafik frigörs ytor till andra funktioner som t.ex. grönstråk, parker eller fler bostäder 
och verksamheter i staden.

10 O Drottninghög–Tågaborg–Knutpunkten–Lasarettet–Rosengården–Drottninghög •• • • • • • • • • • ••••
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Figur 4. Exempel på linjenät som kommer nära och knyter till service, vårdcentraler mm,  dagens 
linje 10. Det finns behov av kollektivtrafik som kommer nära. Behoven för äldre och funktionshin-
drade och det nära busslinjenätet ska ses över kontinuerligt och anpassas efter de demografiska 
förutsättningarna och var närservice i form av apotek, butiker finns.

Anpassad kollektivtrafik
Förutom den strukturbildande kollektivtrafiken och stombussnätet där flest männ-
sikor reser behövs linjer som minskar avståndet för hela resan och för att komma 
närmre där människor bor och arbetar. Ett exempel på en sådan linje är den före-
slagna ringlinjen mellan Maria station och Ramlösastation som knyter ihop staden 
i nordsydlig riktning och möjliggör tvärgående resor med byten till det strukturbil-
dande linjerna och stombusslinjerna i de lokala bytespunkterna. Cirka 25 % av yr-
kesverksamma helsingborgare pendlar till en annan kommun för att arbeta. Genom 
att underlätta för resor med kollektivtrafik till våra tre regionala noder kan invånare 
snabbare nå ett stort antal arbetsplatser även utanför Helsingborg.

Det behövs även linjer som stödjer behovet för de som har svårt att gå längre sträck-
or och måste ha nära. Helsingborg har en åldrande befolkning och för att minska 
behovet av färdtjänst och öka rörligheten och livskvalité hos de äldre behövs linjer 
som utvecklas och ruttplaneras utifrån behov och demografiska förändringar. Detta 
nät har inte kravet att vara gent och rakt utan att komma nära de som har dessa 
behov och fånga upp service, matbutiker, vårdcentraler, apotek mm. Kostnaden ska 
ställas mot kostnader för färdtjänst och den nytta och livskvalitet den ger invånare 
med svårighet att gå längre sträckor.

Vissa arbetsplatser kommer också att vara svåra att få till tillräckligt bra restider för 
att kunna konkurrera med bilen vilket innebär att särskilda koncept och rutter kan 
behöva utvecklas för dessa områden. Exempel på sådana arbetsplatsområden är 
Långeberga, Ättekulla industriområde, Väla Södra, Filborna/NSR.  Även turist- och 
rekreationslinjer som kan utvecklas och formas efter behov under särkilda tider be-
höver utvecklas. Denna trafik ska fungera som ett komplement till det övergripande 
nätet och tas fram i det trepartssamarbete som finns mellan operatör, Skånetrafiken 
och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Noder och bytespunkter
Från de regionala noderna Helsingborgs C, Maria station och Ramlösa station  når vi 
med tåg vidare ut i regionen eller mot Göteborg ,Stockholm , Köpenhamn samt Tysk-
land. I dessa noder knyts också det nationella och regionala tågnätet ihop med det 
nordvästskånska regionbussnätet och Helsingborgs stadstrafik.  (Järnvägsnätet och 
den nationella och regionala infrastrukturen beskrivs närmre i eget PM , ”PM Natio-
nellt och regionalt transportsytem”).  En framtida station i Raus på Råådalsbanan ger 
goda förutsättningar för ökad förtätning i Raus och Råå. Förtätningen som föreslås i 
Raus är avhängigt stationen. I de regionala noderna kopplas stadsbusstrafiken med 

regionbussar. Här möjliggörs ny bebyggelse med verksamheter och bostäder. I de 
lokala bytespunkterna sker byten mellan olika stadsbusslinjer med hög turtäthet och 
en ringlinje som knyter till de regionala noderna vilket skapar nya resmöjligheter och 
kortare och snabbare resvägar. En stor del av de lokala noderna och hållplatser för 
den strukturbildande kollektivtrafiken sammanfaller med och gynnar utvecklingen 
kring stadens stadsdelscentrum och servicepunkter. För hållplatslägena längs den 
strukturbildande kollektivtrafiken och i de lokala bytespunkterna är det viktigt med 
trygga och väderskyddade cykelparkeringar.

För att lyckas att genomföra förslaget är det viktigt att fortsätta det pågående tre-
partssamarbetet som har pågått under mer än 10 år  tillsammans med Skånetrafiken 
och operatören och som idag heter ”Busskoll 2022”.
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Kollektivtrafiken bidrar till en sammanhållen stad 
och ökad integration genom att utveckla hållplatser-
na till trygga mötesplatser och knyta service, skolor, 
torg och centrumverksamheter till de större noderna. 
Samtidigt kopplas staden ihop med ett kollektivtra-
fiknät som är anpassat för alla invånare. 

Gemenskap och jämlikhet uppnås genom utveck-
lingen av kollektivtrafiken då dess syfte att få alla, 
gammal som ung, att lättare ta sig fram samtidigt som 
den bidrar till spontana möten och minskade barriä-
rer.

Kollektivtrafiken bidrar till en hållbar, blandad och 
inkluderande stad och indirekt till möjligheten att 
utveckla och tillskapa ytor för lek och utevistelse för 
barn då det är ett yteffektivt transportslag som mins-
kar behovet av bilparkeringar. 

När fler människor väljer att transportera sig med 
gång, cykel eller kollektivtrafik blir det offentliga 
rummet attraktivare vilket ökar förutsättningarna för 
möten. En bättre luftkvalitet och lägre bullernivåer 
skapar trivsamma utemiljöer för såväl boende som 
besökare. 

Uträtning av linjenät och utglesning av hållplatser 
innebär längre gångavstånd för vissa men en totalt 
minskad restid för de flesta. För vissa grupper kan 
detta få negativa konsekvenser som delvis kan kom-
penseras med ett bra och nära anpassat bussnät.

Det ekologiska fotavtrycket minskas av att fler åker 
kollektivt. Att förtäta i kollektivtrafiknära läge inne-
bär att befintlig infrastruktur kan användas på ett 
effektivare sätt vilket besparar energi och kostnader i 
ny infrastruktur. 

Mer grönytor kan tillskapas med en effektiv kollek-
tivtrafik. Genom en effektiv kollektivtrafik minskas 
bilberoendet och behovet av ytkrävande parkeringar. 
Ytor som istället kan omvandlas till grönytor med 
flera funktioner. Dessa ytor kan både ge en ökad bio-
logisk mångfald eller fungera som vattenrening eller 
fördröjningsytor vid kraftiga skyfall.

Genom att vi förtätar längs med strukturbildande 
kollektivtrafik samt utvecklade cykelstråk, blir staden 
mer tillgänglig och människor får bra förutsättningar 
för att resa hållbart.

Behov av ny infrastruktur innebär investeringar 
för staden med hjälp av regionala och statliga med-
finansieringar. Regionen ansvarar för investeringar i 
fordon och realtidssystem enligt gällande avtal.

Kostnader per kollektivtrafikresa kommer att mins-
ka. Med ökad kapacitet och effektivare och snabbare 
körvägar minskar driftskostnaderna för regionen. 
Resureser frigörs därigenom för tätare trafik som i 
sin tur genererar ökade biljettintäkter. Optimering 
av hållplatsavstånd och egna körfält för kollektivtra-
fiken är inte enbart positivt för resenärerna i form 
av minskad restid utan en förutsättning för att klara 
av att hantera kostnaderna för att driva framtidens 
kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken bidrar till en tät och kostnadsef-
fektiv stadsutveckling med sin möjlighet att trans-
portera många invånare. genom kollektivtrafikens 
sparsamma markanspråk möjliggörs täta strukturer 
och minskade kostnader för infrastruktur totalt sätt.

Att resa mer hållbart, istället för med bil, kan öka den 
genomsnittliga restiden i staden vilket är en negativ 
effekt. I stadsplanen är förslaget att bygga i närheten 
av kollektivtrafik och i anslutning till attraktiva gång- 
och cykelvägar för att minska denna effekt. Samtidigt 
bidrar förtätning till ett minskat transportbehov, 
vilket sparar både tid och pengar.

SOCIALA KONSEKVENSER EKOLOGISKA KONSEKVENSER EKONOMISKA KONSEKVENSER

Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för 
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan 2017.
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• Vi vill stärka utvecklingen av goda boendemiljöer och näringsli-
vet med kollektivtrafik som skapar strukturer för stadsutveckling
och möjliggör en tät stad. Kollektivtrafiken ska vara nära mål-
punkter, arbetsplatser, service och regionala noder och stödja
invånarnas olika behov av resor.

• Vi ska utveckla och förtäta våra regionala noder Knutpunkten,
Maria station och Ramlösa station med hög täthet, besöks- och
personalintensiva verksamheter, service och bostäder. Maria
station och Ramlösa station ska bli lokala centrum som är lätta
att nå, framförallt med kollektivtrafik, gång och cykel.

• Vi vill att invånare och besökare enkelt och snabbt kan resa
kollektivt till arbetsplatser och målpunkter så att kollektivtrafi-
ken blir ett verkligt alternativ till bilen.

• Vi verkar för att kollektivtrafiken ska komma nära målpunkter,
service och regionala noder och stödjer invånarnas olika be-
hov av resor.

• Vi ska utveckla kollektivtrafiken i tre nivåer som ger ett system
med korta restider och god punktlighet.

1. Den strukturbildande kollektivtrafiken ska utgöra ryggraden i
kollektivtrafiksystemet och utvecklas med hög kapacitet, få
tydliga hållplatser, en stor andel egna körfält och prioritet i
korsningar för att möta framtida stadsutveckling och resbe-
hov.

2. Stombussnätet ska vara gent och rakt med optimala hållplats-
avstånd och ha en kapacitet som anpassas efter resbehovet.

3. Ett anpassat linjenät för att komma nära målpunkter ska
utvecklas efterhand som hållplatsavstånden optimeras för det
strukturbildande nätet och stombussnätet.

• Ett genomsnittligt hållplatsavstånd för det strukturbildande
nätet ska vara 500-800 m och för stombussnätet 400- 600m.

• Vi eftersträvar restidskvoter under 1,5 för stombusnätet och
den strukturbildande kollektivtrafiken.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017 RIKTLINJER för kommande planering
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Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument

• Kol-Trast Planeringshandbok för en attraktiv
och effektiv kollektivtrafik, Trafikverket, SKL 2012

• Trafikprogram för Helsingborg, Stadsbygg-
nadsförvaltningen helsingborg 2014

• Strategi för ett hållbart transportsystem i Skå-
ne 2050 diskussionsunderlag Januari 2016

• En linjedragning av spårväg mellan Maria och
Laröd har valts, gentemot i ÖP2010 där det
finns två alternativ. Linjedragningen i Marie-
hällsvägen har valts bort och visas därmed
inte i stadsplanen. Detta enligt beslut i KF
2016-02-16 om att godkänna förstudie och
lokaliseringsutredning Laröd-Maria där den
den norra sträckningen förordas.
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Biltrafiknätet och infarterna
Planeringsunderlag

Bakgrund
Det övergripande vägnätet med infart/genomfartsgator och huvudgator förmedlar 
trafik till och från staden och dess stadsdelar. 2012 var utbyggnaden av Österleden 
(väg 111) till stadsmotorväg färdig. Syftet har varit att leda framförallt långväga 
genomfartstrafik i nordsydlig riktning utanför centrala Helsingborg för att avlasta 
dessa gaturum från onödig trafik. För att det ska upplevas som snabbare och enklare 
att välja Österleden behöver infarterna ha en tillräckligt god framkomlighet. Funk-
tionen är det som definierar om gatan kan klassas som infart eller inte. Infarterna 
leder trafik ifrån det yttre vägnätet in mot centrum och till regionalt viktiga platser. 
En infart ska kunna användas för tung trafik och som primär utryckningsväg. Vägens 
eller gatans karaktär och hastighetsbegränsning kan variera längs infarten beroende 
på omgivande faktorer. Infarterna är Ängelholmsleden, Vasatorpsvägen, Filborna-
vägen, Fältarpsvägen, Clausgatan, Malmöleden och Landskronavägen. När staden 

Figur 1. Infarterna till helsingborg

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möj-
ligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Syftet med denna PM är att beskriva det övergripande biltrafiknätet och dess 
funktion och hur detta förhåller sig till förtätning och stadsutvecklingen. Hur 
balansen sker mellan förtätning med fler bostäder och minskade barriäreffek-
ter och en bibehållen infartsfunktion för biltrafiken längs infarterna är en viktig 
parameter som förklaras. 

Vasatorpsvägen

Fältarpsvägen

Ängelholmsvägen

Filbornavägen

Clausgatan

Malmöleden

Landskronavägen

Infart

Infart/Genomfart
till hamn idag

Möjlig förtätning/ 
stadsutveckling

Övergripande 
vägnät

HH vägtra�ktun-
nel /hamntra�k 

växer finns det behov av att se över dessa infarters utformning och gestaltning. Det 
handlar om att hitta rätt nivå på infarternas karaktär och utformning och att möta 
de anspråk som finns hos fotgängare och cyklister att korsa infarterna samtidigt som 
anspråken för biltrafiken att smidigt ta sig till Österleden kan finnas kvar. 

En Huvudgatas främsta funktion är att förmedla trafik mellan olika delar av staden. 
Huvudgatorna i centralorten har ofta karaktär som stadsgator.

Ö
sterleden /Väg 111

Väg E4/E6/E20

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017. 

Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för 
kommande planering. 
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Förslag
Förslaget bygger på att ha en hög framkomlighet i det yttre vägnätet för att erbju-
da enklare och bättre alternativ för biltrafiken på sträckor där den inte bidrar lika 
mycket till barriär och störningar. Det är viktigt att andelen biltrafik i totalt sätt i hela 
systemet inte ökar och att infarterna succesivt byggs om för att minska dess barriär-
effekt där det sker en stadsutveckling runt infarten. Till vilken nivå detta kan göras 
behöver balanseras. För att förtydliga den karaktär som en gata med infartsfunktion 
kan ha beskrivs nedan tre nivåer av infarter med olika karaktär som kan användas 
för att balansera behovet av infart och stadsutveckling. Genom att längs infarterna 
också satsa på bra kollektivtrafik och cykelvägar kan den totala färdmedelsfördel-
ningen för biltrafiken minska och utrymme skapas för den biltrafik som inte kan ske 
med andra färdmedel. Förslag på utvecklingen för varje infart beskrivs på nästa sida. 
När avvägningar görs för att balansera behoven ska hänsyn tas till trafiksystemet 
som helhet så att åtgärder som minskar trafikflöden på en infart inte leder till stora 
trafikproblem på en annan infart. En bra balans i trafiksystemet ger goda förutsätt-
ningar för både näringslivets transporter och för stadsutvecklingen och de företag 
och verksamheter som är beroende av trafikfria ytor och upplevelserika miljöer. I 
samband med större vägombyggnadsprojekt ska även behoven av att lösa andra 
frågor tas med som till exempel dagvatten- och översvämningsfrågor.

3 nivåer av infarter
Hur man upplever en infart och vad ordet innebär varierar och för att förtydliga att en 
infart kan ha olika karaktär men samma funktion beskrivs tre nivåer av infartskarak-
tärer nedan. I Kartan ser man vilka olika typer av karaktär som avses på olika delar av 
infarterna.

Infartsled
Trafikled med hög framkomlighet för biltrafiken och mycket små anspråk för oskyd-
dade trafikanter att korsa infarten i plan. Det finns ingen bebyggelse direkt mot 
vägen. Vägen är rak med få eller inga kurvor. Inga passager för gång och cykel sker i 
plan utan separeras med broar eller tunnlar. I mycket särskilda fall på infartsled med 
2 körfält kan signalreglerade gång och cykelpassager förekomma då i samband med 
en vägkorsning dessa bör på sikt ersättas med planskildheter. Längsgående gång och 
cykelbanor kan förekomma en bit ifrån vägen. Inga kantstensparkeringar förekom-
mer. Vägen kan ha 2-4 körfält och hastigheten är 60-80 km/h, vid motorvägsstandard 
kan den vara upp till 110 km/h. Korsningsavstånd: 600-800 m.

Teckenförklaring

Plangräns Stadsplan 2017
Behov av utredning
Övergripande vägnät
Infarter Infarsled
Genomfart mot hamnen 
och Danmark

Infarter Förstadsgata
Infarter Stadsgata
Huvudgator

Figur 2. Infarter och huvudgatunätet. Infarternas 3 nivåer (blått- Infartsled, grönt - Förstadsgata 
med infartsfunktion och gult- stadsgata med infartsfunktion, oranget visar huvudgator) Kartan 
visar även gator inom H+ området för att förstå helheten. Delarna inom H+ området är inte en del 
av stadsplanen.
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Vasatorpsvägen
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Fältarpsvägen

Filbornavägen

M
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Förstadsgata med infartsfunktion
Bilgata med hög framkomlighet för biltrafik med vissa anspråk för oskyddade trafi-
kanter att korsa infarten i plan. Förstadsgatan har något tätare mellan korsningar än 
infartsleden. Gång och cykelpassager sker företrädesvis planskilt. På gator med 2 kör-
fält kan gång och cykelpassager förekomma i plan i samband med korsningar anting-
en vid rondeller eller vid signalreglerade bilkorsningar. När kringområdet utvecklas 
och behoven av ytterligare passager för oskyddade trafikanter ökar kan signalregle-
rade gång och cykelpassager finnas i samband med bilkorsningar. Längsgående gång 
och cykelbanor kan förekomma. Inga kantstensparkeringar förekommer. Gatan kan 
ha 2-4 körfält ( företrädesvis bara 2 körfält för biltrafik) och hastighetsbegränsning på 
40-60 km/h. Korsningsavstånd: 300-400 m

Stadsgata med infartsfunktion
Bilgata med hög framkomlighet för biltrafik och anspråk för oskyddade trafikanter 
att korsa infarten i plan. Stadsgatan har tätare mellan korsningspunkterna och gång 
och cykelpassager sker företrädesvis i plan. För att bibehålla infartsfunktionen och 
möta anspråken för oskyddade trafikanter att korsa vägen bör antalet, lokaliseringen 
och utformning av korsningspunkter noga avvägas. Längsgående gång och cykelba-
nor förekommer i nära anslutning eller direkt invid gatan. Kantstensparkeringar bör 
undvikas men kan förekomma i begränsad omfattning om särskilda behov föreligger. 
Gatan har ett körfält i varje riktning för biltrafik och hastighetsbegränsning på 40 
km/h. Korsningsavstånd: ca 300m

Utveckling av Infarterna
För att möjliggöra en förtätning och minska barriäreffekterna av infarterna finns 
behov av en ändrad utformning av delar av infarterna. Föreslagna förändringar be-
skrivs för varje infart nedan.

Ängelholmsleden
Ängelholmsleden har idag karaktären av en infartsled. Vägen har separata busskörfält 
mellan Lägervägen och Ringstorpsvägen där det går ett stort antal busslinjer och två 
körfält i varje riktning för biltrafiken. Längs gatan finns gång och cykelstråk. Gång och 
cykelpassager sker i två planskilda korsningar. I samband med en förändring enligt 
planprogram för norra infarten finns behov av att ändra karaktären på gatan till en 
förstadsgata där kollektivtrafiken fortsatt prioriteras.

Vasatorpsvägen
Vasatorpsvägen har idag karaktären av en infartsled. Vägen har två körfält för bil i 

varje riktning. Idag går två mindre busslinjer på vägen. I samband med projket Hel-
singborgsexpressen kommer vägen byggas om med egna busskörfält och få karaktä-
ren av en stadsgata med infartsfunktion mellan Regementsvägen och Drottninghögs 
centrum. Cykelbanor anläggs längs vägen och passagere för gående i plan tillskapas. 
För att bibehålla biltrafikens framkomlighet behålls den yttre delen av infarten med 
en karaktär av infartsled.

Filbornavägen
Mellan Stenbocksgatan och Lägervägen sker passager för gående och cyklister i plan 
och infarten har i denna del en stadskaraktär. Mellan Lägevägen och Sockengatan 
finns två planskilda korsningar för gång och cykel och på denna sträcka och sträckan 
till Österleden har vägen en infartsledskaraktär. Med föreslagen stadsutveckling kan 
gatans karaktär ändras på delen Lägervägen till Ragnvallagatan till en förstadsgata. 
Behovet av att bibehålla en vägbredd som medger bussfält i framtiden behövs liksom 
möjlighet till fler passager i plan.

Fältarpsvägen
Fältarpsvägen har en karaktär av infartsled och är förutom Ängelholmsleden och 
Malmöleden den större infarten i systemet. Vägen trafikeras av busslinje 7 mellan 
Sockengatan och Ragnvallagatan. En bit från vägen finns separata cykelbanor. Föresla-
gen stadsutveckling kring Södra Hunnetorpsvägen och utvecklingen av busslinjenätet 
medgör en möjlig bytespunkt vid denna korsning. Föreslagen bebyggelse på parke-
ringsytan vid Folkparken kan innebära en ändrad karaktär vid denna del, i övrigt 
bibehålls karaktären som infartsled. I Fältarpsvägens förlängning bibehålls utrymme 
för att i framtiden inte omöjliggöra en koppling till väg E4/E6/E20 som innebär ett 
framtida behov av Fältarpsvägen som infartsled.

Clausgatan
Clausgatan har idag karaktär som en infartsled. Kring gatan finns möjlighet till fram-
tida bebyggelse framförallt i delen närmst Ramlösa station mellan Lagmansgatan och 
trafikplats Ramlösa. Både gatans karaktär och funktion behöver prövas tillsammans 
med en möjlig stadsutveckling och det finns här behov av särskild utredning som 
bestämmer om gatan ska ha kvar sin funktion som infart och isåfall vilken karaktär 
av infart. På sträckan behöver också möjligheter för strukturbildande kollektivtrafik 
utredas som en koppling mellan framtida utbyggnad av Östra Ramlösa och Ramlösa 
station. En bättre koppling för godstrafiken från Österleden till Malmöleden vid Ätte-
kulla är ett behov för att ändra gatans funktion som infart.
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Malmöleden
Malmöleden har karaktären av en infartsled och är också ett riksintresse som en del i 
väg E4 med koppling till hamnen och HH leden. Det finns behov av en ny led för gods 
och farligt gods till hamnen för att infartsfunktionen ska kunna tas bort. Det krävs 
också en ny koppling via hamnleden till uppmarschområdet eller en ny HH- tunnel 
för motorfordonstrafik till Danmark. Förslaget bygger på en ny HH led och ny lösning 
på led för hamntrafiken. När Malmöleden inte längre har en riksintressant funktion 
kan den omvandlas till stadsgata från Trafikplats Ramlösa in till centrum.

Landskronavägen
Landskronavägen är en infart med förstadskaraktär.  Förslaget bygger på ny stads-
utveckling väster om Landskronavägen samt ett behov av utredning närmst Ram-
lösa station. I ett sådant perspektiv behöver gatans karaktär ses över. Delen mellan 
Rausvägen och Kielergatan planeras omgestaltas i och med arbetet med Helsing-
borgsexpressen för att få fler att åka buss. På längre sikt finns förslag på spårväg längs 
Landskronavägen. 

Det är viktigt att det tillförs investeringsmedel till omvandling av infarterna i sam-
band med planering av ny stadsutveckling och exploatering vid infarterna. För 
omvandling av Ängelholmsleden beskrivs förutsättningar för genomförande i plan-
program för Norra infarten. För ändring av Malmöledens funktion som infart krävs 
en alternativ hamnledledskorridor. Förutsättning för ändring av Clausgatans funktion 
är att förbättringar görs i det övergripandevägnätet med bättre alternativa vägar för 
gods.
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Genom att samla de större trafikflödena till det över-
gripande vägnätet minskar antalet barriärer totalt 
sätt. På det övergripande vägnätet är det särskilt 
viktigt att även lösa kopplingar mellan stadsdelar på 
ett bra sätt genom bra utformning och säkra kors-
ningspunkter längs infarterna. Totalt ger detta upp-
hov till tystare och trivsammare miljöer och minskar 
segregationen mellan områden och bidrar till en mer 
sammanhållen stad.

Att styra trafiken till det övergripande vägnätet 
innebär högre trafikflöden och risk för ökat buller  
och ökade barriäreffekter längs de korridorer som 
trafiken styrs till vilket kan leda till negativa sociala-
konsekvenser om dessa inte hanteras och balanseras.

När de hållbara trafikslagen får mer utrymme i 
staden fram till 2035, minskar utrymmet för bilen. 
Sannolikt kommer människor att behöva längre tid 
än idag för att transportera sig med bil inom staden, 
särskilt i rusningstrafik. En stor del av genomfart-
strafiken flyttas naturligt över till det övergripande 
vägnätet som är bättre anpassat för stora flöden av 
fordon. Färre bilar innebär att det går snabbare att gå, 
cykla eller åka kollektivt. Staden blir också säkrare att 
röra sig i när barriärer minskar.

Genom att bibehålla en övergripande struktur för 
trafiknätet med hög framkolighet i det yttre vägnätet 
kan trafikdämpande åtgärder tillämpas i de centrala 
delarna vilket leder till minskade utsläpp och minskat 
buller där människor bor och rör sig som mest.

Längs infarterna finns risk för fortsatt buller. Genom 
att använda bostäder som barriärer för buller kan 
innergårdar och bullerdämpade platser skapas även 
nära infarter och det övergripande vägnätet.

Genom att få med sig dagvatrenhanteringen vid 
ombyggnationer av infarter och biltrafiknätet i stort 
kan synergieffekter uppnås och möjligheten att klara 
klimatanpassning med risk för skyfall kan lättare 
hanteras.

Staden står för investeringar i biltrafiknätet där 
staden är väghållare. Det finns behov på det övergri-
pande statliga vägnätet där staten har ett ansvar för 
investeringarna som vid t.ex. en HH led.

Med stadsplanens förslag till ändrad färdmedelsför-
delning minskar antalet bilresor i centralorten med 
32 %, trots att befolkningen ökar. Det innebär att 
kapaciteten i vägnätet ökar för näringslivets transpor-
ter och de bilresor som inte kan ersättas med andra 
trafikslag.

SOCIALA KONSEKVENSER EKOLOGISKA KONSEKVENSER EKONOMISKA KONSEKVENSER

Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för 
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan 2017.
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• Åtgärder som genomförs i biltrafiknätet ska totalt sett bidra till
att minska biltrafikens färdmedelsandel.

• Vi ska styra de stora biltrafikflödena till det övergripande vägnä-
tet för att minska antalet barriärer som delar upp staden och för
att minska den totala bullerpåverkan. Infarterna ska ha en hög
framkomlighet för biltrafiken. I stadskärnan prioriterar vi åtgär-
der för de hållbara trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik för
att minimera genomfartstrafiken.

• Vi ska hitta en balans mellan förtätning och biltrafikens fram-
komlighet på infarterna genom att arbeta med infarternas
karaktär och noga avväga behov, antal och placering av nya
övergångar för oskyddade trafikanter.

• Vid omgestaltning och ombyggnation av infarterna ska vid
behov rening och fördröjning av dagvatten ingå som en del i
projekten för att hitta bra klimatanpassningslösningar för sky-
fall.

• Vi ska skapa attraktiva entréer till staden för besökare och
boende, oavsett om resenären färdas på väg, räls eller vatten.

• I områden med höga ljudnivåer ska verksamheter och bostä-
der längs infarter och huvudgator utformas för att minska
bullernivåerna i området.

• Vi ska stimulera hög arkitektonisk ambition på väg och infra-
strukturelement samt utemiljö och byggnader utmed infarter-
na.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017 RIKTLINJER för kommande planering
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Framtaget av: Martin Wester, Susanne Duval, 
Oscar Grönvall, Eva-Marie Wenehed, Torgny 
Johansson och Andreas Hall
www.helsingborg.se/stadsplan2017

Referenser/fotnoter

Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument

• PM infarter- FördjupningsPM om Helsing-
borgs infarter Mars 2012

• Klassificering av gatunätet i Helsingborg,
slutversion 2011-03-15, Ramböll Trafik och
landskap

• Infarterna har i detta arbete förtydligats med
dess olika karaktärer och hur de hänger ihop
med förtätning och stadsutveckling. Balansen
mellan en god framkomlighet för biltrafiken
och passager för gående och cyklister för bra
kopplingar mellan stadsdelar beskrivs för de
olika karaktärerna men behöver finnas med
som inriktning för kommande planering. Det
är först i utformningsskedena som den verkli-
ga balansen hittas.
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Parkering 
Planeringsunderlag

Bakgrund
Den yta bilparkeringen behöver bestäms främst av hur många bilar vi har och hur 
ofta vi använder dem. I Sverige finns idag ungefär 6 parkeringsplatser per bil* , 
vilket innebär att det behövs ca 150 kvadratmeter för varje bil, bara för att ha den 
uppställd. Det finns en mängd faktorer som kan påverka bilanvändandet och par-
keringsbehoven. Huruvida människor väljer att äga och/eller köra bil kan till exem-
pel påverkas av ekonomisk utveckling, teknisk utveckling, förändrade normer och 
beteenden, politiska beslut samt fysisk planering.  Det finns yttre påverkansfaktorer, 
stora samhällstrender, som påverkar. Men det finns också inre omständigheter inom 
staden som påverkar, till exempel politiska ställningstaganden och styrmedel. Avgif-
ter för parkering, anläggning av yteffektiva parkeringsanläggningar, bra möjligheter 
för cykel och kollektivtrafik samt införande av bilpool är frågor som ligger inom sta-
dens ansvarsområde att besluta om eller genomföra i samverkan med andra aktörer. 

Figur 1. Ytbehoven beskrivet i antal sundstorgsgarage. Ytorna är framtagna för tre scenarier samt 
ett nollalternativ. I tabellen redovisas även nuläget. Om (samnyttjande d.v.s. att samma parke-
ringsplats kan användas för olika typer av parkering)  tillämpas minskar ytbehovet. 

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möj-
ligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Syftet är att beskriva hur parkeringsfrågorna påverkar markbehovet och möj-
ligheten att skapa attraktiva platser, och fler bostäder och verksamheter. Hur vi 
tillgodoser det framtida behovet av parkering och samtidigt maximerar möjlighe-
ten till bostäder och verksamheter med mer kvalitéer beskrivs genom tre fram-
tidsscenarier. 

Hur staden arbetar med dessa faktorer är helt avgörande för vilka ytor som behövs 
för bilparkering i framtiden.

I arbetet med stadsplanen har tre framtidsscenarier samt ett nollalternativ tagits 
fram för att se vilka framtida behov av parkeringsytor som finns. 
Gemensamt för samtliga scenarier är att antalet invånare, sysselsatta och besökare 
har ökat enligt uppsatta antagandena i stadsplanen för 2035. Det som skiljer de olika 
scenarierna åt är bilinnehavet det vill säga hur många bilar invånarna förfogar över, 
samt resvanor, hur invånarna fördelas på olika färdmedel, vilka båda är faktorer som 
påverkar parkeringsbehovet. 

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017. 

Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för 
kommande planering. 
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Nollalternativet
En utveckling enligt nollalternativet grundar sig på att inga större förändringar har 
skett vad det gäller de faktorer som påverkar bilinnehav och resvanor.  Alternativet 
innebär att vi kör bil i samma omfattning som idag och har samma bilinnehav som 
idag. Detta innebär att Helsingborgs stad har kvar samma parkeringsnorm och parke-
ringsavgifter som år 2015 samt att standarden på gång- och cykel och kollektivtrafik-
planering bibehålls. Förutsättningarna är således de samma som i Nuläget, förutom 
att befolkningen har ökat med ca 40 000 fram till år 2035. 

Scenario A ”Enligt Plan”
En utveckling enligt scenario A grundar sig i att kommunen (tillsammans med 
regionen) har utvecklat en väl fungerande kollektivtrafik och välutbyggd cykelinfra-
struktur, som främjar dessa färdmedelssätt framför bil. Kommunen har också arbetat 
för ett minskat bilanvändande genom att avgiftsbelägga all arbetsplatsparkering. 
Bilinnehavet har också minskat eftersom bilpooler har utvecklats starkt, något som 
kommunen har varit drivande i. Därtill har samhällsutvecklingen och normer gått 
mot en större miljömedvetenhet vilket bidrar till att många väljer bort att äga och/el-
ler använda en egen bil. Scenario A är en framtidsbild som spegla en utveckling i linje 
med Helsingborgs ÖP 2010 och Helsingborgs Trafikprogram 2014. Dessutom vägs den 
regionala målbilden för år 2030 in för påverkansfaktorerna i Scenario A.

Scenario B ”Färre bilar”
Scenario B är en framtidsbild där de hållbara transportslagen har tagit större plats än 
i visionerna i ÖP 2010 och Trafikprogrammet 2014.  I Scenario B är utgångspunkten att 
antalet bilar per invånare har minskat drastiskt. Dels beror detta på att staden gjort 
mycket kraftfulla satsningar på både cykelvägnätet samt för kollektivtrafiken som nu 
i stort sett har samma restider som bilen. Dagens trend om att färre äger sin egen bil i 
framtiden har även fått genomslag. En kraftig utveckling av bilpoolsystem som också 
knyts till kollektivtrafiken har skett, vilket gjort att varannan bil har ersatts med en 
bilpoolsbil. Färdmedelsandelen för resor till arbetet har minskat kraftigt.
Scenariot bygger också på att man på en europeisk och statlig nivå genomfört åtgär-
der och lagstiftning som skapar en marknad där användarna av p-platser står för de 
totala kostnader som parkeringarna innebär. Arbetsgivare subventionerar inte längre 
sina anställda med gratis parkering vid arbetsplatsen utan har växlat över till att få de 
anställda att cykla och åka kollektivt till sina arbeten. Resbehovet har också minskat 
eftersom bebyggelsen i staden har blivit betydligt mer funktionsblandad. Vidare har 
den ekonomiska situationen medfört att få människor har råd att äga bil eftersom det 
exempelvis har blivit dyrt med bränsle. 

Figur 2. Nollalternativet. Med Nollalternativet 
behövs 7% av markytan för stadsplanen använ-
das för parekring jämfört med dagens 5%.

Figur 3. Scenario A. Med Scenario A kan beho-
vet för parkering klaras av på samma yta som 
idag och vid samnyttjande till och med minska.

Figur 4. Scenario B ”Färre bilar” Innebär att 
behovet av parkering har misnkat till 2% av 
stadens yta.
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Scenario C
Trafikverkets prognos för utvecklingen av bilinnehavet säger att det ska öka med 12%. 
Historiskt sett förekommer det emellertid perioder då bilinnehavet har ökat i be-
tydligt raskare takt. Utvecklingen till scenario C kan grunda sig i en mängd faktorer/
omständigheter. Låg sysselsättningsgrad och dålig skattekraft kan ha gjort att kollek-
tivtrafiken blivit lidande och försämrats. Bristande underhåll och utveckling av gång- 
och cykelnätet och prioritering av bilen i både gaturummet och planeringen kan ha 
gjort att färre väljer att gå, cykla eller åka kollektivt. 
En annan faktor kan vara att bilar och bränsle blivit förhållandevis prisvärt och/eller 
att människor har en bättre ekonomi, det vill säga att fler har råd med bil eller att äga 
fler bilar. Det kan också ha skett en teknikutveckling av bilar som gjort dem miljövän-
liga, trafiksäkra och tysta, vilket gör att många tidigare nackdelar med bilen inte finns 
längre.

Förslag
Ökat samnyttjande samt minskat bilberoende är vägen
Utvecklingen mot Scenario A är mest trovärdig då den både tar höjd för ett effekti-
vare markutnyttjande och en utveckling mot ett mer biloberoende samhälle i en takt 
som kan hanteras med övrig planering. Att ta höjd för Scenario C fler bilar som inne-
bär stora tillskott på ytor för parkering är inget som går i linje med vare sig stadens 
mål eller stadsplanen. Scenario B innebär en radikal förändring av både parkerings-
politiken lokalt i Helsingborg men kräver också statliga styrmedel vad gäller skatter 
och avgifter för bilkörande och parkering. I Figur 6 brevid visas utvecklingen av vilka 
ytor som behövs för parkering med de olika scenariona. För att nå Scenario A behö-
ver inte mer mark nyttjas till parkering än idag trots att vi blir 40 000 fler invånare. 
För att lyckas med detta behöver nya parkeringar tillskapas på höjden när tidigare 
markparkeringar bebyggs med bostäder och kontor. Vi behöver också arbeta för att 
få ner bilinnehavet till samma ungefär samma nivå som finns i Göteborgs innerstad 
idag (280 bilar/1000 inv).  Samlade anläggningar med möjlighet till samutnyttjan-
de är en nyckel för att lyckas och kan ge ytterligare ytor över till fler bostäder eller 
grönytor om man lyckas väl. Även en tydligare parkeringsnorm som ger incitament 
till alternativ som bilpool är viktig och att avgiftszoner ses över och utvidgas. Även 
avgifter vid arbetsplatsparkeringar blir viktiga och här kan kommunen gå före med 
sina arbetsplatsparkeringar. Parkeringshus ska vara förstahandsvalet före underjor-
diska parkeringar och markparkeringar då dessa har flest fördelar. För att få ekono-
miska incitament att anlägga och driva samlade anläggningar för parkering behöver 
avgiftszonerna utvidgas successivt. Det är dock viktigt att först börja med arbets-
platsparkeringarna så att man inte ger ekonomiska incitament att ta bilen till jobbet. 

Figur 5. Scenario C ”Fler bilar” innebär att 
utvecklingen går mot ökat bilanvändande och 
högre bilinnehav med behov av fler och större 
ytor till parkering.

Figur 6. Utveckling av ytbehovet i (ha) från idag till 2035 för parkering inom stadsplanegränsen 
för de olika scenariona. Det röda fältet motsvarar det behov som staden ska arbeta vidare mot. 
Det gröna fältet motsvarar reservvolymer som kan behöva tillsakaps ”på höjden” om vi inte lyckas 
ändra färdmedelsfördelning eller bilinnehav.

Ytor för olika scenario (ha) med samnyttjande

År Nollalternativet Scenario A Scenario B Scenario C År Nollalternativet  Scenario A mScenario B Scenario C 
2014 193 193 193 193 2014 193 193 193 193
2015 196 193 185 199 2015 194 190 182 197
2016 199 192 177 206 2016 194 187 172 200
2017 202 191 169 212 2017 194 184 162 203
2018 205 191 162 219 2018 194 180 153 207
2019 208 190 155 225 2019 195 177 144 210
2020 212 189 148 232 2020 195 174 136 214
2021 215 189 141 240 2021 195 171 128 218
2022 218 188 135 247 2022 195 169 121 221
2023 221 187 129 255 2023 196 166 114 225
2024 225 187 124 263 2024 196 163 108 229
2025 228 186 118 271 2025 196 160 102 233
2026 232 185 113 279 2026 197 157 96 237
2027 235 185 108 288 2027 197 155 90 241
2028 239 184 103 297 2028 197 152 85 245
2029 242 184 99 306 2029 197 149 80 249
2030 246 183 95 316 2030 198 147 76 254
2031 250 182 90 326 2031 198 144 72 258
2032 254 182 86 336 2032 198 142 68 262
2033 258 181 83 346 2033 199 140 64 267
2034 261 180 79 357 2034 199 137 60 271
2035 265 180 76 368 2035 199 135 57 276
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Fördelen med parkeringshus framför

underjordiska garage:

1. Ekonomiskt	mer	fördelaktiga

2. Bättre	möjligheter	att	tillämpa	samnytt-

jande	mellan	olika	typer	av	parkering.

Underjordiska	garage	under	bostadshus

brukar	bara	användas	till	bostadsparke-

ring

3. Flexibla	med	möjlighet	att	bygga	på	med

ytterligare	våningsplan	vid	behov	(går

inte	med	underjordiska	parkeringar)	Om

det	förbereds	för	det	kan	man	också

konvertera	våningsplan	till	kontor	eller

liknande,	om	parkeringsbehovet	minskar.
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I kartan visas det framtida behovet av nya parkeringsanläggningar i flera plan. Vi 
har bedömt behovet utifrån att scenario A uppfylls, det vill säga att bilinnehavet 
minskat till 280 bilar per 1000 invånare. Totalt behövs då cirka 70 nya parkeringshus 
med plats för totalt cirka 13 000 bilar. Beräkningen bygger på en generell parkerings-
huslösning i 3 våningar med cirka 200 bilar i varje parkeringshus. Det innebär ett 
markbehov på ungefär 1700 kvadratmeter per parkeringshus. Antalet parkeringshus 
är räknat utifrån antalet nya bostäder i kombination med att bebyggelse sker på 
befintliga markparkeringar. Vi har bara bedömt behovet av boendeparkering. För 
besöks- och verksamhetsparkering finns ytterligare behov som behöver analyseras 
vidare i kommande planering.  

Även i verksamhetsområden kan det vara aktuellt med parkeringsanläggningar i 
flera plan för att frigöra yta för andra funktioner. Det går också att arbeta med eko-
nomiska styrmedel för att minska behovet av bilparkering. 

Varje parkeringsplats kostar cirka 200 000 kronor att anlägga, och en grov kostnad 
för att anlägga dessa parkeringshus blir 2,7 miljarder kronor. Ifall vi har kvar samma 
bilinnehav som idag skulle det istället krävas 115 nya p-hus till en total kostnad av 
cirka 4,6 miljarder kronor. Att bygga underjordiska garage istället skulle fördubbla 
kostnaderna. Det finns därför ett tydligt ekonomiskt incitament att arbeta mot ett 
minskat bilinnehav, samt att i första hand välja parkeringshus. Det finns också en 
potential i att utveckla samnyttjandet så att samma parkering kan användas för olika 
typer av parkeringsändamål. En grov bedömning är att detta totalt skulle kunna 
spara in ytterligare cirka 10 parkeringshus och ungefär 400 miljoner kronor. Parke-
ringshusen ska kunna finansiera sig själva med parkeringsköp och intäkter från de 
som använder anläggningarna vilket ställer krav på att forma en organisation som 
kan hantera detta. 

Infartsparkeringar
Infartsparkeringar är till för att underlätta för de som kommer från platser utanför 
centralorten. Där går det lätt parkera bilen och sedan åka vidare med kollektivtrafik. 
De regionala noderna Maria station och Ramlösa station är exempel på placeringar, 
men även andra platser med bra kollektivtrafik pekas ut, till exempel i båda ändar-
na av HelsingborgExpressen. Infartsparkering skulle även kunna samnyttjas med 
bostadsparkering, men exakt i hur stor omfattning får utredas vidare. Trygga och 
väderskyddade cykelparkeringar i samma lägen är också betydelsefulla för att öka 
upptagningsområdet för kollektivtrafiken.

Figur 7. Behov av nya parkeringsanläggningar i flera plan. Varje symbol innebär ett behov på 200 
p-platser och är bedömt för varje stadsdel (B-område för statistik). I kartan visas 65 p-hus vilket
innebär att det finns behov av ytterligare 5 p-hus som ingår i den generella förtätningen utöver de
markerade. Även framtida behov av infartsparkeringar pekas ut där möjlighet att parkera och ta
bussen in mot centrum ska utvecklas.

Teckenförklaring

Plangräns Stadsplan 2017

Infartsparkering

Parkeringshus
Behov av utredning
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Flexibla och innovativa lösningar
Parkeringshus kan också innehålla flera andra funktioner, som till exempel butiker 
eller service i bottenplan. Det går också att integrera andra behov, som till exempel 
att fördröja dagvattnet på taket eller anlägga solceller. Gröna väggar, klätterväggar, 
skateparker eller liknande offentliga upplevelser kan kopplas till anläggningarna 
där det passar in. Bilpooler bör etableras i samtliga nya parkeringshus. För att skapa 
flexibilitet kan parkeringshus förberedas så att de kan kompletteras med ytterliga-
re våningsplan för parkering, eller helt andra ändamål som kontor eller bostäder. 
Vi behöver lägga särskild vikt vid trygghetsfrågor när nya parkeringsanläggningar 
uppförs.

Parkering för motorcykel och moped
Det finns i Skåne idag 0,08 mopeder och motorcyklar för varje registrerad bil. 
Utvecklingen av eldrift av mopeder går också framåt och kan bidra till mer hållbara 
resor. Att det finns tillräckliga parkeringsytor för dessa trafikslag är en viktig del i 
planeringsprocessen. Placeringen är mer flexibel och här kan ytor som annars är 
svåra att använda komma till nytta. Parkeringar för motorcyklar och mopeder kan 
också samordnas med cykelparkeringar. 

Figur 8. Stadsberget i Piteå exempel på ett innovativt och multifunktionellt parkeringshus. Färdig-
ställt 2015 och ritat av Whitre arkitekter.  Parkeringshuset inrymmer 228 nya parkeringsplatser 
fördelade på fem plan och är väl frekventerat med sitt centrala läge. Men det är resten av an-
läggningen som blivit ”talk of the town”. Under sommar halvåret tjänar den breda anlagda slänten 
som en uppskattad mötesplats med utrymme för hundratals människor, med frodig grönska och 
planterade blommor ur den rika svenska floran. Slänten är utformad som en amfiteater och har 
redan använts med framgång för musikevenemang och liknande.På vintern fungerar den också 
som pulkabacke.  Källa : www.Flickr.com (creative commons)

Figur 9. Exempel på hur yta för MC parkering kan anordnas. Källa : www.Flickr.com (creative 
commons)29



Att minimera ytor för parkering möjliggör att fler 
ytor kan utformas som attraktiva och variationsrika 
mötesplatser av olika slag vilket skapar en levande 
stadsmiljö där människan och inte bilen står i cen-
trum. 
Placering, utformning och funktion av parkeringar 
avgör om det även blir en plats för möten. En samlad 
parkeringsplats alstrar ett gångflöde vilket kan ses 
som en tillgång för stadsmiljön. Vid lokalisering är 
det viktigt att belysa de positiva konsekvenserna det 
ger till stadens sociala funktioner. En bilparkering är 
en funktion som med rätt utformning och placering 
kan integreras med andra funktioner och bli en del av 
sociala värden i staden. 
Gestaltningen har en nyckelroll när det gäller att 
göra parkeringslösningar mer socialt hållbara och 
trygga platser . För att en plats ska upplevas trygg 
är det avgörande med en väl utformad miljö med 
hänsyn till belysning, öppna fasader och goda sikt-
förhållanden. Att samplanera parkering med andra 
funktioner är en nyckelaspekt för att skapa ett flöde 
av människor som bidrar till trygghet och trivsel. En 
socialt hållbar stad planeras genom att skapa star-
ka attraktionsvärde, vilket påverkar människor och 
företag att vilja bo och verka i staden. Det ger därmed 
även starka ekonomiska värden.
Genom att förtäta på överdimensionerade trafikut-
rymmen kan vi skapa nya sammanhang mellan stads-
delar som idag ofta upplevs som isolerade från sin 
omgivning. Kompletterande funktioner som arbets-
platser och service kan tillföras, liksom nya boende- 
och upplevelseformer. 

Att minimera behovet av ytor för parkering innebär 
att maximera möjligheten att frigöra ytor till gröna 
lungor i staden så som parker och annan grönska. 

Grönska i olika former säkrar förutsättningarna 
för grundläggande ekosystemtjänster som i sin tur 
bidrar till god hälsa och stora estetiska dimensioner. 
Med gröna ytor (istället för hårdgjorda ytor) skapas 
också förutsättningar för dagvattenhantering, vilket 
minskar översvämningsriskerna i staden. Grönskan 
bidrar också till att jämna ut temperaturen och har en 
luftrenande effekt som spelar en nyckelroll i klima-
tanpassningssammanhang. Alla dessa aspekter har 
både stora ekonomiska och sociala värden och främ-
jar därmed inte bara en miljömässig hållbarhet, utan 
även ekonomisk och social hållbarhet. 
Det går också att inkludera gröna värden i samband 
med parkeringsytor. Förutom att använda stadens 
markytor till grönska kan gröna ytor anläggas både 
som gröna tak och på väggar. På detta sätt kan exem-
pelvis ett parkeringshus utformas med miljömässiga 
kompensations-åtgärder, genom att ha såväl grönt 
tak som gröna väggar. Även en markparkering kan ha 
gröna inslag med en medveten utformning. Att an-
lägga parkeringsgarage frigör den aktuella markytan 
som möjlig användning för park/grönska.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa förut-
sättningar för en god ekonomisk tillväxt för staden 
och långsiktiga skatteintäkter. 

Att nyttja stadens ytor för parkering är en pusselbit 
bland många kring förutsättningar för ekonomisk 
utveckling. Tillgänglighet och förutsättningar för bil 
är en attraktionsfaktor. Men att nyttja ytor för bebyg-
gelse med bostäder, handel och företag samt öppna 
torg- och grönytor är andra helt avgörande attrak-
tionsfaktorer och funktioner som främjar de ekono-
miska perspektiven. Grönytor bidrar både direkt och 
indirekt också med stora ekonomiska värden. Grön-
ska i staden är en stark attraktionsfaktor för såväl 
invånare som besökare för företag. 

Olika parkeringslösningar innebär olika stora investe-
ringar, där kostnaden generellt beror på hur effektivt 
markutnyttjandet är. Genom att tydligt arbeta för 
parkeringslösningar i samlade p-hus skapas både 
mer ytor till annat och kostnaderna kan hållas nere 
i jämförelse med underjordiska garage.  Genom 
samnyttjande, det vill säga att samma parkeringsyta 
används för olika typer av parkering under olika tider 
på dygnet, kan behovet av parkeringsytor begränsas 
och ytor frigöras då till andra funktioner i staden som 
stärker den ekonomiska utvecklingen.
En bostadsfastighet har ett mycket högre markvärde 
än en parkeringsplats. Därför kan det vara fastighets-
ekonomiskt lönsamt att bebygga parkeringsplatser. 
För en centralt belägen parkeringsplats i Helsingborg 
bedöms fastighetsvärdet mer än fördubblas.

SOCIALA KONSEKVENSER EKOLOGISKA KONSEKVENSER EKONOMISKA KONSEKVENSER

Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för 
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan 2017.
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• Vi verkar för att den totala markyta som används till parkering
totalt sätt inte ska öka. Parkeringslösningar ska vara kostnads- 
och yteffektiva och i största möjligaste mån samutnyttjas. Där-
för ska parkeringshus vara förstahandsalternativet före underjor-
diska garage och markparkering.

•  Vi ska verka för en fungerande marknad för parkering genom
att synligöra kostnaden för brukaren och använda avgifter och
tidsreglering som styrmedel för att nå målen.

• Vi ska ta fram och tillämpa riktlinjer för behov av friytor för ute-
vistelse på kvartersmark. Behovet av friyta går enligt PBL före
behovet av parkering.

• Vi ska verka för att alla arbetsplatsparkeringar avgiftsbeläggs
med början i de centrala delarna av staden. De kommunala bo-
lagen och förvaltningarna ska ta initiativ och vara föredömme
och visa på goda exempel.

• I stadskärnan prioriterar vi besöksparkering före arbetsplats-
parkeringar.

• Parkeringshus ska lokaliseras så att samnyttjande maximeras.
De mest attraktiva platserna ska reserveras för bilpool och
platser ska förberedas för laddstolpar för elbilar.

• Utöka avgiftszonerna på gatumark i centrala staden. Gratis
kantstensparkeringar kan innebära ett ineffektivt markutnytt-
jande och hinder för att utveckla cykelstråk, grönytor med
mera.

• Införande av bilpool ska ge minskade krav på antalet parke-
ringar i bygglovsskedena.

• Vi ska samverka med berörda aktörer för att hitta de mest
yteffektiva och ekonomiskt fördelaktiga lösningarna.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017 RIKTLINJER för kommande planering
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Framtaget av: Martin Wester, Susanne Duval, 
Oscar Grönvall, Eva-Marie Wenehed, Torgny 
Johansson och Andreas Hall
www.helsingborg.se/stadsplan2017

Referenser/fotnoter

Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument

• Trivector - Christer Ljunberg- Föreläsning Cam-
pus Helsingborg 2016-02-10

• Rapport Scenarioanalys av parkeringsytor i
stadsplanen, Tyréns 2016-02-22

Bilder: Figur 1-5 ; Tyréns (Rapport Scenarioanalys 
av parkeringsytor i Stadsplanen)

• Ställningstagande har tydliggjorts och blivit
skarpare formulerade men har samma me-
ning och inriktning som ÖP2010 och trafikpro-
grammet.
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Godstrafik och industrispår 
Planeringsunderlag

Bakgrund
Helsingborg utgör ett av Skånes och Sveriges viktigaste logistiknav genom sitt geografiska 
läge med hamn, järnvägsnät, motorvägarna E4/E6 /E20 och närheten till kontinenten. 
Helsingborgs hamn är en väsentlig del av logistikkedjan för företag och har Sveriges näst 
största containerhamn och mest moderna centralgate som möjliggör effektiv hantering av 
gods. Hamnens kombiterminal används för skifte mellan järnväg-fartyg och järnväg-last-
bil. Helsingborgs kombiterminal på Rännarbanan ägs av Jernhusen och drivs av Interlink. 
Terminalen är belägen strax väster om godsbangården mellan hamnen och E4, med 
angöring österifrån från Västkustbanan med ett spår. I Helsingborg har 29 vägterminaler 
identifierats. En vägterminal är en vägansluten plats/byggnad där gods växlas från ett for-
don till ett annat. Godsbangården är en av Sveriges större godsbangårdar och den sjunde 
största rangerbangården. Mark och infrastruktur ägs av Trafikverket, medan växlingen på 
godsbangården sköts av respektive operatör.  Godsbangården är av riksintresse. Figur 1. Godstrafikflöden på väg idag samt stadens kombiterminaler och vägterminaler och indu-

strispår. 

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möj-
ligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Denna PM beskriver behoven för en hållbar utveckling av godstransporterna i 
Helsingborg. Åtgärder behövs för att stärka Helsingborg som ett regionalt trans-
portnav och främja effektiva, flexibla och hållbara logistiklösningar som tillgodo-
ser näringslivets behov och minskar transporternas negativa påverkan. 

Förklaring:

Gods�öden för lastbilstransporter 
(busstra�k i linjetra�k borträknat). 
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Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017. 

Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för 
kommande planering. 
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En stor del av den tunga trafiken till och från Sverige går via Skåne och investering-
ar i form av Fehmarnbältförbindelsen kommer att påverka logistiknäringen. Enligt 
de prognoser som Trafikverket använder kommer godstrafiken att öka med över 
50 procent fram till 2030. Transportsektorn är den enda sektorn där utsläppen av 
växthusgaser har ökat i stort sett konstant sedan 1990. Teknikförbättringar och renare 
bränslen har inte kunnat kompensera för ökande transportvolymer och järnvägen 
har inte lyckats etablera sig som tillräckligt attraktivt transportslag. Helsingborgs stad 
har fem stycken industrispårsområden varav tre trafikeras dagligen  (Södra Industri-
spåret, Vångagärdet och Olympiaden) och det fjärde (Ättekulla) trafikeras vid ett 
flertal tillfällen varje vecka. Att transportera tungt gods och sådant som är farligt på 
järnväg är positivt både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Arbetet med att kon-
tinuerligt förbättra spårens status och ett arbete för att öka användandet av dessa är 
önskvärt ur stadens synvinkel.

Förslag
Åtgärder behövs för att minska godstrafikens negativa konsekvenser som trängsel, 
vägslitage, miljöbelastning och buller.  Genom att satsa på att prioritera åtgärder 
för att föra över en större andel av transittrafiken på järnväg och via sjöfart kan de 
negativa åtgärderna hanteras. Detta innebär att det finns stora behov av intermodala 
godsnoder, kombiterminaler och möjlighet till omlastning.  Även de stadsnära god-
stransporterna behöver hanteras för att bidra till en attraktiv och trivsam stadsmiljö. 

Godsflödena i det globala samhället ställer krav på snabba och pålitliga transpor-
ter över landsgränser och värdsdelar och byggs upp i komplexa nätverk där vissa 
trafikslag har bättre eknomiska och infrastrukturmässiga förutsättningar än andra. 
Styrmedel, lagstiftning och åtgärder för överflyttning från vägtransporter till järn-
väg och sjöfart ligger till stor del på nationell och internationell nivå men det finns 
också åtgärder lokalt på kommunnivå. I denna PM ligger fokus på vad Helsingborgs 
stad kan göra både på egen hand men också tilsammans med regionen och staten. 
Utvecklingen av hamnen, Kopparverkshamnen samt  godsbangården och andra 
funktioner inom FÖP H+ finns beskrivna i FÖP H+ (sid 82, hamnen, sid 88 Koppar-
verkshamnen, sid 72 Ramlösa med godsbangård).

Utveckling av Skånebanan
Skånebanan är en viktig länk för det övergripande godstrafiknätet på järnväg och 
behöver på sikt byggas ut med dubbelspår för att hantera ett ökat transportbehov 
på järnväg. Detta blir framförallt viktigt i samband med en framtida HH-tunnel för 
godståg.

Figur 2. Principbild över hur de stora godsflödena kan samlas samt industrispår och framtida indu-
strispår och körvägar för farligt gods. Kartan visar även funktioner inom H+ området för att visa en 
helhetsbild. Delarna inom H+ området är inte en del av stadsplan 2017. (Gäller även fig 3 och 4)

Teckenförklaring
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Behov av utredning
Kombiterminal
Kombiterminal Rännarbanan

Centralgate Helsingborgs Hamn
Godsbangården
Samlat stråk för gods enligt FÖP H+
Samlat stråk för gods på väg
Farligt gods järnväg
Farligt gods väg
Framtida spår - Industrispår
Industrispår
Regionalt spår

34



Figur 3. Farligt gods på väg och järnväg idag. 

Utveckla industrispåren i samverkan med aktörerna
Det är viktigt att staden reserverar mark för transportintensiva företag vid indu-
strispår trots att transportutvecklingen på järnväg är svårbedömd på grund av 
begränsningar i järnvägskorridorerna. Det finns indikationer på att efterfrågan på 
järnvägstransport redan idag överstiger utbudet av infrastruktur. Industrispåren ska 
utvecklas och underhållas men det är också viktigt att de redan etablerade företa-
gen längs spåren drar nytta av dem. Helsingborgs stad har stor nytta av att åtgärda 
spåren då de innebär en ökad trafiksäkerhet samtidigt som förbättringar också 
medför både ekonomiska och miljömässiga vinster. Även de verksamheter som 
dagligen transporterar sitt gods på spåren och tågoperatörerna har stor nytta av att 
spåren hålls i sådant skick att verksamheten kan bedrivas utan risk för störningar. 
En ytterligare vinst är att farligt gods kan transporteras till berörda verksamheter 
med mindre risk för olyckor. En del industrispår används inte alls på hela eller vissa 
sträckor och för att få en hållbarhet i driftsåtgärder bör nya avtalslösningar prövas 
där de verksamheter som har spåranslutning också tar på sig ett ansvar att i högre 
grad nyttja spåren.

Arbeta med samlastning och utvecklad citylogistik
Samlastning och effektivisering av godstransporter får en växande betydelse i takt 
med att staden förtätas. Att samlasta leverenser av gods och returmaterial till centra-
la staden ger positiva vinster. Gemensamt för samlastningen är att det innebär en 
minskad klimatpåverkan genom minskade flöden och att transporter kan styras i tid 
och rum. Det skapar en mer trivsam stadskärna. För butiksägare möjliggör det bättre 
planering av leverenser och ökad service vid returflöden och andra
tjänster. Samordnade lager och transporter ger vinster även för andra behov. Det 
skapar förutsättningar för mindre matproducenter att etablera sig och konkurrera 
på den internationella arenan som i sin tur bidar till ökad besöksnäring.  En samord-
ning av stadens transporter skulle bland annat innebära trafiksäkrare leveranser och 
minskade störningar. Vi ska ta initiativ till att driva arbetet med citylogistik för att 
samordna stadens och näringslivets varutransporter. Det är också viktigt att staden 
tar ett socialt ansvar vid upphandling av transporter.

Samla den tunga trafiken till ett fåtal stråk
Genom att samla de tunga transporterna på ett fåtal gator som är anpassade för att 
tåla trafiken minskar spridningen av godstrafikens störningar i stort. Ett fortsatt 
arbete med att utveckla hamnledskorridoren är en viktig del i detta arbete men ock-
så att börja utreda trafikplats Ättekulla och få en helhetslösning av godsflödena på 
de större vägarna och mellan kombitermnialer och vägterminaler. Genom att flytta 

över persontransporter från bil till cykel, gång och kollektivtrafik ökar kapaciteten 
för näringslivets transporter. Genom den ändrade färdmedelsfördelningen minskar 
det totala antalet resor med bil med cirka 30%. Det frigör kapacitet för till exempel 
transporter till hamnen, utan att det totala trafikflödet ökar från idag.

Farligt gods
Leden för farligt gods går idag igenom H+ området via Rännarbanan och Bredgatan.  
En förutsättning för att kunna utveckla hela H+ området och området runt ramlösa 
station är att leda farligt gods en annan väg via hamnledskorridoren.
För att lyckas med att samla de tunga transporterna i några få välanpassade stråk 
behöver dessa stråk utredas i sin helhet. Hamnledssträckningen finns och är en del 
av FÖP H+ och kan utvecklas efter hand med en början till farligt godsled. En ny 
HH- led för motorfordonstrafik med nedfart i tunnel väster om Trp Ättekulla är en 
förutsättning för att fullt ut kunna förtäta den del av H+ området  som idag är ”upp-
marschområde” till färjorna. Genom HH-led med en vägtrafiktunnel ersätts delen av 
E4/Malmöleden som har ett riksintresse och Malmöleden kan få en annan funktion i 
stadens tranportnät.
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Figur 4. Farligt gods på väg och järnväg med 
en ny led för farligt gods. 
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Figur 6. Karta på delen av Rusthållsgatan som analyserats.

Exempel beräkning av kapaciteten och trafikflödet på Rusthållsgatan
För att bedömma effekten i förslaget med en ändrad färdmedelsfördelning har en 
översiktlig beräkning av det framtida trafikflödet gjorts på Rusthållsgatan för att se 
vad en förändring av färdmedelsfördelning innebär för kapaciteten för godstrafiken. 
Rusthållsgata har valts på grund av att här går ett relativt högt godsflöde redan idag.

I exemplet nedan har vi beräknat två scenario på trafikflödet på Rusthållsgatan ett 
där färdmedelsfördelningen enligt stadsplaneförslaget uppnås och ett där vi har kvar 
samma färdmedelsfördelning som idag. För att göra beräkningen så har vi delat upp 
trafikflödet på gatan i tre delar 
1. Flödet som alstras i centralorten och som påverkas av en förändrad färdmedelsför-
delning 
2. Godstrafikflödet (Dvs utvecklingen av den tunga trafiken)
3. Inpendling. Trafikflöde från inpendling. Eftersom vi inte vet eller kan förutsätta att 
färdmedelsfördelningen för de som pendlar in till Helsingborg ändras har den fått 
behandlas separat.

Grundfakta

Trafikflödet på Rusthållsgatan som alstras i centralorten är det totala trafikflödet 
minus gods och inpendlingsflödet  = 7900 –1271 – 870= 5760 avrundat = 5800
Det är dessa resor som minskar med 28% om målen för färdmedel ändras till 29% för 
bil eller ökar med 40% om vi har kvar dagens fördmedelsfördelning se figur 5.

Godstrafikflöde och inpendlingsflöde 2035
Vi antar att inpendlingsresorna ökar på samma sätt till 2035 som de gjort de senaste 
10 åren (Har ökat med 32% mellan 2004-2014).Vi antar också samma färdmedelsför-
delning som idag för inpendlingsresorna Det innebär att inpendlingsresorna ökat 
med 64% till 2035:
På Rusthållsgatan innebär det att antalet bilar från inpendling år 2035 då blir  
=870*1,64= 1430
Godstrafiken har ökat med ca 1 % per år sen 2011 i mätpunkten på Rusthållsgatan och 

om denna ökning fortsätter kommer Rusthållsgatan att 2035 ha ett flöde på 1600 Vadt 
tung trafik.

© Helsingborgs stad

mars 30, 2017Trafikkarta

1:2 000
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Figur 5. Antal bilresor per vardagsdygn idag , med en förändrad färdmedelsfördelning 2035 samt 
med dagens färdmedelsfördelning 2035 för centralorten.
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Trafikflöde 2035 med färdmedelsfördelning enligt målet:
Vi antar att staden uppnår de uppsatta målen i stadsplan 2017 för färdmedelsfördel-
ningen genom de konkreta åtgärder som finns med i pågående arbete med trafikplan 
samt de ställningstagande som beskrivs i stadsplanen och att det konkretiseras och 
genomförs  i kommande planering och åtgärdsplanering.

Med en ändring av färdmedelsfördelningen enligt stadsplaneförslaget minskar anta-
let resor på Rusthållsgatan med =  5800*0,28 = 1610
Totalt finns då 5800-1610 = 4200 bilar per vardagsdygn (som alstras i centralorten) 

Tot trafikflöde 2035 på Rusthållsgatan blir då = (Trafikflöde alstrat i centralorten + 
trafikflöde från inpendling + godstrafikflöde) = 4200+ 1440+1600  = 7240 (22% tung 
trafik)

Detta innebär en total minskning av trafikflödet på Rusthållsgatan med ca 600 fordon 
per dygn som också innebär en ökad kapacitet för näringslivets transporter som 
teoretiskt skulle kunna öka med 600 lastbilar per vardagsdygn utan att öka det totala 
trafikflödet överstiger dagens nivå.

Trafikflöde 2035 med dagens färdmedelsfördelning:
I detta scenario antar vi samma färdmedelsfördelning som idag.

Med samma färdmedelsfördelning som idag ökar antalet resor på Rusthållsgatan med 
41% vilket blir  =  5800*0,41 = 2400
Totalt finns då 5800+2400 = 8200bilar per vardagsdygn (som alstras i centralorten) 

Tot trafikflöde 2035 på Rusthållsgatan blir då = (Trafikflöde alstrat i centralorten + 
trafikflöde från inpendling + godstrafikflöde) = 8200+ 1430+1600  = 11230 (14% tung 
trafik)

Detta innebär en total ökning av trafikflödet på Rusthållsgatan med ca 3300 fordon 
per dygn som också innebär en minskad kapacitet för näringslivets transporter. Trots 
detta skulle Rusthållsgatan klara av denna ökning då den är byggd för högre kapaci-
tet, men utrymmet för fler godstransporter blir mindre än i förra scenariot.
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I närheten av det övergripande vägnätet finns det risk 
för att störningarna från buller ökar. Förtätning längs 
med trafikerade gator kan komma att kräva anpassa-
de lösningar, för att säkerställa en god boendemiljö.

Genom att samla godsflöden till ett mindre antal 
vägar som är välanpassade för tung trafik så minskar 
buller och barriäreffekter. Det ger ökad möjlighet  att 
skapa bra kvalitéer i staden och ger upphov till tysta-
re och trivsamma mötesplatser, minskar segregatio-
nen mellan områden och bidrar till en sammanhållen 
stad.

Genom att ta socialt ansvar när staden upphandlar 
transporter kan sociala förhållande för chaufförer och 
speditörer förbättras.

Att möjliggöra en överflyttning av gods från väg till 
sjöfart och järnväg  genom att utveckla industrispår 
och arbeta vidare med en torrhamn minskar flödet på 
det större vägnätet. Detta minskar bullerproblema-
tiken och skapar bättre förutsättningar för hälsa och 
rekreation.

Genom att vidareutveckla samarbetet med näringsli-
vet och effektivisera de stadsnära transporterna kan 
antalet transporter minska vilket leder till minskade 
utsläpp och minskat buller och därmed ökad livskva-
litet för helsingborgarna.

Staden utvecklar och underhåller industrispåren 
vilket ger företag en möjlighet att transportera gods 
via järnvägsnätet vilket i sin tur minskar kostnader 
för drift och underhåll på vägnätet.

Staten står för investeringar i det övergripande järn-
vägsnätet såsom utvecklingen av Skånebanan.

Genom att förbättra förutsättningarna för hållbara 
godstrafiklösningar utvecklas logistiknäringen och 
fler arbetstillfällen kan skapas. En stark logistiknäring 
bidrar till att utveckla och öka produktiviteten även i 
andra näringsgrenar.

Samhällsekonomiskt fördelaktigt med fler transpor-
ter på järnväg med hänsyn till buller och utsläpp.

SOCIALA KONSEKVENSER EKOLOGISKA KONSEKVENSER EKONOMISKA KONSEKVENSER

Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för 
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan 2017.
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• Vi ska verka för att samla den tunga trafiken på väg till ett fåtal
stråk där hänsyn tas till kapacitet, riskavstånd, buller, trafiksäker-
het och vibrationer och andra störningar.

•  Vi ska i samverkan med berörda aktörer verka för att fler god-
stransporter sker med hållbara transportslag.

• Vi ska ta initiativ till att driva arbetet med citylogistik för att sam-
ordna stadens och näringslivets varutransporter.

• I samverkan och dialog med berörda aktörer underhåller och
utvecklar stadens industrispår och påverkar företag att lyfta
över fler transporter till järnväg. Vi ska ta fram förslag på nya
avtalslösningar som leder till att de verksamheter som har
spåranslutning också i högre grad nyttjar spåren.

• Vi ska i upphandling av transporter ställa krav som leder till
att öka effektiviteten, minska antalet onödiga godstransporter
samt utveckling och etablering av klimatsmart bränsle.

• Vi ska i samverkan med berörda aktörer verka för Samlastning
och effektivisering av godstransporter, ”citylogistik”.

• En utredning med helhetslösning av godsflödena på de större
vägarna mellan kombiterminaler och vägterminaler behövs. I
utredningen behöver lösningar studeras vidare för komplette-
rande väginfrastruktur i anslutning till Trafikplats Helsingborg
Södra, för att på sikt kunna genomföra vägåtgärder som kan
avlasta trafikplats Ättekulla.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017 RIKTLINJER för kommande planering
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nad AB, uppdragsnummer: 15020

• Underhållsplan för stadens industrispår 2015-
2017, Drift och underhållsavdelningen 2015-01-
31, Andreas Hall

• En ÅVS har genomförts på E6/E4/E20 där
olika åtgärder och även en ny av/påfart till
motorvägen i höjd med Långeberga utretts
tilsammans med trafikverket. Ufifrån pro-
jektets målbild är förlaget från ÅVSen att
gå vidare med en inriktning att i första hand
jobba vidare med beteendepåverkande
åtgärder samt trimningsåtgärder i Vasatorps
trafikplats (1). Även situationen för gående
och cyklister ska ses över inom flera delar
av studieområdet. För att förbättra tillgäng-
ligheten till logistikområdena utmed väg E4/
E6/E20 och minska belastningen i trafikplats
Ättekulla kan en  utveckling av trafikplats
Helsingborg Södra (2) ske tillsammans med
en förlängning av  Långebergavägen (3) samt
en förenklad koppling mellan Österleden och
Malmöleden. Detta  behöver utredas vidare
som underlag för kommande översiktsplan.
En bredare målbild för detta område behö-
ver då utvecklas, där  även kopplingarna till
Påarp hanteras liksom  Rausvägens korsning
med Skånebanan. Inom överskådlig framtid

finns inga planer på en ny trafikplats utmed 
motorvägen. I markanvändningsplaneringen 
föreslås dock att utrymme  sparas för att inte 
omöjliggöra en ny trafikplats (4). 

Arbetet har landat i att nuvarande markreser-
vat för nytt trafikplatsläge i Fältarpsvägens 
förlängning bibehålls, även om inriktningen i 
första hand är att förstärka kopplingarna sö-
derut på E4/E6/E20, för att undvika oönskad 
genomfartstrafik på Fältarpsvägen in mot de 
centrala delarna. Markreservat för komplet-
terande väginfrastruktur kan också behövas i 
anslutning till Trafikplats Helsingborg Södra, 
för att på sikt kunna genomföra vägåtgärder 
som kan avlasta trafikplats Ättekulla.1.
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Nationellt och regionalt transportsystem
Planeringsunderlag

Bakgrund
Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora, och som hänger 
ihop med andra regioner. I dessa regioner mäts avstånd i tid, snarare än i kilometer 
och stommen i samhällsplaneringen utgörs av effektiva och hållbara transporter av 
såväl människor som gods.

Det flerkärniga Skåne
Region Skåne har tillsammans med de skånska kommunerna tagit fram en regional 
utvecklingsstrategi. Helsingborg är en av de åtta regionala kärnor som identifierats. 
Staden är dessutom en av Skånes tre tillväxtmotorer, tillsammans med Malmö och 
Lund. För att öka Skånes attraktionskraft behöver tillväxtmotorerna stärkas inom allt 
från forskning och utveckling till infrastruktur och hållbarhet. Regionen och kommu-
nerna arbetar tillsammans med dessa stora viktiga frågor.

Figur 1. Skånebilden

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möj-
ligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.

Helsingborg är en geografiskt naturlig transportknutpunkt för hela Skandinavien. 
Syftet med denna PM är att redogöra för den infrastruktur som krävs för att Hel-
singborg, Skåne och Öresundsregionen ska kunna uppnå sin fulla potential som 
stark och integrerad tillväxtregion. 

Skånebilden
I juni 2015 enades Helsingborg med sex andra kommuner och Region Skåne om ett 
antal utgångspunkter för infrastrukturen som är viktiga för hela Skåne, kopplat till 
Sverigeförhandlingen. Dessa presenteras i Skånebilden. Skånebilden betonar Skånes 
behov av  att Västkustbanan till byggs ut med dubbelspår, att en fast förbindelse mel-
lan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Skånebanan ska rustas 
upp för att skapa bättre restider mellan Helsingborg och Hässleholm för att bättre 
koppla Helsingborg till höghastighetsjärnvägen som ska gå via Hässleholm, Lund och 
Malmö. 

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017. 

Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för 
kommande planering. 
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Greater Copenhagen
Helsingborgs stad är en del av Greater Copenhagen, ett samarbete mellan kommuner 
och regioner i Skåne och östra Danmark. Syftet med samarbetet är att skapa tillväxt. 
För att nå eftersträvad tillväxt fokuserar man dels på internationalisering, dels på en 
sammanhängande arbetsmarknad. Detta förutsätter god infrastruktur såväl inom 
Greater Copenhagen som till omgivande regioner och länder. 

Förslag
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
För att säkra fortsatt tillväxt krävs en ökad integration mellan Skåne och Själland. En 
fast HH-förbindelse ger möjlighet att sprida integrationen till ett större område och 
att skapa tillgänglighet för områden som inte täcks av Öresundsbron. För ett robust 
transportsystem har Sverige behov av ytterligare en fast förbindelse till kontinenten. 
När Fehmarn Bältförbindelsen öppnar cirka år 2028 väntas trafiken öka markant i 
Öresundsregionen vilket också talar för en ny fast förbindelse.HH-förbindelsen kan 
finansieras med brukaravgifter och återbetalas på relativt kort tid. Den  omfattar 
två separata tunnellinjer; en för persontåg mellan centrala Helsingborg och centrala 
Helsingör och en sydligare linje för vägtrafik. På lång sikt kan även en godstågsför-
bindelse bli aktuell. Med en fast förbindelse kommer trafiken till och från färjeläget 
att ledas utanför centrala staden. Barriäreffekterna i stadens centrala delar försvin-
ner samtidigt som bullerbelastningen minskar.
En fast HH-förbindelse ger stora restidsvinster, inte minst i relationen Helsing-
borg-Köpenhamn. De minskade restiderna skapar förutsättningar för en större 
arbetsmarknad och ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Förbindelsen genererar också 
ett ökat antal arbetstillfällen, cirka 3 000 enbart i Helsingborg och hanteras bland 
annat inom ramen för Sverigeförhandlingen..

Västkustbanan
Västkustbanan sträcker sig från Göteborg till Lund, och förbinder storstadsområde-
na Oslo och Göteborg med Malmö och Köpenhamn. Banan är hårt belastad, vilket gör 
det svårt att tillmötesgå önskan om utökad tågtrafik. Konsekvensen av de kvarvaran-
de enkelspårssträckorna blir att den regionala tågtrafiken inte kan vidareutvecklas i 
takt med resenärernas behov och önskan. Detta får i sin tur negativ effekt på möjlig-
heterna till regionförstoring eftersom effektiv och hållbar arbetspendling försvåras 
och därmed hämmas regionens tillväxttakt.
När Ängelholm-Maria och sträckningen genom Varberg byggs ut till dubbelspår som 
planerat, så är sträckan Maria-Helsingborg C den sista återstående enkelspårssträck-

an. Därför studeras olika alternativa lösningar för dubbelspår Maria-Helsingborg C 
med både tunnelalternativ och dubbelspår längs befintlig sträckning.  Viktiga frågor 
att beakta är genomförbarhet, markintrång, buller, vibrationer och störningar under 
byggtiden. För att nå den fulla potentialen av Maria station som regional nod och 
bättre koppla kommunerna norr om Helsingborg till Malmö och Lund behöver nya 
trafikeringsupplägg med resor mot Lund och Malmö utan byten utredas.

Skånebanan
Skånebanan sträcker sig från Helsingborg till Kristianstad, via bland annat Åstorp 
och Hässleholm. Från Åstorp finns en gren till Helsingborg via Bjuv och Ramlösa, och 
en via Kattarp där Skånebanan ansluter till Västkustbanan.
Skånebanan är enkelspårig och trafikeras av både gods- och persontåg. Det finns 
stora kapacitetsproblem, bland annat mellan Åstorp och Helsingborg. Dubbelspår 
på sträckan känns väldigt angeläget, speciellt med tanke på godstågen till och från 
Helsingborgs hamn och kombiterminal. När en fast HH-förbindelse byggs krävs det 
dubbelspår på hela Skånebanan.

Figur 2. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan innebära att Västkustbanan 
söder om Knutpunkten läggs under mark. (Källa: Helsingborgs stad cc0)
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Station i Raus
En framtida ny station i Raus på Råådalsbanan ger goda förutsättningar för utbygg-
nad i Raus och Råå. Förutsättningar och möjlighet för en ny station, inklusive trafi-
keringsupplägg och ekonomiska konsekvenser, behöver utredas vidare tillsammans 
med berörda parter. Stationen i Raus är en förutsättning för den föreslagna bebyg-
gelsen öster om Västkustbanan i Raus.

Tre regionala Noder
En flaskhals i systemet finns i Ramlösa, där de tre banorna Västkustbanan, Skåne-
banan och Rååbanan möts. Här finns behov av kapacitetshöjande åtgärder i form av 
kompletterande plattformsspår med ny plattform och en planskild korsning mellan 
Västkustbanan och Skånebanan. Staden och Trafikverket utvecklar tillsammans 
Maria station i arbetet med dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan mellan 
Ängelholm och Maria station. Stationen ska förberedas för framtida behov med en 
4-spårslösning, bra bytesmöjligheter mellan regional superbuss och stadsbuss och 
med cykelparkeringar. Infartsparkeringar är också en viktig del i utvecklingen av de
regionala noderna. Det pågår också ett arbete för att koppla ihop Helsingborg C med
dubbelspår norrut där också kapaciteten vid Helsingborg C ingår.

Regionalt superbusskoncept
Ett regionalt superbusskoncept är utpekat i det regionala trafikförsörjningsprogram-
met och för Helsingborgs del handlar det om stråken till Höganäs och till Örkel-
ljunga. Stråken har ett stort resande och är i behov av större kapacitet och bättre 
framkomlighet för att klara av den framtida efterfrågan. Höganässtråket föreslås 
få en ny körväg via Maria station för koppling till regiontåg och i framtiden även 
Öresundståg. Förutom Maria station och Väla föreslås  även hållplatser vid Norra 
infarten i höjd med Kullavägen, Lasarettet och Helsingborg C som är regionalt viktiga 
målpunkter.  Konceptet innebär snabbare körvägar och att antalet hållplatsstopp för 
regionbussarna inne i Helsingborg minskas. Hållplatserna upprustas till stationslika 
hållplatser. På längre sikt planeras för en regional spårväg till Höganäs via Maria 
station. Sträckningen finns i ”PM Kollektivtrafik” eller i den digitala stadsplanen.

Regional spårväg
En regional spårväg i stråket Höganäs-Helsingborg ger en robust och tydlig kollektiv-
trafik med kapacitet att transportera långt fler passagerare än superbussen. Spårvä-
gen skapar förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling och ska bidra till att totalt 
sett minimera störningar så som luftföroreningar, buller och vibrationer. Spårvägen 
till Höganäs är nära kopplad till Västkustbanans utbyggnad, då den passerar under 

Figur 3. Behov av infrastruktur i det regionala, nationella och internationella sammanhang-
et. Kartan visar även funktioner inom H+ området för att få en helhetsbild av lösningarna. 
Delarna inom H+ området är inte en del av stadsplen 2017.

Teckenförklaring

Plangräns Stads-
plan 2017
Regionbuss
Framtida spårväg 
- Regionalt
Regional järnväg
Regional nod
Regional bytespunkt
Markreservat för 
framtida trafikändamål
Olika förslag av järn-
vägdragning av 
västkustbanan

Skånebanan
Föreslagen för-
bindelse med 
Danmark
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järnvägen vid Maria station. Spårvägen är direkt kopplad till nya utbyggandsområden 
i Mariastaden. Sträckningen finns i karta i ”PM Kollektivtrafik” eller i den digitala 
stadsplanen.

Markreservat för framtida trafikändamål
Utredningsområdet för framtida bebyggelse i Nordöstra Mariastaden kan innebära 
nya behov av kopplingar till väg 111 i höjd med Jonstorpsvägen. Behovet av en ny tra-
fikplats behöver utredas i samband med utredningsområdet för bostäder och därför 
pekas området vid väg 111 och Pilshultsvägens förlängning ut som markreservat för 
framtida trafikändamål. Vi behåller markreservatet för en ny trafikplats på väg E6/
E4/E20 i Fältarpsvägens förlängning för möjliga framtida behov, men inriktningen är 
att förstärka befintliga trafikplatser. Trafikplats Södra behöver utredas vidare bland 
annat med avseende på kopplingar för tung trafik till Långebergavägen och Köpinge-
gården industriområde samt Ättekulla industriområde. Även en fast HH-förbindelse 
kan påverka trafikplatsen.

Europavägarna E4/E6/E20
E4/E6/E20 mellan trafikplats Kropp i norr och trafikplats Helsingborgs södra är en 
hårt trafikerad europaväg med en viktig roll i såväl internaionellt, nationellt, regionalt 
som lokalt perspektiv. Trafiken på sträckan förbi Helsingborg har fördubblats på de 
senaste 15 åren och förväntas fortsätta öka. Olika alternativa åtgärder har studerats 
tilsammans med Trafikverket i en s.k. åtgärdsvalsstudie för att minska de problem 
med framkomlighetssvårigheter och köbildning som finns och bedöms blir värre. 
Förslaget är  att gå vidare med att i första hand arbeta med beteendepåverkande åt-
gärder samt trimningsåtgärder i Vasatorps trafikplats. För att förbättra tillgänglighe-
ten till logistikområdena utmed väg E4/E6/E20 och minska belastningen i trafikplats 
Ättekulla kan en  utveckling av trafikplats Helsingborg Södra ske tillsammans med en 
förlängning av  Långebergavägen samt en förenklad koppling mellan Österleden och 
Malmöleden. Detta  behöver utredas vidare som underlag för kommande översikts-
plan. En bredare målbild behövs, där  även kopplingarna till Påarp hanteras liksom  
Rausvägens korsning med Skånebanan. 
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Minskade restider bedöms generera stora nyttor. 
Genom minskade restider på det regionala tågnätet 
uppnås en ökad arbetsmarknadsregion med bättre 
möjligheter för innvånare att hitta ett arbete. 

Socioekonomiskt svagare grupper får möjlighet till en 
större arbetsmarknad och möjlighet att kunna välja 
skola genom en snabbare och bättre kollektivtrafik. 
Ur arbetsmarknadssynpunkt ökar sannolikheten till 
att större företag etablerar sig i Helsingborg med en 
HH förbindelse med bra restider till Köpenhamn och 
Tyskland.

Genom att i samverkan med andra aktörer se till att 
investeringarna också får en god stadsbyggnad och 
utvecklingen av de regionala noderna blir bra mötes-
platser skapas förutsättningar för sociala möten och 
trygga platser.

De större infrastrukturinvesteringarna i Helsingborgs 
stad bedöms alla ge en god social nytta, till exem-
pel genom att barriärer byggs bort, pendlingsstråk 
förstärks och investeringar sker i områden med olika 
socioekonomisk nivå.

Att transportera gods och människor på järnväg och 
spårväg är mycket yteffektivt, och medför att värde-
fulla ytor kan användas till annat.

Ny infrastruktur krävs för att förbättra möjligheterna 
för det kollektiva resandet. Detta i sin tur minskar 
det ekologiska fotavtrycket, bidrar till renare luft och 
minskat buller. Samtidigt berör infrastrukturprojek-
ten ofta känsliga miljöer där konsekvenser avseende 
buller, vibrationer, markintrång, ingrepp i naturmil-
jöer och stads- och landskapsbild noggrant måste 
studeras.

Staten står normalt för investeringar i det övergripan-
de nationella väg- och järnvägsnätet. Ny infrastruktur 
kräver ofta att staden investerar i omkringliggande 
miljöer vid t ex stationslägen och hållplatser.

Investeringar i ny infrastruktur för regional super-
buss och spårväg delas mellan Helsingborgs stad och 
Region Skåne. Även statliga medfinansieringar kan 
vara aktuella.

Minskade restider bedöms generera stora samhällse-
konomiska nyttor. Genom minskade restider på det 
regionala tågnätet uppnås en ökad arbetsmarknads-
region med bättre möjligheter för innvånare att hitta 
ett arbete. 

SOCIALA KONSEKVENSER EKOLOGISKA KONSEKVENSER EKONOMISKA KONSEKVENSER

Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för 
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan 2017.
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Vi ska i samverkan med berörda aktörer verka för 

•att en fast förbindelse mellan Helsinborg-Helsingör för vägtrafik
och persontågstrafik påbörjas så snart det går. På sikt behövs
även förbindelse för godståg.

•att Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbel-
spår.

•konkurrenskraftiga restider på Skånebanan för att klara av fram-
tida kapacitetsbehov för både gods och persontåg. Framtida
dubbelspår längs Skånebanan och en planskild korsning mellan 
Skånebanan och Västkustbanan vid Ramlösa ska beaktas i pla-
neringen.

•regionalt superbusskoncept till Höganäs och Örkelljunga. Det
regionala superbusskonceptet till Höganäs ska kunna följas av
spårväg

• Vi verkar för de gemensamma utgångspunkterna i Skånebild-
en.

• I planering och genomförande av nationell infrastruktur ska vi i
samverkan med staten och regionen verka för god stadsbygg-
nad, smidiga byten mellan olika trafikslag, minimera barriär-
effekter och koppla till kommunala investeringarför att få ut
maximal effekt av satsningarna.

• Vi ska i samverkan med berörda aktörer ta fram förslag och
utreda olika trafiklösningar för kopplingar för gods och biltra-
fik till det övergripande vägnätet där Trafikplats Ättekulla och
Trafikplats Helsingborg södra är viktiga delar i utredningen.

• Under planering och byggskedet av nationella och regionala
satsningar ska vi i samverkan med berörda aktörer verka för
att minimera störningar så långt det är möjligt.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017 RIKTLINJER för kommande planering
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