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Förord
Helsingborg och Höganäs växer. När fler människor väljer att bo och vistas i våra städer ökar 
kraven på ytterligare bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att möjliggöra fortsatt 
utveckling är det viktigt att satsa på hållbara lösningar.

För drygt 20 år sedan väcktes tankarna på en spårvägslinje mellan Helsingborg och Höganäs. 
Redan nu reser många dagligen mellan orterna och inom Helsingborg. Kuststräckan mellan 
Höganäs och Helsingborg har en av de största pendlingsströmmarna i Skåne. Detta resande 
förväntas öka ytterligare i framtiden. Sammantaget leder resandet till problem med trängsel, 
buller, och luftföroreningar. Dessa problem behöver lösas. Med högkvalitativ kollektivtrafik 
skapas bättre förutsättningar för arbetspendling och därmed tillgång till en större arbetsmark-
nad. Kollektivtrafiken måste möta framtidens krav och kunna erbjuda ett resande som även 
täcker de ungas behov.

Helsingborgs stad och Höganäs kommun har tidigare studerat möjligheterna att införa spår- 
vägstrafik. För att ytterligare stärka detta arbete och klargöra linjedragningar beslutades att en 
gemensam förstudie skulle tas fram.

Framtagandet av förstudien har skett i bred samverkan inom kommunernas förvaltningar och 
tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket samt med SWECO som konsult för utrednin-
gen. Resultatet av arbetet har blivit denna rapport som nu blir utgångspunkt för dialog och 
remisshantering. Beslut om fortsatt arbete sker efter remissförfarandet.

HELSINGBORG OCH HÖGANÄS DEN 28 AUGUSTI 2013

Anna Svartbeck Lilja  Kerstin Nilermark

Planeringsdirektör  Samhällsbyggnadschef 
Helsingborgs stad  Höganäs kommun



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

Sammanfattning
Helsingborg och Höganäs är tillväxtkommuner. Pendlingen mellan kommunerna  
och inom Helsingborg är omfattande. Kommunerna utgör i praktiken en gemen- 
sam arbetsmarknad. 

Helsingborg och Höganäs har i ett antal tidigare studier och i sina översiktsplaner 
övervägt spårväg för att förbättra kollektivtrafikförsörjningen och för att möta 
problemen med dålig luftkvalité, trängsel och buller. Detta till följd av en växande 
fordonstrafik i det expansiva stråket mellan orterna och inom Helsingborg i 
stråket Väla, Helsingborg C, genom H+ området och vidare söderut till Ramlösa 
station och Ättekulla. Behovet av högre kapacitet och komfort i kollektivtrafiken 
är därför tydligt. 

Föreliggande studie påbörjades år 2012 som en förstudie enligt Lag om byggande 
av järnväg och har under 2013 kompletterats till att omfatta åtgärdsvalsanalys 
enligt fyrstegsprincipen som anpassning till lagstiftningen för väg- och järnvägs- 
planering som trädde i kraft 2013. 

Syftet med förstudien har varit att utreda behov av och former för prioriterad 
kollektivtrafik samt utgöra underlag för att reservera utrymme för en spårvägs- 
anläggning, dels i fortsatt översiktlig planering, dels i kommande detalj- eller 
järnvägsplaner. Genom förstudien har den formella fysiska planläggningen för  
ett spårvägssystem inletts.

Utifrån nationella, regionala och lokala mål har projektspecifika mål satts upp. 
Kollektivtrafiken ska bli attraktivare med högre kvalitet, högre kapacitet och  
bättre tillgänglighet. Den ska bidra till att göra transportsystemet mer effektivt  
och på sikt fossilbränslefritt, bidra till minskat buller och mindre luftföroreningar.  
Vidare ska kollektivtrafiken bidra till stadsförnyelse och en hållbar utveckling av 
Höganäs och Helsingborg genom att åtgärderna stödjer förtätning och utveckling 
av bebyggelse och verksamheter i ett stråk med långsiktig och god kollektivtrafik-
försörjning. Den regionala utvecklingen i stråket mellan Höganäs och Helsingborg 
ska förstärkas. 

Trafikplaneringsförutsättningar såsom befolknings- och resandeutveckling har ana- 
lyserats. Det konstateras att befolkningen i Höganäs och Helsingborg förväntas  
öka med 19 - 24 procent från år 2011 till år 2035 och att antalet kollektivtrafik- 
resenärer kommer att öka tre till fem gånger till år 2037 enligt Skånetrafikens 
bedömning. En sådan resandeutveckling kan inte effektivt tillgodoses med 
utveckling av dagens busstrafiksystem. 

Tekniska förutsättningar redovisas; bland annat trafiksäkerhet, spårvägens 
utrymmesbehov, tänkbara utformningar av spårväg och hållplatser samt de 
spårgeometriska förutsättningar som legat till grund för analys av föreslagen 
sträckning och utpekande av de korridorer som föreslås inarbetas i framtida 



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

översikts-, detalj- och järnvägsplaner. Även fysiska planeringsförutsättningar som 
kommunala planer och pågående projekt samt planeringsförutsättningar för 
miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser redovisas.

Genomförda och planerade åtgärder i Helsingborg och Höganäs enligt fyrstegs- 
principen redovisas, det vill säga åtgärder som går ut på att undvika stora investe- 
ringar och nya markanspråk för infrastruktur genom att i första hand påverka 
transportbehov och utnyttja befintlig intrastruktur bättre. Trots att kommunerna  
har genomfört och planerar fler sådana åtgärder blir slutsatsen att det på sikt 
behövs spårväg för att klara transportbehovet med ett attraktivt, kapacitetsstarkt, 
miljövänligt system som bidrar till samhällsutveckling i lägen med god kollektiv- 
trafikförsörjning.

I förstudien redovisas ett geografiskt område för spårväg från Höganäs norr om 
Kullagatan till Ättekulla i södra Helsingborg. Spårvägssystemet omfattar två 
möjliga linjer, en regional linje från Höganäs i norr via Viken, Domsten, Laröd, 
Maria, Stattena, Lasarettet, Helsingborg C vidare till Ramlösa station och en 
lokal linje från Väla via Dalhem, Drottninghög, Stattena, Hälsovägen, Drottning-
gatan, Helsingborg C, vidare över H+-området, Planteringen och Raus till 
Ättekulla i söder.

Ett flertal alternativa sträckningar har valts bort vilket motiveras i rapporten. 
För några avsnitt finns fortfarande alternativ som behöver utredas i kommande 
planeringsskeden. Det utredda systemet omfattar 41,1 – 43,1 km spårväg 
beroende på val av alternativ sträckning. Förslaget omfattar typsektioner, håll- 
platslägen och principiella hållplatsutformningar. Spårvägskorridoren har väsent- 
ligen kunnat lokaliseras på eller intill befintlig infrastruktur men i några fall har 
en bredare korridor behövts för att inrymma tänkbara linjesträckningar vilket 
framgår av rapportens kartmaterial.

Studien visar att spårvägsstråket väl kopplar till pågående planering och stadsut-
veckling i Helsingborg och Höganäs. Preliminärt föreslagna hållplatslägen ger en 
god täckning av befintliga och planerade stadsdelar samt verksamhetsområden 
och stadsdelar under omdaning, såsom till exempel Drottninghög och H+- 
området i Helsingborg och området norr om Kullavägen i Höganäs.

Spårvägen kommer att påverka natur- och kulturlandskapet i liten utsträckning 
då den i huvudsak lokaliseras inom eller nära intill befintlig infrastruktur. Söder 
om Viken kommer spårvägen dock att behöva ta mark i anspråk i ett Natura 
2000-område vilket innebär att länsstyrelsen ska ta ställning till om särskilt 
tillstånd behövs. Landskapsbild och stadsbild påverkas av att spåranläggningens 
strömförsörjning sker via kontaktledningar i luften. Spårvagnstrafiken ersätter 
många bussar vilket innebär att den bidrar till att minska luftföroreningar och 
trafikbuller i den lokala miljön.

En analys med metoden förenklad successiv kalkyl visar att hela systemet troligen 
kan komma att kosta mellan 6 000 och 12 700 Mkr. Systemet ger betydande 
nyttoeffekter men det går inte att påvisa samhällsekonomisk lönsamhet då 
kostnaderna är höga. Det finns förväntade positiva effekter som inte ingår i 
den standardiserade samhällsekonomiska beräkningen. Det gäller till exempel 
svårvärderade effekter som ökade fastighetsvärden, höjning av socioekonomisk 
status av stadsdelar, ökad attraktivitet i stadsmiljön och utveckling av ett kollek- 
tivtrafiksystem med fler noder för byte till regionaltåg vid Maria station och 
Ramlösa station. Det gäller också det faktum att Helsingborg enligt ett fastställt 
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åtgärdsprogram i vilket fall som helst måste vidta åtgärder i trafiksystemet för 
klara normer för luftkvalitén. Därtill är det inte aktuellt att bygga ut hela syste- 
met på en gång vilket gör att kostnaden kan spridas över en längre tidsperiod. 

En etappvis utbyggnad föreslås med början från Helsingborg C via Stattena 
och Dalhem till depån i Helsingborg och eventuellt vidare till Väla. Därefter 
byggs en andra etapp från Stattena till Maria station och vidare mot Laröd och 
Höganäs. Dessa etapper bedöms kunna börja trafikeras år 2025. Möjligheten 
att bygga övriga etapper påverkas av utbyggnaden av Västkustbanan, med den 
så kallade Tågaborgstunneln från Maria station till Helsingborg C som innebär 
att Drottninggatan påverkas, samt av Södertunneln och utbyggnaden av H+ 
området. Etapp tre till sex kommer därför senare och med tidplaner som på- 
verkas av när nämnda tunnelprojekt kan genomföras.

Den etappvisa utbyggnaden innebär att de mest trafikerade delarna, där kapa- 
citeten redan omkring år 2020 inte kan tillgodoses på ett bra sätt med dagens 
busstrafiksystem, byggs först. Det bör påverka den samhällsekonomiska bedöm- 
ningen i positiv riktning. Vidare kan investeringar i gatunät som bussgator och 
busskörfält på sikt användas för en spåranläggning vilket gör att investeringar 
i sådana åtgärder senare kan återanvändas för spårväg och därmed avlasta den 
samhällsekonomiska kalkylen för spåranläggningen.

Förstudiearbetet som har inletts under hösten 2012 har bildat plattform för  
den lagstadgade samrådsprocessen med allmänhet och organisationer. Samrådet 
har hittills omfattat möten med länsstyrelsen, allmänheten i Helsingborg och 
Höganäs samt kommunala förvaltningar. Länsstyrelsen har tryckt på vikten av  
att tydligare än hittills arbeta in spårvägskorridoren i det kommunala översikts-
planearbetet och även pekat på möjligheten att den föreliggande förstudien bildar 
utgångspunkt för ett kommunövergripande tillägg till översiktsplanerna. 

Från allmänheten har bland annat efterfrågats förlängning till Ödåkra och  
återanvändning av den gamla järnvägsbanken Kattarp-Höganäs. Betydelsen för 
friluftslivet av Pålsjö skog och området upp till Maria Park/Kungshult, Sofiero 
och Larödsvägen har framhållits. Många har framhållit moderna bussystem 
som alternativ till spårväg. Samtliga samrådssynpunkter behandlas i en separat 
samrådsredogörelse.

Förstudien kommer att skickas på remiss. Det fortsatta arbetet föreslås omfatta 
ett kommunövergripande tillägg till översiktsplanerna. För att på lång sikt före- 
bygga att annan planering omöjliggör framtida spårvägsutbyggnad kan vissa 
delar av spårvägsstråket behöva säkerställas med områdesbestämmelser enligt 
plan- och bygglagen. Två till tre år före planerad byggstart behöver detaljerade 
planer upprättas. Detaljerade planer som ger rätt till markåtkomst kan upprättas 
enligt plan- och bygglagen, företrädesvis i tätbebyggt område, eller enligt lag 
om byggande av järnväg, vilket kan bli aktuellt utanför tätbebyggt område. För 
de delar som eventuellt planeras vidare enligt lag om byggande av järnväg utgör 
denna förstudie en så kallad åtgärdsvalsanalys. Nästa steg i en sådan process blir 
en planläggningsbeskrivning varefter projektet drivs i en sammanhållen process 
som inleds med länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och avslutas 
med fastställandet av en järnvägsplan.
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Det är formellt möjligt att få statlig medfinansiering via långsiktiga nationella 
och/eller regionala infrastrukturplaner. Den detaljerade fysiska planeringen bör 
ske i samspel med den långsiktiga investeringsplaneringen för nationell och 
regional infrastruktur och så att en god planberedskap föreligger när medel kan 
göras tillgängliga.

Figur 0-1 Översiktskarta med korridor.
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1 Inledning
I Helsingborg och Höganäs pågår ett aktivt arbete med att utveckla attraktiva och  
hållbara orter och miljöer. Kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg spelar 
en viktig och avgörande roll för att kunna möta en växande befolkning och prob- 
lem med dålig luft, buller och trängsel.

2013 beslutade kommunfullmäktige om Vision 2035 – den skapande, pulse- 
rande, gemensamma, globala, balanserade staden, ett dokument som beskriver 
hur man vill att staden ska utvecklas under de kommande 20 åren. Visionen 
säger bland annat att ”Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Här finns 
smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Allt  
i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus.”

Höganäs kommun antog under 2012 en fördjupning av översiktsplanen för 
Höganäs. I den lyfts den kapacitetsstarka spårburna kollektivtrafiken fram som en 
viktig del i att förtäta staden, koppla samman stadsdelar och att utöka kapaciteten 
i de regionala kommunikationerna.

Utvecklingen mot en alltmer ökad rörlighet, har antagit sådana proportioner att  
luftkvalitén och trängseln i många europeiska städer har blivit ohållbar. Gång- 
och cykeltrafikanter konkurrerar om utrymmet i centrala stadsdelar med person-
transporter i bilar, varutransporter och kollektivtrafik. På centrala gator samsas 
många busslinjer vilket kan leda till att extremt många bussar upptar en stor del 
av utrymmet samtidigt som de bidrar till buller och luftföroreningar och blir ett 
påtagligt inslag i stadsbilden.

1

Figur 1-1 Kollektivtrafikmiljöer i staden.
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Sedan slutet av 1980-talet har ett stort antal städer infört moderna spårvägs- 
system för att bidra till minskade trafik och miljöproblem. Inte bara storstäder 
har infört spårvagnssystem, även medelstora städer har valt att införa spårvägar 
för att minska de problem som massbilismen för med sig och där busstrafik inte 
har tillräcklig kapacitet. Bland städer som har etablerat spårväg finns exempelvis  
Bergen i Norge och Mulhouse i Frankrike. Århus i Danmark planerar för in- 
förandet av spårvägstrafik. Likaså satsar Norrköping på att utveckla sin befintliga 
spårväg som ett led i en pågående stadsutveckling.  Lund har långt framskridna 
planer på att införa spårväg och även i Malmö bedrivs spårvägsplanering.

1.1 Problem och behov
Både Helsingborg och Höganäs är tillväxtkommuner och befolkningsutveck- 
lingen är koncentrerad till stråket längs kusten. Pendlingen mellan kommunerna 
och inom Helsingborg är omfattande. Kommunerna utgör i praktiken en gemen- 
sam arbetsmarknad. Behovet av högre kapacitet och komfort i kollektivtrafiken 
för att kunna stödja den positiva utvecklingen är därför tydligt. 

Dagens kollektivtrafik lokalt i Helsingborg och i stråket mellan Helsingborg och 
Höganäs sker med buss. I en Idéstudie visas att vissa tidpunkter uppstår brist på 
kapacitet trots den höga turtätheten och busstrafikens maxkapacitet kommer att 
nås inom kort (Helsingborg/Höganäs 2009). Resenärer tvingas stå i bussen på 
längre sträckor. Detta bidrar inte till att skapa den attraktiva kollektivtrafik som 
skulle behövas för att locka fler resenärer till att åka kollektivt. 

Bussarna i Helsingborg och Höganäs går till största delen i blandtrafik med bilar. 
På vissa delsträckor har körfält reserverats för bussarna för en bättre framkom-
lighet. Trots det fastnar bussarna i bilköer, restiden förlängs och busstrafikens 
punktlighet och regularitet minskar. Detta ger en sämre kvalitet för resenärerna 
och kan leda till ett minskat resande. I en situation där bussarna fastnar i bilköer 
blir positiva marginaleffekter av en ökad turtäthet mindre.

Figur 1-2 Bussar vid lasarettet i Helsingborg.
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Kvaliteten i kollektivtrafiken behöver förbättras för att kunna vara ett realistiskt 
och attraktivt alternativ för bilister. Dagens resenärer ställer högre krav på kollek-
tivtrafiken. Generellt sett är vägnätet väl utbyggt och framkomligheten för bil- 
trafiken god. Trängsel upplevs endast i den centrala delen av Helsingborg under 
rusningstid. Hastigheterna är relativt höga och därmed blir restiderna för bilis- 
terna låga. 

Miljöfrågorna står i fokus. Klimatmålen diskuteras både internationellt, natio- 
nellt och lokalt. Lokalt bidrar trafiken till en stor del av problemen. För att 
minska miljöbelastningen måste en större andel av resandet sker med effektivare 
och miljöanpassade transportsätt som kollektivtrafik och cykel.

Redan 2003 konstaterades att Helsingborg överskrider miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid. 2007 beslutades om ett åtgärdsprogram enligt vilket Helsingborgs 
stad tillsammans med andra aktörer ska uppfylla miljökvalitetsnormen för kväve- 
dioxid. 

Vägtrafiken, d v s personbilar och lastbilar, är den primära utsläppskällan till de 
höga kvävedioxidhalterna på de hårdast belastade gatorna. Fokus för de åtgärder 
som genomförs är framförallt att minska genomfartstrafiken på de centrala trafik-
stråken och erbjuda snabbare och mer tillgänglig kollektivtrafik, samt förbättra 
förhållandena för gång- och cykeltrafiken (Länsstyrelsen 2009). Transportsektorn 
exklusive internationell flygtrafik och sjöfart står för cirka 35 % av kvävedioxid- 
utsläppen i Skåne (Region Skåne 2009b) och lokalt i gatumiljön är vägtrafiken 
den helt dominerande källan till kvävedioxidutsläpp.

För att Höganäs ska kunna fortsätta utvecklas och erbjuda attraktiva boende- 
miljöer behöver kommunikationerna till Helsingborg förbättras. Dagens buss- 
trafik anses inte uppfylla kraven för att vara en attraktiv regional förbindelse i 
ett av Skånes största pendlingsstråk. Det finns ett behov av att i flera punkter 
kunna ansluta till det regionala järnvägssystemet. Nu sker anslutningen endast 
vid Helsingborg C. Utöver detta är Höganäs ambition att förtäta utmed kollek-
tivtrafikstråket i samklang med en restriktiv utbyggnad på jordbruksmark. 

1.2 Tidigare studier
Sedan mitten av 1980-talet har Helsingborg och Höganäs arbetat med frågan om 
att etablera en högkvalitativ kollektivtrafikförbindelse. Miljödelegationen Västra 
Skåne föreslog 1990 utbyggnad av regionala snabbspårvägar mellan Helsingborg 
och Höganäs (SOU 1990:93). Både Höganäs och Helsingborg har utbyggnads- 
planer och arbetar aktivt för en utbyggnad av spårburen trafik mellan orterna, 
vilket är en viktig del av en framtida miljöanpassning av transporterna (Region 
Skåne 2003). Samverkan Skåne Sydväst med representanter från bland annat 
Helsingborgs stad, Banverket, Länsstyrelsen och Region Skåne prioriterade 2007  
bland andra linjerna Helsingborg - Höganäs och lokal linje i Helsingborg för 
vidare studier av lätt spårtrafik (Samverkan Skåne Sydväst 2007). Enligt en idé- 
studie (Helsingborg/Höganäs 2009) beräknas kapacitetstaket ha nåtts före 2020 
på Helsingborgs mest belastade busslinje mellan Dalhem och Knutpunkten. 
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1.3 Det här vill vi med förstudien
Syftet med projektet är att ta fram en förstudie enligt lag om byggande av  
järnväg. Fram till den 1 jan 2013 skulle all investering i järnväg, som spårvagn 
räknas till, planeras enligt lagen om byggande av järnväg. Förstudien är det första 
formella steget i en sådan planeringsprocess. I en annan del av denna rapport 
beskrivs processen mer utförligt och om den förändring i lagstiftningen om  
planering av spår som gäller sedan den 1 jan 2013.

Förstudien ska utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik i det 
tidigare definierade stråket. 

Förstudiens resultat ska kunna användas för att reservera utrymme i Helsingborg 
och i stråket till Höganäs för högkvalitativ kollektivtrafik. Med stöd av förstudien 
kan Helsingborg och Höganäs driva den fysiska planeringsprocessen vidare så att  
utrymme för spårväg säkras. Fortsatt planering ska antingen kunna ske inom 
ramen för byggande av järnväg och/eller i den kommunala planeringen.

En viktig del av förstudien är att alla intressenter genom samråd får lämna syn- 
punkter och påverka projektets utveckling. Samrådet ska vara en möjlighet till 
ömsesidig dialog mellan planläggningsaktören och intressenterna, inte ensidig 
information. Samrådet bidrar till att projektet förankras hos intressenterna. 

Förstudien ska också ge svar på hur en etappvis utbyggnad ska kunna ske.

1.4 Det här vill vi med åtgärderna
Attraktivitet – främjar stadsliv
Åtgärderna ska ge en attraktivare kollektivtrafik med en högre kvalitet än dagens 
genom hög komfort, korta restider och hög pålitlighet. Kollektivtrafiken ska  
prioriteras i gaturummet. Kollektivtrafiken ska stärka staden och regionens 
varumärke.

Figur 1-3 Spårvagn ger attraktiv kollektivtrafik
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Högre kapacitet – hög tillgänglighet, möta ökad efterfrågan
Åtgärderna ska ge en högre kapacitet i kollektivtrafiken än idag så att högt ställda 
mål om ökat resande kan tillgodoses. Tillgängligheten för samtliga resenärs- 
kategorier ska ökas. Kollektivtrafiken ska anpassas bättre till resenärernas krav.

Strukturbildande – ryggrad, trygghet och kontinuitet
Åtgärderna ska bidra till stadsförnyelse och en hållbar utveckling av staden och 
regionen. Genom att åtgärderna stödjer förtätning och utveckling av bebyggelse 
och verksamheter med god kollektivtrafikförsörjning ska de bidra till ett fram- 
tida hållbart resande. Åtgärderna ska vara en del av att läka staden, för Höganäs 
gäller det särskild att bidra till att föra samman den östra och den västra delen av 
centrala Höganäs och för Helsingborg gäller det att bidra till att förnya gamla  
miljonprogramsområden och att knyta an de södra stadsdelarna bättre till 
centrum.

Åtgärderna ska stimulera den pågående ortsutveckling som sker i stråket mellan 
Höganäs och Helsingborg. Den regionala utvecklingen i stråket ska förstärkas.

Figur 1-4 Spårvagn har hög kapacitet och tillgänglighet. Rusningstid på Commerce i 
Nantes.

Miljövänlig – energieffektiv och yteffektiv
Åtgärderna ska bidra till att göra transportsystemet mer effektivt. Transport- 
systemet måste på sikt bli fossilbränslefritt.

Stadsmiljön och även miljön utanför tätorterna måste förbättras genom minskade 
luftföroreningar och minskat buller. Helsingborg måste uppfylla miljökvalitets- 
normer som man inte klarar idag.
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Figur 1-5 Spårvagn är ett effektivt transportmedel. I genomsnitt färdas 1,2 personer  
i varje bil. En spårvagn ersätter då 107 personbilar. Fotomontage vid Södra  
Förstadsgatan i Malmö (Foto: Bojana Lukac, montage: Anja Hesselgren).
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Figur 1-6 Spårvagn i Nice, Frankrike.

1.5 Avgränsningar
Många tidigare utredningar har pekat ut stråk i Helsingborg och upp mot 
Höganäs som viktiga och tungt belastade pendlingsstråk som kräver kapacitets-
stark kollektivtrafik (se referenslista). Denna förstudie har begränsats till att 
omfatta lokalisering av spårväg i dessa stråk baserat på fysiska, trafikmässiga  
och tekniska planeringsförutsättningar. 

Lokalt i Helsingborg har reserelationerna från nord och nordöst mot de södra 
stadsdelarna störst behov av högkvalitativ och kapacitetsstark kollektivtrafik. 
Stråket sträcker sig i nordost från Väla förbi Dalhem och Drottninghög till 
Helsingborgs C, i nord från Maria via Stattena till Helsingborg C och i söder 
från Helsingborgs C genom det blivande området H+ mot Råa och Ättekulla. 
Regionalt i relationen Höganäs – Helsingborg studeras ett stråk längs väg 111 via 
Lerberget, Viken, Domsten, Laröd till Helsingborgs C med anknytning till det 
lokala spår/bussnätet bland annat i Stattena. Viktigt är att i anslutning till detta 
stråk ta ställning till anslutningar till Maria station, till idrottsanläggningar vid 
Fredriksdal, till Lasarettet och till Ramlösa station. 

Sammanfattningsvis består stråket i stort sett av dagens stadsbusslinje 1 och vissa 
delar av linje 2 och av regionbusslinje (pendeln) 220 delen mellan Helsingborg 
och Höganäs. 

Förstudien har därmed en tydlig geografisk begränsning i Helsingborg och 
mellan Helsingborg och Höganäs.

Parallellt med denna förstudie pågår en utredning i Helsingborg om så kallade 
superbussar. Fördjupade studier av superbuss ingår inte i denna förstudie, där- 
emot har superbuss beaktats översiktligt som ett steg på vägen på eller alternativ 
till ett spårvägssystem. Denna studie omfattar inte en översyn av busslinjenätet i 
Helsingborgs stad.
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Figur 1-7 Karta over Helsingborg/Höganäsområdet.
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1.6 Nationella mål
Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhälls- 
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med- 
borgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet har delats upp i  
funktionsmål och hänsynsmål. I funktionsmålet ingår grundläggande tillgäng- 
lighet, utvecklingskraft i hela landet och jämställdhet. Hänsynsmålet omfattar 
säkerhet, miljö och hälsa. På hänsynssidan finns målen utvecklade i nollvisionen 
för trafiksäkerheten och i de av miljöpolitikens mål där transportsektorn har 
särskild betydelse för måluppfyllelsen. Särskilt framhålls klimatmålet.

Figur 1-8 Målstruktur för de nationella transportpolitiska målen.

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som syftar till att de stora 
miljöproblemen i Sverige ska vara lösta till år 2020. Målen har anpassats till 
regionala förhållanden inom varje län. Följande miljömål bedöms som mest 
tillämpliga för kollektivtrafikstråket mellan Höganäs och Helsingborg:

•	Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	Bara naturlig försurning
•	Giftfri miljö
•	God bebyggd miljö

1.7 Regionala och lokala mål
Regionala utvecklingsmål
Region Skåne fastställde 2009 visioner, övergripande målsättningar, utmaningar 
och operativa mål i sitt regionala utvecklingsprogram för Skåne.

För att nå visionen om det livskraftiga Skåne och de övergripande målsätt- 
ningarna om tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans är några av de 
viktigaste utmaningarna Miljön och klimatet och Tillgängligheten.

Regionala och lokala miljömål 
Länsstyrelsen i Skåne län antog de första regionala miljömålen 2003. Sedan dess 
har kontinuerliga revideringar av målen gjorts. Målen bygger på de nationella 
miljömålen och omfattar särskilda delmål anpassade för Skåne.
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Figur 1-9 Region Skånes 
vision och övergripande 
målsättningar för Skånes 
utveckling (Källa:  
www.skane.se)

Bland fem utmaningar som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne 
finns hållbara transporter. För att klara utmaningen pekar länsstyrelsen ut 
följande strategiskt viktiga åtgärder: 

•	Ökad andel kollektivtrafikresande 
•	 Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering 
•	Ökad andel fossilbränslefria transporter

Helsingborgs miljöprogram bygger på de nationella miljö-, kvalitets- och folk- 
hälsomålen med en indelning i sex prioriterade sakområden - inspiration, hållbart 
transportsystem, hållbart energisystem, sundare Helsingborg, hållbar planering 
och skötsel samt rent vatten.

Sedan 2004 har Helsingborgs stad i samverkan med Skånetrafiken och stadsbuss- 
entreprenören arbetat med att utveckla busstrafiken och öka antalet resor med 
kollektivtrafiken. Målet är att fördubbla antalet resor till 15,2 miljoner år 2014. 
En vidareutveckling av detta arbete pågår för närvarande under arbetsnamnet 
”Kollektivtrafiken en förebild”. En del av bakgrunden har varit att stadsluften  
behöver förbättras. Målen i bussvisionen är på god väg att uppnås och 
13 593 967 resor gjordes i stadstrafiken under 2012. På Helsingborgs kollek-
tivtrafikpresidium i februari 2013 antogs de nya målen för stadstrafiken 2022:

•	År 2022 ska resandet med stadstrafiken ha ökat till minst 22 miljoner resor
•	 Stadstrafikens marknadsandel ska öka
•	Medelhastigheten ska vara 23 km/h för dygnet och 22 km/h i peaktid.
•	Restidskvoten jämfört med biltrafiken ska förbättras.
•	 Punktligheten (+/- 3 min) skall öka till minst 90 % (utfall 2011: 82 %)
•	Kvalitetsmätningar ombord ska ligga på minst 8,0
•	NKI (Nöjd kund index) för senaste resan ska ligga på minst 90 %
•	 Samhällsnyttan skall öka.

Höganäs miljöprogram är under framtagande och beräknas vara färdigt under 
2014.
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2 Planering och samråd

2.1 Lagstiftning
En spåranläggning kan byggas med stöd av lag om byggande av järnväg och/eller 
byggas ut med stöd av detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Lag om  
byggande av järnväg hänvisar i delar som rör miljökonsekvensbeskrivning och 
samråd till miljöbalkens (MB) kap 6. För byggande av väg och järnväg gäller även 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler (kap 2), grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden (kap 3) samt särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet (kap 4). Plan- 
och bygglagen har kopplingar till miljöbalkens kap 6 när det gäller miljökonse- 
kvensbeskrivningar och även till miljöbalken kap 2, 3 och 4.

2.2 Planeringsprocessen
Planeringsprocessen för vägar och spåranläggningar har tidigare bestått av tre 
formella steg, förstudie, utredning och plan. Med ändring av lagstiftningen från 
1 januari 2013 krävs inte längre 3 formella steg. I stället ska en sammanhållen 
planläggningsprocess bedrivas som slutar med en formell plan. Det aktuella  
projektet inleddes under det gamla regelverket med en formell förstudie enligt  
lag om byggande av järnväg. 

Projekt bör inledas med en analys där fyrstegsprincipen (Kapitel 7) är en viktig  
ledstjärna. Därtill krävs samråd med länsstyrelsen, beslut om betydande miljö- 
påverkan samt samråd med allmänheten (Se kapitel 2.3). Den aktuella förstudien 
utformas så att den motsvarar även de nya kraven samt att den även kan bilda 
underlag för fortsatt planering enligt plan- och bygglagen.

2
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Figur 2-1 Planeringsprocessen enligt lag om byggande av järnväg respektive för 
detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) (Källa: Trafikverket).

2.3 Samråd
Samråd enligt lag om byggande av järnväg regleras genom 6 kap 4-6 §§ miljö- 
balken. Samråd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och  
enskilda som kan antas bli särskilt berörda. För projekt som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska samrådet utökas till att omfatta även statliga myn- 
digheter, kommuner och den allmänhet och de organisationer som kan antas bli 
berörda. Beslut om betydande miljöpåverkan tas av länsstyrelsen och påverkar 
förutom samrådskretsen också behovet av en separat miljökonsekvensbeskrivning. 
Vid beslutet om betydande miljöpåverkan tas bland annat hänsyn till påverkan  
på kustområden, naturreservat, Natura 2000-områden, områden där kvalitets- 
normer har överträtts, tätbefolkade områden och historiskt, kulturellt eller arkeo- 
logiskt betydelsefulla markområden.

Liknande samrådsskyldighet gäller för detaljplan enligt plan och bygglagen. För 
samråd enligt plan och bygglagen pekas lantmäterimyndigheten särskilt ut som 
en obligatorisk samrådspart. I de fall planeringsprocessen berörs av både plan och  
bygglagen och eller lag om byggande av järnväg, stödjer lagstiftningen en sam- 
ordning av samråden så att de i praktiken kan vara gemensamma eller baseras på 
samma underlag. 

Resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse i anslutning till de 
plandokument som fastställs. Den del av samrådet som genomförts under för- 
studien redovisas i sammanfattad form i kapitel 11. 
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3 Planeringsförutsättningar

3.1 Nationell och regional planering
Nationell plan för transportinfrastruktur
En plan för långsiktig finansiering av nationell transportinfrastruktur upprättas 
av Trafikverket och revideras vart fjärde år. Vid revideringar kan omprioriteringar 
göras. Nu gällande plan avser perioden 2010-2021. Arbete med en nationell plan 
för åren 2014 – 2025 pågår med en planeringsram på 522 miljarder kronor.  
Enligt planeringsdirektiven finns möjlighet till statlig medfinansiering av regio- 
nala kollektivtrafikanläggningar inom den ramen.

Regional plan för transportinfrastruktur
Region Skåne har ett övergripande ansvar för tydliggörande av de samlade  
behoven och prioriteringarna inom transportinfrastrukturområdet i Skåne. 
Denna uppgift omfattar transportsystemet som helhet inklusive nationella  
vägar och järnvägar. 

Utöver ovan nämnda samordningsansvar får Region Skåne direkt bestämma över 
fördelningen av de statliga medel som finns till förfogande för länsinfrastruktur 
(Regional plan för transportinfrastruktur, RTI-planen). Arbetet med revidering 
av RTI-planen pågår. 

Regionen får fördela statliga medel till regionala kollektivtrafikanläggningar och  
fordon för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg. Det gäller  
även åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och  
gator i den mån dessa åtgärder går utöver vad som omfattas av gällande 
kommunalt ansvar.

3.2 Kommunala planer och projekt i Höganäs
Översiktsplan
Höganäs översiktsplan ÖP 2002 antogs 2002-10-17 och aktualitetsförklarades 
senast 2010-09-16. I aktualitetsförklaringen hänvisas bland annat till idéstudien 
för spårväg i Helsingborg – Höganäs (Helsingborg/Höganäs 2009).

Bland översiktsplanens bärande strategier finns att utveckla transportförutsätt- 
ningarna med räckvidd till regionen, att kollektivtrafik är av särskild betydelse 
och att ett miljöanpassat transportsystem ska eftersträvas. Spårtrafik mellan 
Höganäs och Helsingborg är en möjlig ersättning av dagens busstrafik. Både 
miljöskäl och behovet av god kapacitet talar för spårbunden trafik. En sträckning 
längs nuvarande väg 111 är lämplig för att erbjuda så korta gångavstånd och så 
gen linjesträckning som möjligt. Markanvändningskartan redovisar viktiga stråk 
för kollektivtrafik.

3
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Höganäs har påbörjat framtagandet av en ny kommunomfattande översiktsplan 
som beräknas vara antagen 2014. En av huvudfrågorna är utbyggnad av infra- 
strukturen/kollektivtrafiken där spårbunden trafik utgör en viktig parameter.

I Höganäs är det således angeläget att klargöra förutsättningarna och inleda den 
fysiska planeringen för lokalisering av spårväg.

Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
Höganäs och Väsbys fördjupade översiktsplan antogs 19 juni 2012 (kartbilaga 
kommunala intressen, blad 1). Utvecklingsstrategier är bland annat förtätning, 
att utveckla centrum, skapa spårtrafik och attraktivt cykelnät. Utvecklingsstrate- 
gierna tar fasta på två samlade huvudstråk, varav ett är längs väg 111, Höganäs- 
vägen. 

I övrigt föreslås Höganäs stad utvecklas norr om väg 112 (Kullagatan) på oex- 
ploaterad mark samt norr om Höganäs flygplats. Sammantaget föreslås cirka  
3 000 nya bostäder i Höganäs stad och Väsby som önskas byggas fram till år 
2030 utifrån det kommunala befolkningsmålet.

Spårtrafik föreslås utmed Höganäsvägens sträckning med reseterminal i kors- 
ningspunkten Höganäsvägen, Centralgatan och Storgatan. Höganäsvägen nämns 
som en av de starkaste barriärerna i dagens Höganäs. Utveckling av attraktiva och 
välutformade hållplatser bidrar till att göra stråket mer attraktivt för etableringar. 

Terminal för spårbunden trafik föreslås i anslutning till utbyggnadsområden norr 
om Kullagatan vilket blir en ny målpunkt i staden. Detta bidrar sammantaget till 
att överbrygga det psykologiska avståndet mellan de östra och västra stadsdelarna.

Figur 3-1 Visionsbild i arbetet med Höganäs kommuns nya översiktsplan (Källa: 
Höganäs kommun).
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Figur 3-2 Markanvändningskarta från Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs 
och Väsby (Källa: Höganäs kommun).

Viken, fördjupning av översiktsplan
Utbyggnad av Viken föreslås väster om väg 111 (kartbilaga, kommunala intres- 
sen, blad 2). Totalt rymmer förslaget cirka 1 000 bostäder som bedöms byggas ut 
på mellan 20 till 40 år. Totalt bedöms Vikens invånarantal vid full utbyggnad bli 
cirka 5 300 invånare.

Spårtrafik kan ersätta busstrafiken längs Höganäsvägen/Hälsingborgsvägen. Håll- 
platslägen föreslås vid Golfbanegränd, Prästavägen, Banckagatan och i höjd med 
Sjögatan i söder.

Planprogram för Södra Viken 
Visionen för planområdet (kartbilaga, kommunala intressen, blad 2) är att skapa  
ett miljömässigt hållbart område och utveckla Viken på ett sätt som tar hänsyn  
till befolkningsutvecklingen, till Vikens struktur och till de befintliga karaktä- 
rerna. Förslaget medger bostäder för cirka 1 200-1 800 invånare. Detta medför 
att Viken kan få cirka 6 500-7 000 invånare. 
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Förtätnings- och stadsutvecklingsprojekt i Höganäs
Höganäs kommun kommer 2013 att delta i en arkitekttävling vars tävlings- 
område kommer att vara del av norra Höganäs (kartbilaga, kommunala intressen, 
blad 1). Tävlingsförslaget avser en ny blandad stadsdel kopplad till befintlig  
stadsstruktur. Utveckling av kollektivtrafiken är en av grundstenarna. Delar av  
tävlingsområdet utgörs av Höganäsvägen, där spårbunden trafik planeras. 

Kring Höganäsvägen planeras för förtätning och omvandling med blandad 
bebyggelse. Exempel på förtätningsprojekt är Folkparken/Julivallen och kvarteret 
Odéon i centrala Höganäs. 

Framtagande av detaljplan för utbyggnad av handelsområdet i södra Höganäs 
(Kommunala intressen, blad 1) pågår utifrån Höganäs och Väsbys fördjupade 
översiktsplan. Det pågår även detaljplanering för ny väg öster om handelsområ- 
det, i södra Allégatans förlängning med anslutning till Litteraturvägen. Denna 
vägsträckning bedöms avlasta Höganäsvägen med cirka 1000 fordon per dygn. 

Höganäs sportcenters utomhusytor byggs ut och förtätas för att bli ett av Skånes 
största samlade sportcenter. Utbyggnaden och förtätningen sker öster om 
Höganäsvägen.

Förtätningsprojekt i Viken
Framtagande av ny detaljplan för bostadsbebyggelse och förskola pågår i Vikens 
nordöstra del (Kommunala intressen, blad 2). Strukturen kommer att kopplas 
samman med Prästavägen. 

Framtagande av detaljplan för del av Vikens centrum pågår utifrån planprog- 
rammet för Södra Viken (kartbilaga, kommunala intressen, blad 2). Detalj- 
planens syfte är att pröva lämpligheten för centrumfunktioner såsom handel, 
kontor, cirka 150 bostäder med mera inom planområdet. 

Figur 3-3 Nybyggda kvarteret Balder vid Sundstorget och Köpmansgatan i Höganäs.
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3.3 Kommunala planer och projekt i Helsingborg
Översiktsplan
I ÖP 2010 pekas på behovet av att utreda spårburen kollektivtrafik i staden från 
Råå i söder till Väla i norr och från Ramlösa station via Helsingborgs C och 
Maria station vidare mot Höganäs. På översiktplanens markanvändningskarta 
redovisas stråk för utveckling av högkvalitativ och strukturbildande kollektiv- 
trafik. I ÖP beskrivs en vision 2035 i vilken ingår att ”Spårvägana till Höganäs 
går var tionde minut…”. Ordet spårväg eller besläktade sammansättningar 
återkommer 22 gånger i översiktsplanens huvudtextdokument bland annat 
i samband med utvecklingen av Maria station, Väla, H+-området, Hittarp/
Laröd, Domsten, Östra Ramlösa samt framtida regionaltågsstation vid Raus och 
spårvägslinje längs Landskronavägen.

Under rubriken Skapa modernt transportsystem och hållbart resande framförs  
följande: ”Helsingborg arbetar aktivt med att utveckla välfungerande kollektiv- 
trafiksystem genom att minska restiden och öka komforten. Satsningar på de 
stadsdelscentra som ligger utmed kollektivtrafikstråken minskar bilberoendet. 
Devisen ”tänk spårvagn, kör buss” innebär att separata bussvägar, med gen sträck- 
ning och hög framkomlighet planeras. Med tiden kan samma sträcka användas 
för spårtrafik. Denna devis ska gälla för busstrafikplaneringen i Helsingborg.”

I sitt granskningsyttrande 2010-03-18 uttalar sig länsstyrelsen positivt under 
rubriken Mellankommunala frågor – regional utveckling: ”Kommunen har en 
ambitiös strategi för ett framtida modernt transportsystem som också beaktar 
grannkommunernas intressen. Länsstyrelsen välkomnar kommunens tydliga 
inriktning att förespråka utveckling av bebyggelse kring tydliga kollektivtrafik- 
noder. Att främja ett strukturbildande kollektivtrafiknät ses som positivt för hela 
regionen. Planens strategier för framtida spårburen kollektivtrafik är positiva ur 
miljö- och folkhälsosynpunkt.”

Det är således angeläget i Helsingborg att klargöra förutsättningarna och inleda 
den fysiska planeringen för lokalisering av spårvägen.

Figur 3-4 Helsingborgs stads 
översiktsplan ÖP 2010 (Källa: 
Helsingborgs stad).

ÖP 2010
- EN STRATEGISK ÖvERSIKTSPLAN FÖR HELSINGBORGS UTvECKLING

 
Antagen av kommunfullmäktige- 18 maj 2010
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Stadsförnyelseprojekt DrottningH
Projektet DrottningH (Kommunala intressen, blad 5) syftar till att lyfta områdets 
status samt förändra människors medvetande och syn på området. Ledord är att  
skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling, lyfta fram och förädla om- 
rådets befintliga värden och samtidigt möjliggöra en ökad sammankoppling med 
övriga staden. 

Planprogram för Drottninghög är under framtagande och har varit ute på  
programsamråd. 

Spårtrafik från planområdet till centrum, Stattena och Dalhem nämns som en 
viktig parameter för att koppla planområdet med övriga staden. Planförslaget 
föreslår fyra alternativ till spårsträckning. Samtliga dragningar mot centrum sker 
längs Vasatorpsvägen som föreslås få en boulevardkaraktär.

Helsingborgs utveckling ska fortsätta att bygga på den flerkärniga struktur som pilbilden 
står för, där utveckling och utbyggnad primärt lokaliseras till centralorten Helsingborg och 
stationsorterna. I stationsnära lägen prioriteras fotgängare, cykel- och kollektivtrafik och 
byten mellan färdmedel underlättas. I en flerkärnig struktur med god tillgänglighet är det 
lätt för människor att röra sig och avstånden känns korta. Genom ökad täthet, variation av 
mötesplatser och funktioner skapas positiva kvalitéer. (Ur: ÖP 2010 - En strategisk  
Översiktsplan för Helsingborgs utveckling)

Figur 3-5 Skisser på Vasatorpsvägen idag, enligt planprogrammet och för ett möjligt 
framtidsscenario ur planprogrammet för Drottninghög (Källa: Helsingborgs stad).

kiken prioriteras) varpå själva fyrvägskorsningen inte 
behöver vara signalstyrd. 

4. I den östligare delen kopplas Drottninghög med 
Fredriksdal, och i förlängningen även det nya områ-
det Vasatorps trädgårdar, via Fyrverkaregatan som 
dras upp igenom den nya bebyggelsen (idag fastighe-
ten Eskadern) och kopplas samman med Blåkullaga-
tan som (liksom Grönkullagatan) också delvis kom-
mer att omgestaltas. Initialt ska kopplingen fungera 
som övergång för fotgängare och cyklister, och kan i 
ett senare skede även komma att fungera som kopp-
ling för biltra�k, beroende hur Fredriksdal kommer 

att utvecklas, och i förlängningen nya tra�kmönster 
och rörelsebehov. 
Drottninghögvägen föreslås få tre kopplings-
punkter, varav en av dem ersätter be�ntlig infart till 
Drottninghög. 
5. Be�ntlig bussgata, där Blåkullavägen kopplar sig 
till Drottninghögsvägen, öppnas upp för biltra�k.

6. En ny gata för kollektivtra�k föreslås dras genom 
Drottninghögs nuvarande centrum och vidare 
genom området och upp till Dalhem via 
Annerovägen. 

Övergripande GC - nät

Ny kollektivtrafik-
dragning/spårväg

Koppling för gång, 
cykel och bil

Internt GC - nät

Koppling för gång och 
cykel

Gr
ön
ku
ll
ag
at
an

La
rm
vä
ge
n

Va
sa
to
rp
sv
äg
en

nya Vasatorpsboulevarden!

51

A.Vasatorpsvägen idag. Mellan huskropparna på 
Drottninghög och Fredriksdal är det över 100 meter.

B.Diagrammet visar Vasatorpgatan enligt 
programförslaget. En boulevard med ett körfält 
för bil i vardera riktning, cykel- och gångväg i 
båda sidor av gatan, samt en spårvägsdragning 
i mitten.

C.Framtidsscenario; Fredriksdal har förtätats 
och vuxit helt fram till Vasatorpsboulevarden.
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Planprogram för del av fastigheten BERGA 1:8 m.fl., Mariastaden
Planprogrammets syftar till att utreda Mariastaden, kring Maria station, öster om  
den befintliga bebyggelsen och blev godkänd av stadsbyggnadsnämnden den 15 
december 2011. Planområdet uppskattas innehålla drygt 2 000 nya bostäder med  
blandning av flerbostadshus, radhus och kedjehus som samlas kring stadsboule- 
varden Maria stationsgata (Mariehällsgatan) som utgör ryggrad genom plan- 
området. Spårtrafik föreslås gå genom planområdet, norrifrån längs befintliga 
Pilhultsvägen, Mariehällsvägen, Kullavägen mot Bergavägen. 

Planprogrammet framhäver vikten av att skapa reservat för spårtrafik genom 
planområdet i riktning mot Helsingborgs centrum respektive Höganäs. För att 
respektera reservaten bedöms det lämpligt att använda dem för trafikändamål, 
helst som prespårtrafik (bussbana i väntan på spåranläggning). 

Ändring av översiktsplan för Pålsjö
Ändring av översiktsplan för Pålsjö (kartbilaga, kommunala intressen, blad 5) är 
på samråd sommaren 2013. Syftet med ändringen är att ta fram förslag på hur 
områdets förutsättningar och värden kan utvecklas i ett långsiktigt perspektiv 
genom att föreslå lämpligt område för naturreservat samt pröva lämpligheten för 
ny bostadsbebyggelse.

Norra infarten
Planprogram för Norra infarten (kartbilaga, kommunala intressen, blad 5), verk- 
samhetsområdet utmed Ängelholmsvägen samt Stattena centrum är under fram- 
tagande och har varit ute på programsamråd. Planförslaget föreslår förtätning  
med blandning av bostadsbebyggelse och verksamheter, en flexibel markan- 
vändning och tydliga stråk och mötesplatser.

Spårtrafik mellan Dalhem/Drottninghög och centrum föreslås gå genom plan- 
området och stärka de strukturella kopplingarna till angränsande områden och 
skapa fler mötesplatser. I förslaget framhävs två större noder; den befintliga bytes- 
punkten Stattena centrum och en ny plats i den norra delen av programområdet. 
Tre olika spårsträckningar föreslås; längs Ängelholmsvägen, längs Hävertgatan 
och mitt i kvarteret mellan Ängelholmsvägen eller Hävertgatan med tre olika 
hållplatslägen för respektive förslag.

Förtätning Ringstorp och Kullavägen
Förtätning sker kring Ringstorpsvägen och Kullavägen (Kommunala intressen, 
blad 5). I anslutning till Kullavägen sker förtätning med kvartersstruktur som 
innehåller cirka 550 bostäder med inslag av handel och kontor i bottenplan. I 
anslutning till Ringstorpsvägen sker förtätning med cirka 370 bostäder fördelat 
på högre punkthus och radhusbebyggelse.
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Fördjupning av översiktsplan för H+
FÖP H+ (Kommunala intressen, blad 6 & 7) utgör förslag på hur centrala 
Helsingborg ska utvecklas till en tät och attraktiv innerstad med integrerande 
stadsdelar där kollektivtrafikstråken ska utgöra en av de bärande strukturerna. 
Den blev antagen den 23 november 2011. Förslaget möjliggör cirka 5 000-6 000 
bostäder vilket innebär cirka 11 000 nya invånare i Helsingborg. 

Detaljplan för Bredgatan, som ingår i H+-området är under framtagande och har 
varit ute på programsamråd. Enligt visionen ska planområdet utvecklas till ett 
kreativt, hållbart och levande område med blandning av kontor, bostäder, service, 
utbildning och rekreation samt skapa en tydlig identitet med en egen karaktär. 
Planområdet bedöms år 2035 innehålla cirka 800-1 000 bostäder och cirka 
80 000-100 000 kvm kontor för cirka 4 000 verksamma i området. 

Ambitionen är att centralt genom planområdet, längs Järnvägsgatan, Gasmästare- 
gatan och Industrigatan anlägga en kollektivtrafikförbindelse (spårväg) som utgör 
ryggraden i kollektivtrafiken. Hållplatser föreslås var 800:e meter vid bland annat 
Knutpunkten, Universitetet, Planteringen, Husarregementet och Ramlösa.

Spårtrafiken föreslås ha hög turtäthet och korta restider vilket ger en god tillgäng- 
lighet till centrum och H+-området. Genom lokalisering av målpunkter och tät 
bebyggelse med god service runt hållplatserna kan mötesplatser skapas. 

Söder om H+ pågår också förnyelse av området Planteringen. Med stöd av hög- 
kvalitativ kollektivtrafik kan arbetet med att lyfta området socialt och miljö- 
mässigt utvecklas ytterligare.

Figur 3-6 Illustration från fördjupning av översiktsplan för H+.



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS21

4 Miljö

4.1 Landskapsbild och stadsmiljö
Nedan beskrivs förstudieområdets landskap och byggda miljö för de sträckor, 
som redovisas i kartbilagan Hållplatser och sektioner, blad 1-7, utifrån dess 
karaktärer och egenskaper. 

Höganäs
Höganäsvägen, från Gärdesgatan till Lagårdsvägen, är en av stadens viktigaste 
entréer och har karaktär av genomfarts- och infartsled långt in i stadens centrala 
delar. Bebyggelsebaksidor och höga stängsel vetter mot vägen. Stadsmiljön längs 
Höganäsvägen domineras av gaturummets storskalighet. 

4

Figur 4-1 Höganäsvägen i Höganäs.

Lerberget
Höganäsvägen, från Lagårdsvägen till rondellen väg 111, utmed Lerberget har en 
karaktär av landsväg och genomfartsled med ett storskaligt och biltrafiksdomi- 
nerat gaturum utan visuell kontakt med omkringliggande bebyggelse. Längs 
vägen i Lerberget finns gröns skyddszoner med vegetationsbevuxna bullervallar. 

Viken
Höganäsvägen mellan Lerberget och Viken har karaktär av landsväg där utsikten  
över strandheden, Öresund och åkerlandskapet dominerar. Grupperad villa- 
bebyggelse ligger insprängd mellan åkermark.  

Koridoralternativ 3A genom nordvästra Viken har karaktär av en bygata och 
genomfartsväg med direkta tomtutfarter, bostadsbebyggelsens förgårdar och 
entréer i väster och bostadsbebyggelses trädgårdssidor i öster.



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 22

Figur 4-2 Höganäsvägen i Viken.

Koridoralternativ 3B i nordöstra Viken kantas delvis av öppet åkerlandskap  
obebyggd mark. I den södra delen av Viken öppnas gaturummet upp i väster 
mot strandheden och Öresund för att sedan bli ett mer slutet gaturum med 
bullerplank, bullervallar och bostadsbebyggelses trädgårdssidor riktade mot 
Höganäsvägen. 

I Vikens centrum riktas verksamhetsbebyggelse mot vägen, bland annat livs- 
medelsbutik, pizzeria och bensinstation.  Söderut får vägen en karaktär av 
storskalig genomfarts- och infartsled med bullerplank, vegetationsbevuxna 
bullervallar i väster och landsbygdsmiljö med utspridd bostadsbebyggelse och 
växthusodlingar i öster. 

Väg 111 – från Viken till norra Laröd
Söder om Viken skär spårvägstråket genom åkerlandskap som ger långa siktlinjer. 
I landskapet syns vegetationsridåer och skogsgrupperingar. Vid Kristinelund  
passerar vägen landborgen, en brant som karaktäriserar kustlandskapet i  
Helsingborg. I landborgspassagen omges vägen på en kort sträcka vid Kristine- 
lund av skog men efter Kristinelund öppnar sig landskapet åter. 

Norra Laröd till norra Helsingborg 
Längs delsträcka 6A (se kartbilaga) kantas spårvägsförslaget av öppen åkermark  
intill Laröd och följer huvudgata genom Mariastaden. Huvudgatan (Mariehälls- 
vägen) genom Mariastaden har ett brett gaturum och kantas av radhusbebyggelse, 
flerbostadshus och serviceverksamheter. 

Delsträcka 6B utgörs av väg 111 och infartsled till Mariastaden (Pilshultsvägen) 
och Helsingborg. I anslutning till Laröd finns en kollektivtrafikhållplats. 
Pilshultsvägen utgörs av ett brett gaturum och kantas av åkermark.
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Norra Helsingborg
Norra Helsingborg består av enklaver av verksamhets- och bostadområden med 
obebyggd mark emellan. Samtliga enklaver nås via infarts- och genomfartsleder 
som också är viktiga kollektivtrafikleder i Helsingborgs stadsnät. 

Bergavägen som är industrigata har ett brett gaturum med direkta tomtutfarter 
samt kantparkering.

Ängelholmsleden är genomfartsled mot vilken storskalig verksamhetsbebyggelse i 
varierad höjdskala vetter. Utmed leden ligger viktiga målpunkter och funktioner 
såsom större livsmedelsbutiker, polishus och handelsverksamheter.

Ringstorpsvägens och Johan Banérs gatas karaktärer, är huvudvägar med varierade 
gaturum och bredder med gröna inslag. 

Vasatorpsvägen har ett brett slutet gaturum kantat av hög vegetationsbevuxen 
mark. Vägen har ingen visuell koppling med omkringliggande bebyggelse är en 
barriär i stadsstrukturen.

Figur 4-3 Vy över Vasatorpsvägen. Drottninghög till vänster i bilden  
(Källa: Bildbanken Kärnan, foto: Anita Göransson).

Dalhemsvägen utgör infart till Dalhems centrum med allmän och offentlig 
service. Vägen är strikt separerad från omkringliggande bostadsbebyggelse och 
kantas av gröna skyddszoner. Delvis är marken nedsänkt.

Mellan Dalhem och Väla följer stråket delvis av industrigatan Grusvägen, som  
kantas av obebyggd mark och verksamhetsbebyggelse, samt åkermark. På del- 
sträckan korsas viktiga trafikleder som Österleden (väg 111), E4 och Djur- 
hagshusvägen.
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Centrala Helsingborg
Inom centrala Helsingborg finns viktiga trafikleder och infarter till Helsingborgs 
centrum såsom Hälsovägen, Drottninggatan, Järnvägsgatan och Bergaliden.

Hälsovägens karaktär, är varierad, den norra delen med bostadsbebyggelse direkt 
i gatuliv och den södra delen som slingrar sig ner för branta Hälsobacken genom 
parkområde med utblick över sundet. 

Drottninggatan, till vilken Hälsovägen ansluter är Helsingborgs centrala boule- 
vard med ett brett gaturum som kantas av breda gång- och cykelstråk, torgbild-
ningar, trädplanteringar samt höga, pampiga byggnader med verksamheter i 
bottenplan från olika tidsepoker. Från Drottninggatan nås viktiga målpunkter 
såsom Konserthuset och Dunkers kulturhus. Framför Stortorget byter gatan 
namn till Järnvägsgatan och passerar hamninloppet med Sundsbussarna och 
Knutpunkten, Helsingborgs resecentrum för båt, tåg, lokal- och långfärdsbussar.

Figur 4-4 Drottninggatan i Helsingborg.

Bergaliden har karaktär av större stadsgata och är en viktig kollektivtrafikled mot 
Knutpunkten. Gaturummet är brett och kantas av viktiga målpunkter såsom 
stadsparken, sjukhuset och flertalet av stadens skolor. Från Bergaliden nås viktiga 
målpunkter såsom Helsingborgs arena, Idrottens hus och fotbollsstadion  
Olympia.

Södra Helsingborg
Södra Helsingborg består av enklaver av verksamhets- och bostadområden med  
impedimentmark emellan, utmed infarts- och genomfartsleder som utgör rygg- 
rader.

Järnvägen söderut från Helsingborg C utgör en barriär i södra Helsinborg.

Järnvägsgatan, delsträckorna 13 och 14, har karaktären av infartsled och kantas 
av både järnvägsspår och hög murliknande bebyggelse direkt i gatuliv. Sträckan  
som är mycket trafikerad har få anslutningspunkter, som endast går i östlig  
riktning.
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Österleden som nås via Rausvägen är Helsingborgs östra ringled. Via Österleden 
nås bostadsbebyggelsen Raus södra och Ättekulla som ligger som två enklaver 
mellan järnvägen och Österleden.

4.2 Naturmiljö
Allmänt
Miljön inom förstudieområdet från Höganäs tätort i norr till Råå och Ättekulla  
i Helsingborgs södra delar är till stora delar bebyggda. De delar som inte är  
bebyggda är mestadels jordbruksmark. 

I den större skalan präglas naturlandskapet av kusten och den så kallade land- 
borgen. Landborgen är en upp till 40 m hög brant som har bildats genom  
erosion och som sträcker sig i nord-sydlig riktning en bit in från nuvarande 
strandlinje från Hittarp till Ramlösadalen. 

Övriga inslag av naturmiljö inskränker sig till mindre skogsområden och kultur- 
betingade biotoper i odlingslandskapet. I det följande redovisas kortfattat utpe- 
kade naturvärden enligt miljöbalken som kan komma att beröras av en spår- 
vagnssträckning.

Bredgatan/Industrigatan, delsträckorna 14 och 15, har karaktären av både en 
industrigata och bostadsgata med direkta tomtinfarter. Gaturummet är smalt  
och kantas av verksamhetsbebyggelse i gatuliv. 

Planteringsvägen/Rååvägen, delsträcka 16A, har karaktären av infartsled och går 
i norra delen som viadukt över spårområde (Södergatsviadukten). I den södra 
delen har den karaktär av en stadsgata som kantas av gång- och cykelväg och 
bitvis trädalléer och med bostadsbebyggelse i gatuliv med entréer mot gatan. 

Både Rausvägen och Landskronavägen är infartsleder som kantas av delvis  
vegetationsbevuxen mark med främst låg, storskalig verksamhetsbebyggelse i 
anslutning. Båda lederna har långa siktlinjer brett och gaturum. Landskrona- 
vägen är en viktig kollektivtrafikled. Från Landskronavägens norra del nås 
Ramlösa station.

Figur 4-5 Landskronavägen i Helsingborg.



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 26

Riksintressen 4 kap miljöbalken
Riksintresset för kustzonen (4 kap 1 § och 4 § MB) är utpekat på grund av sina  
natur- och kulturmiljövärden. Det är angeläget att de obebyggda delarna av kust- 
zonen bevaras. Stor vikt ska läggas vid att bevara tillgängligheten för allmänheten 
till strandområdena i kustzonen. Riksintresset innebär inget hinder för utveckling 
av befintliga samhällen eller det lokala näringslivet, inklusive turistnäringen. Ny 
bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse.

Riksintressen 3 kap miljöbalken
Riksintresse N44 Pålsjö – Domsten (Skyddade områden, blad 2-7), omfattar 
landborgen i Helsingborgs centrala delar, Sofiero och Kulla Gunnarstorps slott 
med mera. Riksvärdena utgörs av geovetenskapliga värden samt naturbetesmark. 
På några ställen genombryts landborgsbranten av mäktiga raviner. Djur- och 
växtlivet är mycket rikt och innehåller en rad hotade arter. Riksintresset ska fort- 
löpande säkerställas genom hänsynstagande och skyddsbestämmelser, i fördjup- 
ning av översiktsplan, detaljplaner och naturreservat.

Riksintresse N45 Råån med omgivningar (Skyddade områden, blad 7) omfattar 
dalgången (ravin, meander och dal) som bildades i samband med inlandsisens 
avsmältning. Riksvärdena utgörs av geovetenskap, odlingslandskap genom natur- 
betesmark samt vattendrag. Växt- och djurlivet är rikt med ett flertal sällsynta 
arter. Råån utgör reproduktions- och uppväxtområde för havsöring.

Naturreservat
Väsby Strandmarks naturreservat, (Skyddade områden, blad 2), inrättades 1961 
med motivet att strandängarnas bevarande är viktiga för befolkningens tillgång 
till naturen.

Figur 4-6 Vy över strandängarna vid Väsby Strandmarks naturreservat.

Domsten-Vikens kustheds naturreservat, (Skyddade områden, blad 2-3), inrätt- 
ades 1984 med syftet att bevara en rest av den gamla kustheden längs Öresund 
och del av den tidigare allmänningen Kulla fälad. Området sammanfaller delvis 
med Natura 2000-området Domsten-Viken, (Skyddade områden, blad 2-3).

Kulla Gunnarstorps naturreservat, (Skyddade områden, blad 3), är stort och 
består av flera delar med varierande naturvärden. Den del intill väg 111 som kan 
komma att beröras av en eventuell spårvägsanläggning avser skiftande blandlöv- 
skog med stort inslag av ädla lövträd och med varierande markvegetation och 
rikligt med småfåglar.
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Det kommunala naturreservatet Ättekulla skog, (Skyddade områden, blad 7), är 
ett varierat rekreationsområde i södra Helsingborg med blandskog av ek och bok 
med inslag av al, björk och tall. Landborgen medför en höjdskillnad på 30 meter 
inom området. I detta, Helsingborgs mest fornlämningstäta område, finns det 
många rester från stenåldern och framåt. Reservatet är livsmiljö för bland annat 
skyddade groddjursarter.

Natura 2000
Natura 2000-områden har ett mycket starkt skydd enligt miljöbalkens 7 kap. 
Särskilt tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön 
i ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen måste ta ställning till som miljön kan 
påverkas på ett betydande sätt och därmed till frågan om särskilt tillstånd krävs. 
Tillstånd får bara lämnas om verksamheten inte skadar livsmiljöer eller arter som  
avses att skyddas. I mycket angelägna fall och om det saknas alternativ kan till- 
stånd lämnas ändå efter regeringens tillåtelse.

Natura 2000-området Domsten-Viken (SE0430151), (Skyddade områden, 
blad 3), utgör en liten rest av större arealer med hedvegetation som tidigare 
bredde ut sig längs hela kustområdet. Innanför ett äldre system av strandvallar 
utgörs jordarna av stenig morän som delvis har överlagrats med ett sandskikt 
av varierande tjocklek. De Natura 2000 grundande naturtyperna är vandrande 
sanddyner med sandrör (vita dyner; habitatkod 2120), permanenta sanddyner 
med örtvegetation (grå sanddyner; habitatkod 2130) samt urkalkade permanenta 
sanddyner med kråkbär (habitatkod 2140).

Figur 4-7 Vy över Domsten – Vikens kustheds naturreservat och Natura 2000- 
område.

Generella biotopskyddsområden
Så kallade generella biotopskyddsområden avser ett antal företeelser i jordbrus- 
landskapet som automatiskt är skyddade enligt miljöbalken. Det gäller alléer, 
källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmark, 
stenmurar och åkerholmar. Biotopskyddsobjekt kommer att inventeras i senare 
planeringsskeden. Intrång i biotopskyddsobjekt kan i angelägna fall tillåtas efter 
dispens.
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Strandskyddsområde
Delar av linjesträckningsalternativen tangerar strandskydd eller utökat strand- 
skydd på sträckan mellan Lerberget och Domsten, (Skyddade områden, blad 
1-3). Strandskydd upphävs normalt i samband med fastställande av detaljplaner 
eller järnvägsplaner.

Vattenverksamhet
Enlig miljöbalken kan det krävas tillstånd eller föreligga anmälningsplikt för 
vattenverksamheter (markavvattning, byggande i vatten).

Övrigt
Tallskogen är en viktig grönstruktur i Helsingborgs Södra delar med vissa natur- 
värden, ej utmärkt på kartmaterial. Området planterades med tall i början av  
1800-talet med syfte att förhindra sandflykt och kan upplevas genom en prome- 
nad längs det populära rekreationsstråket Tallskogsleden. Tallskogsleden har 
viktiga natur-och kulturvärden, utöver tallskog finns rester av hedlandskapet  
kvar vars sanddyner utgör livsmiljö för bland annat sällsynta vildbin.

4.3 Kulturmiljö
Höganäs – Lerberget
Höganäs historia går tillbaka åtminstone till 1500-talet, då ett litet fiskeläge, 
senare utvecklat till ett gruvsamhälle, med brytning av stenkolsfyndigheter. 

Delar av centrala Höganäs är av riksintresse (M:K3) (3 kap 6 § MB) med rubri- 
ceringen ”Gruvmiljö och brukssamhälle som i bebyggelse och planering speglar 
den skånska stenkolsbrytningen sedan 1700-talets slut och den fortsatta indu- 
striella utvecklingen med manufaktur och keramisk industri, etc.”

Viktiga inslag är de olika centrumbildningarna med tillhörande bebyggelse samt 
stadsplanerna i de olika områdena. Av betydelse för staden är stadshuset och 
stationsbyggnaden med flera byggnader. 

Lerberget växte fram under 1700-talet i ett för de yngre fiskelägena karakteristiskt 
bebyggelsemönster.  Byggnadernas placering och utformning, gatumönstret och 
äldre hägnadsmaterial är av speciellt intresse. Den moderna centrumanlägg- 
ningens stilrena enkelhet knyter an till en regional byggnadstradition på ett 
modernt vis. 

Viken
Viken omnämns cirka 1570 då samhället sägs omfatta ett 40-tal gårdar. Delar av 
Viken väster om Trädgårdsgatan är av riksintresse (M:K6) (3 kap 6 § MB) med 
rubriceringen ” Gamla Viken, Kust- och skepparsamhälle med senmedeltida  
anor som utvecklats kring ett fiskeläge med stark anknytning till omgivande jord- 
bruksbygd, etc.” I länsstyrelsens kulturmiljöprogram framhålls att Viken tillhör 
länets bäst bevarade kustsamhällen. Betydelsefulla komponenter är bland annat 
gatunätet och bebyggelsestrukturen.
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Domsten
Slottslandskapet kring Kulla Gunnarstorps slott är (M:K7) av riksintresse (3 kap 
6 § MB) bland annat för monumental helhetsverkan och rikt inslag av fornläm- 
ningar, bevarat väg- och hägnadssystem i det forna Kulla fälad med fler gårdsan- 
läggningar, etc.

Vid Kulla Gunnarstorp bildar landborgen en barr- och lövskogsbevuxen zon. Ett 
tiotal bronsåldershögar är samlade i det skogbevuxna området. Bygden har under 
lång tid dominerats av Kulla Gunnarstorps sätesgård. Kristinelunds herrgård av- 
söndrades från Kulla Gunnarstorp vid 1800-talets mitt. Utanför parkområdet 
finns lövträdsbevuxna hagar och före detta slåttermarker.

Det är av vikt att miljöerna och det av godsen Kulla Gunnarstorp-Kristinelund 
präglade landskapet behålls med åkerfälten, hagmarkerna, lövskogarna och allé- 
systemen. 

Laröd
Laröds södra och östra utkanter utgörs av småhusbebyggelse av relativt sent 
datum. Tätorten omges av åkermark och mindre skogsdungar. Mellan Laröd  
och Helsingborgs norra utkanter finns ett stråk av öppet åkerlandskap. 

Helsingborg
Helsingborg har varit en spårvagnsstad i drygt 60 år från 1903 till 1967. Linje- 
nätet sträckte sig från Råå i söder till St:a Maria sjukhus i norr och till Östra 
Ramlösa i öster.

Centrala Helsingborg är av riksintresse för kulturmiljövården (MK:15) (3 kap 6 § 
miljöbalken). I riksintresset ingår S:ta Maria sjukhusområde (vilket inte framgår 
av länsstyrelsens kartunderlag).

Helsingborg – Maria
S:ta Maria sjukhusområde, med Kungshults sjukhem, byggdes 1910 som ett 
tuberkulossjukhus. Det är en väl sammanhållen sjukhusanläggning av unik social 
och arkitektonisk betydelse. Området kallas idag Maria park och sjukhusbygg- 
naderna används för bland annat undervisning och bostäder.

Figur 4-8 Järnvägsgatan i Helsingborg före 1967 (Källa: Helsingborgs stadsarkiv).
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Figur 4-9 Maria park (före detta sjukhusområde) i Mariastaden, Helsingborg.

Helsingborg – Centrum
Helsingborgs stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar, 
parker och planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar utveck- 
lingen av medeltidens befästningsstad till 1800-1900-talens industri-, handels- 
och sjöfartstad. 

Drottning- och Järnvägsgatorna, utlagda på utfyllnadsmark i Öresund, efter- 
trädde Storgatan som huvudstråk.

Ramlösa station – Planteringen – Miatorp – Råå – Raus – Ättekulla
Byggnadsbeståndet i södra Helsingborg är varierat med såväl villor som hyres- 
hus. Kvarvarande industribyggnader i vittnar om stadens industri- och hamn- 
verksamhet.

Dalgångsbygd kring Råå-ån (Riksintresse M:K10) (3 kap 6 § miljöbalken), 
(Skyddade områden, blad 7) är ett svagt kuperat öppet odlingslandskap där 
ett omfattande och landskapsdominerande  fornlämningsbestånd vittnar om 
bosättningskontinuitet alltsedan stenåldern.

4.4 Fornlämningar
Utmed sträckan finns åtskilliga kända fornlämningar (Se kartbilaga). Vid utbygg- 
nad utanför befintlig väg eller planområde kan arkeologiska åtgärder bli aktuella  
i samråd med länsstyrelsen.

4.5 Naturresurser
Väg 111 på sträckan mellan Höganäs och norra Helsingborg omges utanför tät- 
orterna i stor utsträckning av jordbruksmark i storskalig drift. Inslaget av skogs- 
mark är begränsat och den skog som finns är till största delen skyddad som 
naturreservat.

Jordbruksmarken på sträckan mellan Höganäs och Domsten är klassad som 
medelgod, klass 6-7 på en 10-gradig skala där 10 är bäst. Söder om Domsten 
följer sträckan väg 111 uppför landborgen där jordbruksmarken är klassad som 
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mycket god, 8-10, på samma skala. Söder om Maria berör förstudieområdet i 
stort sett uteslutande tättbebyggt område.

En grundvattenresurs, öste rom väg 111 mellan Viken och Domsten, har haft 
formellt skydd som upphävdes 2004. 

Vattenskyddsområdena Örbyfältet och Ramlösa brunn ligger inom förstudie- 
områdets södra delar och behöver beaktas i senare planeringsskeden.

4.6 Rekreation och friluftsliv
Riksintresseområdet M:F1 Kullaberg (3 kap. 6 § MB) omfattar inom förstudie- 
området kusten från Hittarp till Höganäs. På kuststräckan från Höganäs tätort i 
norr till Domsten i söder finns mellan väg 111 och stranden golfbana, ett flertal  
badplatser, naturreservat, campingplats, motionsslinga liksom gästhamnar, sam- 
tliga viktiga målpunkter för friluftslivet.

Söderut längs väg 111 utgör Kulla-Gunnarstorp och Kristinelund (Skyddade 
områden, blad 4) med sina natur- och kulturvärden viktiga målpunkter för  
rekreationsaktiviteter. 

Allerumsskogen har viss betydelse för det rörliga friluftslivet men betydligt högre  
dignitet har den grönstruktur som utgår från Pålsjö skog i utkanten av centrala 
Helsingborg och som sträcker sig från Sofiero till Maria park och Gamla 
Kungshult. Grönstråket genomkorsas av ett stort antal promenadvägar.

Figur 4-10 Pålsjö skog är ett viktigt område för rekreation och friluftsliv i Helsingborg 
(Källa Bildbanken Kärnan, foto: Anders Ebefeldt).

I centrala Helsingborg finns också Fredriksdal med friluftsmuseum, angränsande 
parkområden av stadsparkskaraktär och idrottsanläggningar som Helsingborgs 
IF:s hemmarena Olympia, ishall med mera.

I anslutning till centrala Helsingborg finns Landborgspromenaden. Denna 
sträcker sig från Råån och Raus via Ramlösa brunnspark, Gåsebäcken och  
Folkets park till Slottshagen, Öresundsparken och Margaretaplatsen i 
Helsingborgs centrum, vidare norrut till Pålsjö skog och Sofiero slott.
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I anslutning till förstudieområdet finns också stadsparken vid Trädgårdsgatan 
med stadsbibliotek.

Söderöver längs Industrigatan finns tallskogsstråket. Från Råå vallar i söder till 
Wienertorget på Planteringen i norr sträcker sig den cirka 5,5 kilometer långa 
Tallskogsleden. 

I söder finns också det stora friluftsområdet Ättekulla, tillika ett kommunalt 
naturreservat, se även i kapitlet om naturvård.

4.7 Hälsa- och säkerhet
Luftkvalité
Eftersom miljökvalitetsnormer (MKN) överskrids på belastade gatuavsnitt i 
centrala Helsingborg, bland annat i stråket Järnvägsgatan/Drottninggatan/
Hälsovägen finns ett åtgärdsprogram med syfte att MKN ska klaras på de kritiska 
gatuavsnitten. Enligt miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för 
att MKN följs. Det innebär bland annat att MKN i Helsingborg kan påverka 
möjligheten att anta detaljplaner i Höganäs och Helsingborg som genom trafik- 
alstring kan påverka luftkvalitén i Helsingborg.

Farligt gods
Vissa statliga vägar utgör så kallade primära transportleder för farligt gods.  
Väg 111 till Höganäs är en sådan. 

Inom Helsingborgs väghållningsområde är transporter av farligt gods endast 
tillåtna på vissa gator och vägar.  

Buller och vibrationer
Vägtrafikbuller utgör ett problem där starkt trafikerade gator ligger nära bostads-
bebyggelse. I Helsingborg exponeras var fjärde person för bullernivåer över  
55 dBA i sin boendemiljö, detta påverkar hälsan negativt då det bland annat 
kan ge högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Även på landsvägnätet 
kan enstaka bullerstörda bostäder finnas nära väg 111. En av spårvägens största 
bullerkällor är kurvor med små radier som tvingar fram friktion mellan räl 
och hjulfläns, så kallat ”kurvskrik”. Utformning och placering av växlar samt 
utformning av spårvagnarna är därför av stor betydelse.

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält i transportsystemet finns idag endast i anslutning till  
befintliga järnvägar. Järnvägarna försörjs av lågfrekvent växelström som ger 
upphov till ett svängande elektromagnetiskt fält.  Det har gett upphov till viss  
oro för negativa hälsoeffekter. Det har dock inte entydigt kunnat beläggas att  
vetenskapligt att sådana fält har negativa hälsoeffekter. Spårvägstrafiken energi-
försörjs av likström som inte ger upphov till ett svängande elektromagnetiskt fält 
utan i stället till ett statiskt magnetfält av samma slag som det jordmagnetiska 
fältet.     
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5 Trafikplaneringsförutsättningar
Det tidigare definierade spårvägsstråket sträcker sig från norra delen av Höganäs 
tätort till de södra stadsdelarna i Helsingborg (se kartbilaga, översikt), och är 
cirka 25 km långt. Resandet i den norra delen av stråket från Höganäs kommun 
domineras av främst arbetspendlingen in mot Helsingborg, men det förekommer 
även pendling i motriktningen.

I Helsingborg är resandet mer diffust och spritt på flera olika relationer med olika 
motiv. Ett antal stora start- och målpunkter dominerar; stadens centrum med 
Knutpunkten, stora bostadsområden, arbetsplatsområden och särskilda målpunk-
ter som Lasarettet, stora idrottsanläggningar och inköpscentra (Väla).

Förutom arbetspendlingen förekommer mycket fritids- och utbildningsresor i 
stråket. Dessa är mer komplicerade att kartlägga, då resorna är svåra att registrera 
och statistikunderlaget ofta bristfälligt.

5.1 Orterna i stråket, från norr till söder 
Helsingborg ligger inom ett befolkningstätt område i Skåne med många större 
och mindre tätorter inom kort avstånd till varandra. Inom tre mils radie från 
Helsingborgs centrala delar bor fler än 300 000 invånare (Thufvesson 2006). 
Med detta som utgångspunkt är Helsingborgsregionen Sveriges fjärde största 
storstadsregion.

Höganäs kommun hade år 2012 nästan 25 000 invånare. Antalet förvärvsar- 
betande i kommunen uppgick till ca 11 200 år 2011 och antalet arbetsplatser till 
8 200. Kommunen består av ett antal tätorter som till största delen ligger som 
ett pärlband utmed kusten. Nedan ges en kort beskrivning av de tre tätorter som 
finns i det tänkta stråket för en framtida spårväg.

Höganäs tätort
Ett arbete pågår med att stärka orten genom ett tillskott av bostäder och verksam-
heter varav 50 % genom förtätning. Kommunen arbetar aktivt med att nya 
bostäder och arbetsplatser ska etableras i kollektivtrafiknära lägen. 

Historiskt har Höganäs utvecklats ur två separata kärnor, en på var sida om väg 
111. Denna delning präglar fortfarande till en del orten. Kommunen arbetar 
aktivt med att få Höganäs tätort till att bli till en integrerad tätort. Kommunen 
strävar efter att lyfta fram Höganäs, med sina korta avstånd, som en cykelvänlig 
stad. 

5
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Lerberget (Höganäs kommun)
Mellan år 1990 och 2000 har befolkningen i samhället minskat något. Höganäs 
översiktsplan ger förslag på nya utbyggnadsområden som kan möjliggöra en 
befolkningsökning. Dessa områden ligger mellan 500-1000 m från den planerade 
snabbspårvägen.

Viken (Höganäs kommun)
Viken ligger ca 3 km söder om Höganäs och är kommunens näst största tätort 
med ca 4 300 invånare (2012). Befolkningen i Viken har ständigt ökat sedan 
1990 och Viken är för närvarande den snabbast växande tätorten i kommunen. 
Det vackra läget utmed kusten och närheten till Helsingborg är viktiga faktorer 
som har stimulerat denna utveckling. Det finns förslag på ny bostadsbebyggelse 
ost och sydost om samhället och förslag på ett nytt centrum i tätorten. 

Planerna för Vikens utveckling skapar möjlighet för att befolkningen ska kunna 
växa till 6 500-7 000 invånare på sikt.

Domsten (Helsingborgs stad)
Domsten i Helsingborgs kommun är en mindre tätort med ca 700 invånare 
(2012). Procentuellt sett har befolkningstillväxten varit stor men i absoluta tal 
liten.

Med tanke på den känsliga miljön och samhällets storlek förutses en mindre 
utbyggnad.

Laröd/Hittarp (Helsingborgs stad)
De numera sammanväxta orterna Hittarp och Laröd har sammanlagt ca 4 500 
invånare (2012). 

Förutsättningarna för god kollektivtrafik anges vara en utbyggnad av spårväg 
Höganäs – Helsingborg. Spårvägen bör planeras så att den anpassas till befintlig 
bebyggelse och kommande bebyggelse bör anpassas till spårvägens lokalisering.

Mariastaden (Helsingborgs stad)
Mariastaden är utbyggnadsområdet i direkt anslutning till Maria station. Om- 
rådet har växt kraftigt, från ca 2 500 invånare år 2006 till ca 4 300 invånare år 
2012, och fortsätter att växa. Planerna omfattar en ökning till ca 5 700 invånare 
år 2016.

Helsingborg
Helsingborg är en av Sveriges medelstora städer med cirka 100 000 invånare i 
centralorten år 2012. Helsingborg är centralort inte bara i kommunen utan även 
för en större region med bland annat ett regionalt akutsjukhus med cirka 2 500 
anställda.

Staden har omfattande handel, arbetsplatser, service samt utbildnings- och 
kulturinstitutioner. Hamnen är av riksintresse för kommunikationer och har stor 
regional betydelse med bland annat persontransporter direkt från Knutpunkten 
(Helsingborgs C) till Helsingör på den danska sidan. Knutpunkten är en av de 
största bytespunkterna för trafik i hela Skåne.
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5.2 Regional utveckling Höganäs – Helsingborg
Nedanstående tabell anger befolkningsutvecklingen de senaste 10 åren för ett 
antal tätorter i stråket. Ökningen de senaste 10 åren har delvis varit kraftig. För 
ett antal utvecklingsområden kommer denna utveckling att fortsätta.

Tabell 5-1 Utveckling av antalet invånare i ett antal tätorter (Källa: SCB).
Tätort 2000 2005 2010 Tillväxt 2000-2010

Höganäs inkl Lerberget 13 401 13 550 14 107 5,3 %

Viken 3 269 3 753 4 227 29,3 %

Domsten 544 566 617 13,4 %

Hittarp/Laröd 3 664 3 837 4 075 11,2 %

Helsingborg 87 914 91 457 97 122 10,5 %

Ödåkra 4 839 4 771 4 920 1,7 %

SUMMA 113 631 117 934 125 068 10,1 %

Helsingborg utgör en av Skånes tillväxtmotorer och är en av tre skånska  
kommuner med sjunkande medelålder år 2000-2008 (strukturbild Skåne). Det 
talar för att befolkningen kommer att fortsätta växa. Nedanstående tabell visar 
prognos för ökningen fram till år 2035. För att sätta Helsingborgs tillväxt i 
relation till omgivningen så kommer Helsingborgs befolkning att öka med lite 
mer än dagens befolkning i Höganäs kommun.

Tabell 5-2 Prognos för befolkningsutveckling (tillväxt sedan 2011).
År Helsingborg Höganäs

2011 130 626   (0 %) 24 698   (0 %)

2020 144 125 (10 %) 26 310   (6 %)

2035 162 045 (24 %) 29 310 (19 %)

Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt 
stor i ett Sverige-perspektiv. En tredjedel av de sysselsatta, med arbetsplats i  
Helsingborg, bor i en annan kommun samtidigt som en fjärdedel av de förvärvs- 
arbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun. Detta är i nivå med 
de tre storstäderna i Sverige och betydligt högre än i andra kommuner av 
Helsingborgs storlek. Handeln är en av de näringsgrenar som har störst både 
ut- och inpendling. Ca 15 000 helsingborgare lämnar varje dag kommunen för 
att arbeta någon annanstans och cirka 22 000 personer pendlar varje arbetsdag 
till Helsingborg. Motsvarande siffror för Höganäs är cirka 5 500 utpendlare och 
drygt 2 400 som pendlar in.

Ca 3 400 Höganäsbor arbetspendlar till Helsingborg och 1 300 Helsingborgare 
pendlar till arbetet i Höganäs (SCB statistik 2011). Av det totala antalet resor 
mellan kommunerna sker 26 procent med kollektivtrafik (Skånetrafiken 2008). 
Många skolungdomar pendlar från Helsingborg till skolor i Viken, Lerberget och 
Höganäs.
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Figur 5-1 Storleken på tätorterna längs stråket.
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5.3 Trafiken
Bil är det huvudsakliga färdsättet för resorna i Höganäs och Helsingborg. Inom 
Helsingborgs centralort sker 45 procent av alla resor med bil och endast 13  
procent med kollektivtrafik (Helsingborg 2012a). Bilen är flexibel men ger också  
upphov till en hel del negativa konsekvenser i form av luftföroreningar, klimat-
påverkan, buller, olyckor, trängsel och barriärer. En relativt stor del av resorna 
sker till fots eller med cykel. Kollektivtrafikandelen för pendlingsresor i stråket 
Helsingborg-Höganäs var år 2000 ca 15-20 procent (Region Skåne 2003). 

En av de bärande strategierna för Helsingborgs hållbara utveckling är att förtäta 
i centrala lägen och längs de starka kollektivtrafikstråken. Detta sparar åkermark 
och ger bättre underlag för hållbara resor. Det innebär dock att fler resor gene- 
reras i centrala delar och det är därför av stor vikt att dessa resor sker med håll- 
bara trafikslag. 

Enligt länsstyrelsens reviderade åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen 
för kvävedioxid i Helsingborg behöver trafikflödet minska enligt tabell nedan 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2009).

Tabell 5-3 Utveckling av trafikflöden på ett antal gator i Helsingborg och utifrån 
miljökvalitetsnormen maximalt tillåtna trafikflöden.

Vägsträcka
Antal fordon 

2006
Antal fordon 

2011
Max antal 

fordon

Järnvägsgatan norr om Trädgårdsgatan 22 500 11 410* 19 200

Drottninggatan vid Sundstorget 20 300 20 370 18 900

Hälsovägen öster om Kopparmöllegatan 20 700 20 230* 17 100

S. Stenbocksgatan vid Eneborgsplats 19 100 16 210 16 400

Malmöleden norr om Furutorpsgatan 20 000 19 250 16 900

*Flödena mättes 2009

I de centrala delarna av Helsingborg blir behovet av att använda marken mer 
effektivt mer och mer tydligt och det förekommer i rusningstid trängselproblem. 
Bilen är det färdmedel som kräver störst yta. En person som färdas i en bil 
behöver ca 10-18 gånger mer mark än en kollektivtrafikant där spårvagnen är det 
mest yteffektiva kollektivtrafikslaget.

Som en del i att ta fram en ny trafikstrategi i Helsingborg genomfördes hösten 
2011 en enkätundersökning kring invånarnas syn på den framtida trafiken i  
stadskärnan. Ett slumpmässigt urval på 2 500 helsingborgare fick enkäten hem- 
skickad. Undersökningen hade en svarsfrekvens på 58 procent och resultatet 
gav en representativ och statistiskt säkerställd bild av hur helsingborgare mellan 
18 och 75 år vill att trafiken i stadskärnan ska utvecklas. Nedan följer citat från 
rapporten som togs fram av Väg och transportforskningsinstitutet (2012).

”En femtedel anser att stadskärnan i högre utsträckning bör öppnas upp för ytter- 
ligare biltrafik och att mer utrymme används för bilparkering. Två förhållandevis 
stora grupper av de tillfrågade som tillsammans utgör närmare 80 procent, är 
för en utformning av trafiken i stadskärnan som är mer restriktiv när det gäller 
biltrafik och bilparkering än vad som är fallet idag. Fyra av tio invånare stödjer 
långtgående förändringar där prioriteringen av fotgängare, cyklister och busstrafik 
ökar avsevärt i jämförelse med dagens situation. En tredjedel av respondenterna 
förespråkar något mer försiktiga åtgärder där bilar tillåts trafikera stadskärnan, 
men i lägre hastighet och på ett mer begränsat utrymme i jämförelse med dagens 
situation.
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Figur 5-2 Fördelning av svarsfrekvens i enkätundersökning om helsingborgares  
inställning till trafiken i Helsingborgs stadskärna. 

Med utgångspunkt från resultaten bör därför stadskärnan i Helsingborg i högre 
grad än idag utformas för att förbättra förutsättningarna för cyklister, fotgängare 
och kollektivtrafikens resenärer på bekostnad av tillgänglighet för biltrafik och 
möjligheter att parkera bilen. En stor majoritet av Helsingborgs invånare anser 
att en sådan förändring skulle bidra till en mer attraktiv stadskärna”. 

Arbetet med att ta fram en ny trafikstrategi pågår. Strategin ska stödja 
Helsingborgs samlade utveckling, skapa en attraktivare och hälsosammare stad 
och underlätta vardagspusslet för Helsingborgarna. Spårvägen ses som en motor 
för stadsutveckling genom att den integrerar befintliga och nya stadsdelar. Bland 
annat pekar strategin på att minimera genomfartstrafiken i centrum och ge ett 
ökat utrymme och prioritet åt fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter i 
staden. En genomtänkt parkeringsstrategi och att öka kapaciteten för kollektiv- 
trafiken i de starkaste stråken nämns också som viktiga instrument mot en 
önskad trafikutveckling.

Figur 5-3 Exempel på gata i Angers, Frankrike, före och efter utbyggnad av spårväg 
(Källa: Angers Loire Métropole).

 

22% 

34% 

44% 

. 

Alternativ A) Bättre framkomlighet
och mer gatuutrymme åt bilarna.

Alternativ B) Lägre hastigheter
inom Helsingborgs stadskärna

Alternativ C) Mer gatuutrymme för
gång, cykel och buss.

Boulevard Foch

Översiktsplaner, trafikstrategier och trafikplaner i de båda kommunerna anger 
tydligt att en förändring av beteendet måste till. Helsingborgs trafikplan från 
2006 anger tydligt att fler måste gå och cykla, att fler måste ta bussen och tåget 
och att människors beteende måste påverkas till att uppnå en bättre miljö. 
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Figur 5-4 Antalet påstigande per år för åren 2011 och 2012 för busslinjerna i  
Helsingborg och mellan Helsingborg och Höganäs. Endast linjer med mer än  
100 000 påstigande per år redovisas (Källa: Data från Skånetrafiken).

Linjerna 1, 2 och 3 trafikeras med hög turtäthet (6-10 minuters turtäthet) och 
täcker större delen av Helsingborgs yta. De övriga linjerna ger kompletterande 
förbindelser (Figur 5-4, Figur 5-5). Tidigare utredningar och även denna för- 
studie utgår från behovet att i första hand etablera en högklassig kollektivtrafik i 
stråket för linjerna 1 och 2.

5.4 Kollektivtrafiken i Helsingborg och Höganäs
Kollektivtrafiken inom Helsingborg och Höganäs sker i dag med buss. Tåg 
används för regionala resor både söderut mot Landskrona, Lund, Malmö och 
Köpenhamn samt norrut mot Ängelholm, Halmstad och Göteborg.

I Helsingborg finns ett välutvecklat linjenät med ett flertal busslinjer. Linjerna 
har olika funktioner; stomlinjer, arbetslinjer, servicelinjer och skollinjer. Linjerna  
1, 2 och 3 står för drygt 60 procent av bussresandet i Helsingborg (se figur 
nedan) och är därmed en stomme i Helsingborgs lokala kollektivtrafik. Linje 1 är 
dominerande och har nästan lika många resenärer som linje 2 och 3 tillsammans. 
Det är också linje 1 som i absoluta tal ökar mest bortsett från några mindre linjer 
som har fått stora ökningar, troligen på grund av linjeomläggningar.
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Figur 5-5 Linjenätskarta för nuvarande stadsbusstrafik i Helsingborg  
(Källa: www.skanetrafiken.se).
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Sträckan Helsingborg och Höganäs trafikeras av regionbusslinjerna 220 och 222. 
Linje 220 går mellan Höganäs och Landskrona via Helsingborg. I Helsingborg 
angörs viktiga målpunkter såsom Lasarettet och Helsingborg C. Mellan Helsing-
borg och Höganäs är turtätheten i stort sett 10-minuterstrafik under högtrafik. 
Endast ett fåtal bussar fortsätter till Landskrona. Från Höganäs till Berga trafik-
plats i Helsingborg trafikerar linjen väg 111, förutom vid Viken där den går 
Höganäsvägen/Hälsingborgsvägen genom samhället. Restiden mellan Höganäs 
och Helsingborg varierar mellan 34 och 38 minuter. 

Linje 222 trafikerar sträckan mellan Mölle och Höganäs. Under högtrafik fort- 
sätter ett flertal turer till Helsingborg C. Resenärer från orter norr om Höganäs 
får därmed en direktförbindelse till Helsingborg. Turerna till och från Helsing-
borg trafikerar väg 111 förbi Viken, inte som linje 220 genom Viken. Samman-
lagt blir det som mest 11 bussar per timme från Höganäs till Helsingborg.

Figur 5-6 Belastning för linje 1 en vardag hösten 2008. Staplarna anger belastningen 
i antal resenärer på bussarna efter lämnandet av angiven hållplats. De mörka  
staplarna anger belastningen för hela dygnet och de ljusa staplarna belastningen  
under dygnets mest belastade timme. Figuren visar endast linjedelen mellan Ättekulla 
och Dalhem. (Källa: data från Skånetrafiken)
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Att resandet i stråket Höganäs-Helsingborg är förhållandevis stort visas genom 
att linje 220 körs med relativt hög turtäthet till sent på kvällen samt lördagar 
och söndagar. Kvällstid körs 20-minuterstrafik fram till ca kl 21 (förutom under 
söndagskvällar). Lördagar och söndagar körs 20-minuterstrafik under en stor del 
av dagen.

Dagens resande för de linjer som föreslås bli spårvagn redovisas i nedanstående 
figurer. Figurerna är framtagna utifrån data från Skånetrafiken.

Linje 1 har en högsta belastning på mer en 2 500 resenärer per dygn i den  
centrala delen av stråket. Under den maximalt belastade timmen är det cirka  
350 resenärer. Nya räkningar från mars 2013 visar att belastningen under max- 
timmen på linje har ökat till ca 450 resenärer per riktning. För båda riktningarna 
inträffar den högsta belastningen på morgonen in mot centrum (Figur 5-6).
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Figur 5-7 Belastning för linje 2 en vardag hösten 2008. Staplarna anger belastningen 
i antal resenärer på bussarna efter lämnandet av angiven hållplats. De mörka  
staplarna anger belastningen för hela dygnet och de ljusa staplarna belastningen 
under dygnets mest belastade timme. Figuren visar endast linjedelen mellan Väla 
centrum och Ättekulla. (Källa: Data från Skånetrafiken)
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Linjerna 220 och 222 har en högsta belastning på 1 800 resenärer per dygn. 
Maxbelastningen ligger på ca 300 resenärer per timme.

Linje 2 har en lägre belastning än linje 1, som högst nästan 2 000 resenärer per 
dygn i den centrala delen av stråket. Även maxbelastningen är lägre med som 
mest ca 200 resenärer under timme (Figur 5-7).

Figur 5-8 Belastning för linje 220 och 222 en vardag hösten 2012. Staplarna anger 
belastningen i antal resenärer på bussarna efter lämnandet av angiven hållplats. De 
mörka staplarna anger belastningen för hela dygnet och de ljusa staplarna belast- 
ningen under dygnets mest belastade timme. Figuren visar endast linjedelen mellan 
Höganäs och Helsingborg. (Källa: Data från Skånetrafiken)

Med ovanstående figurer som underlag är bedömningen att siffrorna som anges 
för dagens belastning i idéstudien (Helsingborg/Höganäs, 2009) är rimlig (Tabell 
5-4). Resandet i Höganässtråket har ökat något sedan bedömningen i idéstudien 
gjordes och har idag ca 300 resenärer under den mest belastade timmen.

I idéstudien görs en översiktlig prognos för resandet med kollektivtrafik. En 
av utgångspunkterna är regionens målbild som innebär att resandet i de starka 
stråken ska fördubblas till år 2020 och trefaldigas till år 2035. Målbilden ska 
stödjas av en samhällsplanering som kopplar till kollektivtrafikens starka stråk 
och ger ett ökat underlag för kollektivtrafikresor. Prognosen grundas både på 
målbilden och antaganden om utveckling av antalet invånare och arbetsplatserna 
i Höganäs och Helsingborg.

För vissa av stråken inom Helsingborg bör även en del av övriga linjer som inte 
redovisas här räknas in. Det motiveras av att det finns linjer som delvis går i 
samma stråk som linje 1 och 2 men till andra destinationer.
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Tabell 5-4 Dimensionerande antal resor per timme i en riktning  
(Källa: Helsingborg/Höganäs, 2009)

Stråket mot: Idag 2020 2035

Höganäs 250 600 900

Dalhem-Väla 600 1 200 1 800

Adolfsberg 300 600 900

Östra Ramlösa 250 700 900

Ättekulla 400 800 1 200

Råå 400 1 000 1 500

Stråken mot Dalhem/Väla och mot Råå/Ättekulla, som trafikeras av linjerna 1, 2 
och 3, är och kommer fortsättningsvis att vara de tyngsta stråken i Helsingborg. 

Skånetrafiken (2008) gör bedömningen att antalet kollektivtrafikresor generellt 
kommer att öka med 4-6 procent per år fram till 2037. Den lägre delen av inter- 
vallet avser resandet med buss och den högre avser tåg. Kollektivtrafikresandet i 
Helsingborg/Höganäs-stråket, som redan idag är ett starkt kollektivtrafikstråk, 
kommer inte att understiga denna tillväxt. En tillväxt på 4-6 procent per år 
betyder en ökning av resandet med en faktor 3 till 5 till år 2037.

5.5 Kollektivtrafikens kapacitet
Kapaciteten i kollektivtrafiken utgörs av antalet sitt- och ståplatser i varje enskilt 
fordon och hur ofta dessa körs.

Fordon
För ett enskilt fordon är den maximala kapaciteten det antal resenärer som kan 
få plats, både sittande och stående. Vad som kan vara en acceptabel kapacitet är 
beroende av vilken komfort som ska erbjudas. Vid långa resor föredrar majori-
teten av resenärerna att sitta. För kortare resor accepterar en stor del av resenä-
rerna att stå. I spårfordon väljer många resenärer att stå även när det finns för- 
hållandevis stort antal sittplatser lediga. Det beror på att resenärer tycker att  
det är mindre besvärligt att stå i ett spårfordon jämfört med en buss, då kom- 
forten i spårfordonen generellt sett är bättre än i bussarna. Detta är en anledning 
till att fordon utformas på olika sätt. En regionbuss har få ståplatser och många  
sittplatser medan en lokalbuss har färre sittplatser och fler ståplatser. Fler stå- 
platser och därmed mer fritt utrymme i bussen innebär ett bättre och effektivare 
flöde av resenärer i bussen, något som behövs i lokaltrafik med många hållplatser 
och korta avstånd mellan dessa.

I nedanstående tabell anges den maximala kapaciteten för några olika fordons- 
typer för kollektivtrafik. Sifforna varierar beroende på val av utformning hos olika 
trafikhuvudmän, operatör och tillverkare.
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Tabell 5-5 Kapaciteten för några olika fordonstyper i kollektivtrafiken.
Fordonstyp Sittplatser Stående Total kapacitet

Normalbuss (12 m)1 33-35 21-35 54-70

Boggiebuss (14,4 m)3 42 42 84

Ledbuss (18 m)1 43-55 41-60 84-115

Dubbelledbuss (24 m)2 65 120 185

Spårvagn (30 m)1 80 105 185

Spårvagn (40 m)1 100 150 250

Pågatåg fullängd, 2 enheter (150 m)4 470 Inga uppgifter 470

Tunnelbanetåg fullängd, 3 enheter (140 m)2 380 675 1 055

Pendeltåg SL fullängd, 2 enheter (214 m)5 748 1 000 1 748

Källor: 1 Malmö stad (2012). 2 SL (2013). 5 Malmö stad (2008). 4 www.skånetrafiken.se.  5 www.jarnvag.net 

För att få fram kapaciteten för en önskvärd komfort har Malmö stad tillsammans 
med Skånetrafiken genomfört analyser av den praktiska kapaciteten för olika  
kollektivtrafikfordon. Analysen bestod av praktiska experiment och intervju- 
undersökningar och gav praktiska kapacitetstak för olika fordon enligt tabellen 
nedan (Tabell 5-6).

Tabell 5-6 Praktiskt kapacitetstak i antal resenärer för ett antal kollektivtrafikfordon 
(Källa: Systemanalys för kollektivtrafik i Malmö).

Fordon Praktiskt kapacitetstak

Normalbuss (12 m) 41

Ledbuss (18 m) 65

Dubbelledbuss (24 m) 90

Spårvagn (30 m) 128

Spårvagn (40 m) 180

Vid planering av kollektivtrafik bör det beaktas att bussar består av enheter som 
inte kan förlängas eller kortas. En ökning av kapaciteten kräver ett nytt fordon 
och därmed även mer personal. För spårtrafik kan kapaciteten ökas eller minskas 
enklare genom att spårfordon kan kopplas ihop eller isär. Begränsningarna i 
fordonslängd för spårfordon styrs av lagen eller lokala föreskrifter. Även tekniska 
förutsättningar, såsom plattformslängder och begränsningar i signalsystemet, kan 
vara en begränsande faktor.

Turtäthet
Turtäthet i kollektivtrafiken anges som antalet fordon som trafikerar en linje per 
tidsenhet, vanligtvis som antalet turer per timme eller tidsintervallet mellan två 
fordon.

Turtätheten är en viktig del i kollektivtrafikens attraktivitet. Resenärer vill kunna 
resa när som helst utan att behöva vänta länge. En låg turtäthet innebär dålig 
kvalitet, låg attraktivitet och risk för att resenären väljer ett annat färdmedel.

Nedanstående figur anger relationen mellan en genomsnittlig väntetid (i minuter)  
och turtäthet (i antalet avgånger per timme). Exemplet är hämtat från det euro- 
peiska forskningsprojektet HiTrans. Den genomsnittliga väntetiden är antagen 
till halva intervallet i turtätheten (Figur 5-9).
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where there are almost no regular bus lines running 
through the city centre.

Improvements in the technology for vehicle 
power, fuel systems, and traffi  c safety and control, is 
likely to reduce several of the problems connected 
with high frequency public transport in city cen-
tres. The idea of the optimum frequency level will 
nevertheless be useful for the planning of the public 
network concept.
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This diagram sets the average waiting time at half 

of the interval between departures. It suggests 

that a desirable service frequency for a major line 

would be approximately � departures per hour. 

Larger headways than this will give long wait-

ing times, and a need to consult the timetable 

before the journey begins. Shorter headways will 

cost proportionately more to run, but without 

giving signi� cant reductions in waiting times. In 

addition, the tighter traffi  c may gradually cause 

increasing problems of congestion and environ-

mental confl icts, especially if the line is operated 

by standard diesel buses in narrow streets in high 

density residential areas. 

Desirable frequency – a balance between waiting time, congestion and costs of operation

Too many buses can cause operational 

disturbances and environmantal prob-

lems. Birmingham, �ngland. 
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Figur 5-9 Sambandet mellan genomsnittlig väntetid och turtäthet och vissa för 
kollektivtrafiksystemet väsentliga konsekvenser (Källa: HiTrans, 2005).

Vid fler än 12-15 turer per timme minskar inte den genomsnittliga väntetiden 
längre. Vid trafikering med buss innebär höga turtätheter att det uppstår trängsel 
och risk för miljöpåverkan. I Helsingborg, mellan Helsingborg C och Stattena, 
går ca 18 turer per timme. Även om inte alla bussarna kör samma väg innebär det 
en stor belastning på de centrala gatorna. Med höga turtätheter kan kapaciteten 
inte ökas nämnvärt genom fler turer per timme.

Vissa så kallade BRT-system (Bus Rapid Transport), i exempelvis Sydamerika, har 
extremt höga turtätheter. I dessa system kan en hög turtäthet realiseras genom 
hög grad av separering med särskilda bussvägar, biljettvisering utanför fordonen 
(typ tunnelbana), dubbla körfält i varje riktning för att klara både expressbussar 
och bussar som stannar vid varje hållplats. Dessa system medför negativa effekter 
för omgivningen, exempelvis buller och barriäreffekter. En bussgata med absolut 
prioritet och en buss varannan minut per riktning innebär stora problem för all 
korsande trafik.
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Figur 5-10 Exempel på BRT-system i Curitiba, Brasilien (Foto: Mario Roberto 
Duran Ortiz / Wikimedia Commons).

Val av system
Nedanstående diagram (Figur 5-11) visar kapacitet för tänkbara kollektivtrafik- 
system i Helsingborg och Höganäs. För varje fordonstyp antas en minsta turtät- 
het på fyra avgångar per timme och maximalt 15 avgångar per timme. Antalet 
resenärer per fordon utgår från Tabell 5-4. För de två spårvagnsalternativen har 
den undre gränsen beräknats utifrån ett fordon och den övre gränsen med två 
sammankopplade fordon.

Staplarna i diagrammet ovan förutsätter ett visst antal stående passagerare vilket 
kan accepteras i stadstrafik men inte i regionaltrafik. Den regionala förbindelsen 
till Höganäs ska därför växlas över till ett system med högre kapacitet tidigare än 
vad som behövs för de lokala linjerna. För regionala linjer är boggiebussar eller 
dubbeldäckade boggiebussar (kapacitet motsvarande ledbussar) lämpliga val i 
steget före övergång till spårtrafik. I dessa bussar tillåts inte stående passagerare.

Busstrafik och spårvägstrafik kompletterar varandra. Vid lägre resenärsflöden 
är bussen det effektivaste transportslaget medan spårvagn är mest effektivt vid 
större flöden. Exakt var brytpunkten ligger, beror på lokala faktorer. I större och 
medelstora städer är frågan inte om utan snarare när en övergång till spårtrafik 
ska göras.

Av figuren ovan framgår att övergången från buss till spårväg bör ske när en linje  
eller ett stråk belastas med ca 1 200 resenärer per timme och riktning. En över- 
gång kan ske vid lägre belastningar om exempelvis möjligheten till att trafikera 
med dubbelledbussar saknas. Övergång kan även ske vid högre belastningar om 
det finns möjligheter att skapa ett bussystem med hög kapacitet, det vill säga 
dubbelledbussar på eget utrymme. I detta fall kan turtätheten ökas till flera än 
12 bussar per timme. Vid resandeflöden under 1 000 resenärer per timmen finns 
det utifrån kapacitetsskäl inget behov av spårvagnstrafik. Vid dessa flöden finns 
risk att trafik med spårvagn innebär låga turtätheter och därmed dålig kvalitet. 
Om spårvagnstrafik ändå väljs så behöver detta ske utifrån andra motiv och kan 
innebära försämrad ekonomi.
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Figur 5-11 Kapacitet i antal resenärer per timme för olika kollektivtrafiksystem. 
Kapaciteten har beräknats baserat på praktiskt kapacitetstak enligt Tabell 5-6 och 
turtäthet från 4-15 avgångar per timme. För spårvagn gäller den undre gränsen ett 
fordon och den övre gränsen två sammankopplade fordon.

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Spårvagn 40 m

Spårvagn 30 m

Dubbelledbuss

Ledbuss

Normalbuss

Analyserna av flöden och kapacitet som redovisas i kapitel 5.4 visar att ett antal 
stråk i Helsingborg och Höganäs utifrån kapacitetsbehovet skulle behöva få spår- 
vagnstrafik inom de närmaste 10 till 20 åren. Stråket mot Dalhem och Väla 
kommer att nå brytpunkten för spårvagnsdrift någon gång i början av 2020-talet. 
Stråket mot Ättekulla och Råå uppnår detta under senare delen av 2020-talet.

Restid och hastighet
I den totala restiden måste även tiden för gångtid, väntetid och eventuell bytestid 
beaktas. Tar hela kollektivtrafikresan betydlig längre tid än motsvarande bilresa 
väljer de flesta bilen. 

Det är inte enbart maxhastighet som styr restiden. Medelhastigheten är ett mer 
intressant mått. Den påverkas av maxhastigheten, men framför allt av antalet 
stopp. Många stopp innebär en avsevärd minskning av medelhastigheten. Bussen 
eller spårvagnen behöver inte färdas med en hög hastighet, men kan fordonen 
färdas utan att behöva stanna på andra ställen än vid hållplatser så uppnås en hög 
medelhastighet. Erfarenheter från franska spårvagnssystem visar på medelhastig- 
heter runt 20 km/h trots att maxhastigheten, framför allt i tätorten, inte alls är 
särskilt hög.

Hastigheten i ett kollektivtrafiksystem är en viktig faktor för attraktiviteten men 
även för kostnaderna i systemet.
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6 Tekniska förutsättningar

6.1 Spårvägssystem
Fordon
Längden på spårvagnarna styrs till största del av vilken kapacitet systemet skall 
ha. Vanliga längder är 29-32 meter (”30-metersvagnar”) eller 40-43 meter (”40- 
metersvagnar”). Spårvagnar i Skåne rekommenderar att spårvagnar i lokaltrafik är 
mellan 30 och 45 meter långa. I regionaltrafik rekommenderas 40-metersvagnar.

Moderna spårvagnar är upp till fyra meter höga (över rälsöverkant) med nedfälld 
strömavtagare. Strömavtagaren har normalt en variabel höjd mellan 4,2 och 6,5 
meter över rälsöverkant för att kunna anpassas till omgivande stadsmiljö.

Standardbredd för moderna spårvagnar är 2,40 eller 2,65 meter. Parterna i Spår- 
vagnar i Skåne har enats om att skånska spårvagnar ska ha bredden 2,65 meter 
vilket använts som förutsättning i denna förstudie. Därutöver tillkommer ut- 
rymme för eventuella backspeglar (0,15 meter på varje sida) vilket ger en total 
spårvagnsbredd på 2,95 meter.

6

Figur 6-1 Mått för spårvagn i Skåne.

För att skapa en god tillgänglighet byggs moderna spårvägar med plana insteg 
från låga plattformar. Dörröppningen finns då normalt 0,30–0,32 meter över 
rälsöverkant. Golvet i moderna spårvagnar byggs utan trösklar med ramper ned 
mot dörröppningen och över hjulpartier (boogier) vilket ger en normal golvhöjd 
på 0,35–0,40 meter över rälsöverkant.

Spårvagnarnas maxhastighet är ett samspel mellan behov kopplat till restid och 
vilken typ av miljö spårvägen passerar. I tätorter är hastigheten sällan över  
50 km/h om inte banan ligger helt avskild från omgivningen. Sannolikt kommer 
hastigheten i tätort att vara begränsad till 30-40 km/h beroende på omgivningen 
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runt spårvägen. Spårtrafik på eget utrymme kan ha en hastighet oberoende av 
vägsystemet.

På linjer där spårvägen går på egen banvall kan maxhastigheten vara upp till 
100-110 km/h (oftast regionala linjer utanför stadsmiljö). Kostnaden för spår- 
vagnar som klarar denna hastighet är dock högre än för standardspårvagnar. I 
Helsingborg förutsätts dessutom att de spårvagnar som ska trafikera linjen till 
Höganäs även kan trafikera stadsnätet. En mer realistisk maximal hastighet för 
fordonen är därför 80-90 km/h.

Där spårvagnsföraren kör på sikt, det vill säga utan signalsystem, anger tysk 
standard (BOStrab) hastigheter på maximalt 70 km/h. En god medelhastighet i 
tätbebyggt område ligger runt 20-25 km/h.

Utrymmesbehov
Det utrymme som spårvägen kräver varierar med hänsyn till omgivningen såsom 
övrig trafik, byggnader, val av kontaktledningsupphängning och vegetation. Spår- 
vagnar i Skåne anger i Handledning för spårvägsplanering i Skåne vilka mått som 
gäller för exempelvis fri bredd, spårmittavstånd och avstånd från spårmitt till fasta 
hinder (se Figur 6-2).

Figur 6-2 Normalsektion med de minimimått som gäller för spårväg i rakspår  
(exklusive utrymme för kontaktledningsstolpar).

Omgivande gaturum 
Spårvägens placering i gaturummet är antingen mittförlagd (Figur 6-3) eller sido- 
förlagd (Figur 6-4). Spårvagnar i Skåne rekommenderar i sin handledning mitt- 
förlagd placering då det ger en tydlig stadsmässighet samtidigt som tillgänglig- 
heten till kringliggande fastigheter blir god. Sidoförlagd är dock att föredra vid 
enkelriktade gator eller vid dubbelriktade gator med målpunkter eller gatuanslut- 
ningar ensidigt placerade.
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Figur 6-3 Mittförlagd spårväg med mittplacerad kontaktledningsstolpe.

Figur 6-4 Sidoförlagd spårväg med mittplacerad kontaktledningsstolpe.

Båda alternativen för spårvägens placering i gaturummet har för- och nackdelar 
(se Tabell 6-1och Tabell 6-2).

Tabell 6-1 Fördelar och nackdelar med mittförlagd spårväg.
Fördelar Nackdelar

Ger ett symmetriskt gaturum vilket 
bidrar till stadsmässighet.

Sämre framkomlighet för biltrafik i och med att om-
körning inte är möjlig på den andra körbanan.

Underlättar för utformning med hög 
trafiksäkerhet vid hållplatser.

Angöring och varutransporter till fas-
tigheter underlättas.

Större möjlighet till tydligare trafiksitua-
tioner vid korsningar.
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Tabell 6-2 Fördelar och nackdelar med sidoförlagd spårväg.
Fördelar Nackdelar

Ökad flexibilitet för biltrafik med gemensam 
dubbelriktad körbana.

Asymmetrisk utformning av gaturummet.

Anslutningsvägar från motsatt sida korsar inte 
spårvägen.

Kantstensparkeringar blir mer ytkrävande i 
och med behov av skiljeremsor mot spår- 
vägen.

Spårvägen kan komma närmre eventuella 
byggnader på ena sidan vilket kan ge  
störningar med exempelvis buller och  
vibrationer.

Kontaktledningen kan komma närmre even-
tuella byggnader på ena sidan vilket kan 
innebära problem för exempelvis räddnings- 
tjänsten.

Spårvägens strukturbildande egenskaper ger förutsättningar för stadsförnyelse  
och för att stärka stadens varumärke som en attraktiv och hållbar stad. Spår- 
vägen ger utrymme för stor flexibilitet när det gäller val av ytbeläggning. Speciellt 
där spårvägen går separerad från övrig fordonstrafik kan med fördel olika typer av 
stenbeläggningar och gräsbeläggning väljas. Gräsbeläggningen har goda ljud- 
dämpande egenskaper. Den reducerar också andelen hårdgjorda ytor i staden 
vilket minskar belastningen på dagvattensystemet. Det är viktigt att drift- och 
underhållsaspekter som exempelvis risken för sättningar beaktas vid val av yt- 
beläggning.

Figur 6-5 Spårväg på eget utrymme med gräsbeläggning.

Typsektioner
I förstudiearbetet har ett antal typsektioner för linje och hållplats tagits fram. 
Dessa har använts för utrymmesstudier. För idéer kring utformning redovisas 
även några typsektioner med träd. I Figur 6-6 – Figur 6-11 presenteras några av 
dessa typsektioner. Utöver typsektionerna har ett antal platsspecifika sektioner 
tagits fram vilka redovisas i kapitel 8.5.
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Figur 6-6 Typsektion med separerad spårväg och vägtrafik. Spårvägen är mittförlagd 
med mittplacerad kontaktledningsstolpe.

Figur 6-7 Typsektion med separerad spårväg och vägtrafik. Spårvägen är mittförlagd 
med mittplacerad kontaktledningsstolpe och sidoplacerade träd.

Figur 6-8 Typsektion med separerad spårväg och vägtrafik. Spårvägen är mittförlagd 
med mittplacerad kontaktledningsstolpe och mittplacerade träd.
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Figur 6-9 Typsektion med blandtrafik och mittplacerad kontaktledningsstolpe.

Figur 6-10 Typsektion med blandtrafik och mittplacerad kontaktledningsstolpe och 
mittplacerade träd.

Figur 6-11 Typsektion för hållplats med sidoplattformar. Separerad spårväg och väg-
trafik. Spårvägen är mittförlagd med mittplacerad kontaktledningsstolpe.
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Geometriska förutsättningar
I Handledning för spårvägsplanering i Skåne redovisas gräns- och riktvärden för 
banans geometri vilka har använts som förutsättning i förstudiearbetet.

Storleken på horisontalradien beror på vilken hastighet som banan ska klara samt 
vilken sidoacceleration som accepteras. I Tabell 6-3 nedan redovisas riktvärden 
och gränsvärden på horisontalradier för några vanliga hastigheter. Efter utgiv- 
ningen av Handledning för spårvägsplanering i Skåne har nya förutsättningar 
från Spårvagnar i Skåne angett att gällande gränsvärde för minsta horisontalradie 
i trafikspår är 40 meter. Små horisontalradier innebär låga hastigheter, sämre 
komfort, större underhållskostnader och ökad risk för bullerproblem.

Rälsförhöjning används för att motverka sidoaccelerationen i kurva och används 
för hastigheter över 50-70 km/h då spårvägen går på eget utrymme. När spår- 
vägen går i gatan är det svårt att anordna rälsförhöjning även om det är efter- 
strävansvärt. 

Vid en korrekt projektering av spårgeometrin används övergångskurvor mellan 
rakspår och kurva samt kurva och kurva. I tidiga skeden där spårgeometrin 
endast skissas behöver hänsyn tas till att övergångskurvor kräver mer utrymme 
vilket gör att det behövs en utrymmesmarginal vid framför allt små radier.

Tabell 6-3 Rikt- och gränsvärden för horisontalradie.          

Hastighet Horisontalradie (utan rälsförhöjning)

Riktvärde Gränsvärde

20 km/h 50 m 40 m *)

30 km/h 110 m 75 m

50 km/h 300 m 200 m

70 km/h 600 m 400 m

100 km/h 1200 m 800 m

*) Efter utgivningen av Handledning för spårvägsplanering i Skåne har nya förutsättningar från 
Spårvagnar i Skåne angett att gällande gränsvärde för minsta horisontalradie i trafikspår är 40 m.

Vertikalradier begränsas med hänsyn till komfort och siktsträcka. Värdena i 
Tabell 6-4 nedan baseras på förarens stoppsikt, en reaktionstid på 1,5 sekunder 
och kompensation för eventuellt medlut.

Tabell 6-4 Rikt- och gränsvärden för vertikalradier.
Hastighet Vertikalradie

Riktvärde Gränsvärde

50 km/h 1500 m 1300 m

70 km/h 5000 m 3500 m

Utgångspunkten för förstudiearbetet är att moderna spårvagnar klarar upp till 
6 % lutning utan extra drivaxlar. Vid brantare lutningar, upp mot 8-9 % krävs 
särskild uppmärksamhet för skarpa kurvor, lövhalka, korsningar med övrig trafik 
och tillgänglig siktsträcka (längre bromssträcka i branta nedförsbackar). Branta 
lutningar kan även medföra ökade krav på spårvagnarna avseende antal drivaxlar.
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Figur 6-12 Bergaliden i Helsingborg har den största lutningen (ca 7 %) längs  
förstudiens korridor.

Strömförsörjning
De flesta nya spårvägssystem drivs med 750 V likström. För att mata kontakt- 
ledningen behövs så kallade likriktarstationer som tar emot och omvandlar ström  
från det allmänna elnätet. Likriktarstationer placeras normalt på en till tre kilo- 
meters avstånd längs banan och upptar i storleksordningen 75-100 m2.

Handledning för spårvägsplanering i Skåne anger riktvärdet för kontaktlednings- 
höjd över rälsöverkant till 5,5 meter och gränsvärdet till 5,0–6,0 meter. Enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter bör kontaktledningshöjden inte understiga 5,0 
meter. Under viadukter är det möjligt att gå ner till en kontaktledningshöjd på 
4,2 meter förutsatt att det inte förekommer någon annan trafik i spårvägen.

Kontaktledningsanläggningen  
består vanligtvis av stolpar, bärlinor 
och kontaktledningstråd. I de fall 
byggnader finns på ömse sidor av 
spårvägen kan bärlinor monteras i 
fasaden på kringliggande byggnader 
och då även samutnyttjas med gatu- 
belysning. Det är viktigt att kontakt- 
ledningsanläggningen utformas på ett 
attraktivt sätt med bärtrådar i fasader 
eller väl utformade stolpar.

Figur 6-13 Exempel på kontakt-
ledningsstolpe med belysning från 
Strasbourg, Frankrike.
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Regionalspårväg
För att göra spårvägen konkurrenskraftig på längre sträckor krävs högre hastig- 
heter. Detta medför en mer järnvägslik spårväg, ofta med makadambädd och en 
kraftigare kontaktledningsanläggning. Vid hastigheter över 70 km/h förutsätts 
också någon form av signal- och säkerhetssystem. En god framkomlighet är 
viktigt där hastigheten är prioritet och det är därför extra betydelsefullt att antalet 
korsningspunkter med biltrafik och oskyddade trafikanter minimeras för  
regionalspårvägar. Planskilda korsningar är att föredra.

Figur 6-14 Rhônexpres i Lyon, Frankrike (Foto: Okänd / Wikipedia Commons).

6.2 Bussystem
Längre fram i förstudien redovisas behovet av att kunna bygga spårvägssystemet i 
etapper. Etapper innebär att olika delar av systemet byggs ut vid olika tidpunkter 
men även att systemet först kan byggas ut som ett bussystem. Vid behov kan 
bussystemet sedan byggas om till spårväg i de etablerade korridorerna. För att  
inte omöjliggöra trafikering med buss i förstudiekorridorerna behövs en samman- 
ställning av bussens krav på infrastrukturen.

Det finns många exempel på bussar och bussystem som påminner om spårvagns- 
trafik. De kan bestå av ett stort inslag av busskörfält, bussvägar, väl utrustade håll- 
platser, signalprioritering med mera för att skapa ett helt bussystem. Det finns 
exempel på bussystem med automatisk styrning av bussarna som kan minska 
utrymmesbehovet något och ge en exakt hållplatsangöring.

Fordon
Det finns många olika typer av bussar med olika kapacitet och egenskaper. I 
Tabell 6-5 nedan följer en sammanställning av några busstyper.

Bussar är bundna till vägsystemets högst tillåtna hastighet, normalt upp till  
50 km/h i tätort. Idag är det även vanligt att hastigheterna i centrala delar sänks  
till 40 eller 30 km/h. Väg 111 mellan Höganäs och Helsingborg har 100 km/h  
som skyltad hastighet på en stor del av sträckan och där är bussarnas max- 
hastighet 90 km/h.
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Tabell 6-5 Busstyper och mått (Källor: VGU, Ribuss-08 och Volvo).
Busstyp Längd

(m) 
Bredd

(m)
Höjd

(m)
Vändradie/
körvidd (m) 

LBn, normal buss 12 2,55 ca 3,2 12/6,5

 Bb, boggiebuss 15 2,55 ca 3,2 14/7,0

Bl, ledbuss 18 2,55 ca 3,2 12/7,0

Dubbelledbuss 24 2,55 ca 3,2 12,5/7,0

För att driva bussar finns idag en mängd olika drivmedel. Traditionellt har diesel  
varit det normala drivmedlet. I takt med ökade problem med miljön i städerna 
har andra drivmedel som etanol, biodiesel och gas (biogas/vätgas) blivit allt van- 
ligare. Elektriska bussystem har funnits länge i form av trådbuss vilket innebär att 
bussen har en strömavtagare och får el från en kontaktledning ungefär som spår- 
väg. Under senaste åren har det kommit ut batteridrivna bussar på marknaden.

I grunden kan alla busstyperna ovan drivas med alla varianter av drivmedel. Det  
är dock vanligast att bussar i stadstrafik har andra drivmedel än diesel med anled- 
ning av miljökrav i städerna. I Sverige finns bara ett trådbussystem, i Landskrona. 
Batteridrivna bussar är i dagsläget ovanliga framför allt på grund av att kör- 
sträckan är begränsad. Olika pilotprojekt pågår dock med att utveckla snabb- 
laddningssystem vid till exempel ändhållplatser.

Fri höjd
SL:s riktlinjer RIBUSS-08 anger att fria höjden för broar och portaler bör vara 
minst 3,7 meters höjd vid förekommande busstrafik.

Omgivande gaturum
För att ge busstrafik samma möjlighet till hög framkomlighet som spårbunden  
trafik bör bussen köra i egna körfällt eller på egen bana. För nybyggnad rekom- 
menderas körfältsbredden 3,5 meter för att uppnå god standard.

Fördelen med en mittförlagd bussväg är att busstrafiken slipper störningsmoment 
i form av felparkerade bilar, av- och pålastning, cyklister samt högersvängande 
fordon. För att förhindra u-svängande fordon bör bussens körfält skiljas eller 
separeras med någon slags barriär (se Figur 6-15).
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Figur 6-15 Mittförlagda busskörfält.

Ett annat alternativ är att sidoförlägga busskörfälten (Figur 6-16). Detta kan  
medföra svårtolkade trafiksituationer på raksträcka men framför allt vid kors- 
ningar.

Figur 6-16 Sidoförlagda busskörfält.

Geometriska förutsättningar
Den viktigaste faktorn vid val av geometri/linjeföring är den sikt som behövs för 
att säkert kunna stanna för ett hinder. De radier som redovisas i Tabell 6-6 och 
Tabell 6-7 är hämtade från SL:s riktlinjer RIBUSS-08 som baseras på VGU.

Tabell 6-6 God och mindre god standard för horisontalradier.
Referenshastighet Radie

God standard Mindre god standard

30 km/h 40 m 30 m

50 km/h 140 m 110 m

70 km/h 340 m 270 m
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Tabell 6-7 God och mindre god standard för vertikalradier.
Referenshastighet Radie

God standard Mindre god standard

Konvexa vertikalradier

30 km/h 150 m 100 m

50 km/h 1100 m 700 m

70 km/h 3500 m 2200 m

Konkava vertikalradier (med god belysning)

30 km/h 150 m 100 m

50 km/h 400 m 200 m

70 km/h 1100 m 750 m

Maximal lutning för busstrafik bör inte vara mer än 7 %. Vid hållplatslägen anger 
checklistan i Skånetrafikens Hållplatshandbok maximal längslutning till 2 %.

6.3 Hållplatser
Lokalisering och utformning av hållplatser är en viktig del ur många aspekter. 
Hållplatsen behöver uppnå god trafiksäkerhet för resande och övriga trafikanter  
samt passa in i den omgivande miljön. Spårvagnar i Skåne har tagit fram ett 
designkoncept för fordon och hållplatser (Spårvagnar i Skåne, 2013a).

Figur 6-17 Illustration av en standardhållplats för spårvagn (Källa: Spårvagnar i 
Skåne, 2013a).

Lokalisering
Vid hållplatser bör lutningen inte överstiga 2 % (gränsvärde 3 %) då risker kan 
uppstå vid halt väglag. Hållplatser bör heller inte förläggas i kurva eftersom det 
innebär att avståndet mellan insteg och plattform ökar. En annan nackdel med 
hållplats i kurva är att spårvagnsföraren får sämre överblick över av- och på- 
stigande.

Avståndet mellan hållplatserna är en avvägning mellan efterfrågan vid platsen 
och den extra restid som varje stopp medför. Spårvagnar i Skånes riktvärde för 
hållplatsavstånd är 500-800 meter vid lokal trafik i bebyggd miljö. Gränsvärdet  
är satt till 400 meter vilket inte bör underskridas.

Utformning
Längden på plattformarna baseras på spårvagnslängden plus några meter säker- 
hetsmarginal. Där flera linjer går ihop vid samma hållplats eller där dubbelkop-
plade spårvagnar angör hållplatsen behöver plattformen vara längre. Spårvagnar 
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i Skåne har tagit fram rikt- och gränsvärden för plattformslängder enligt Tabell 
6-8 nedan. I förstudiearbetet har gränsvärdet för plattformslängd på regional linje 
satts till 45 m och riktvärdet till 80 m.

Plattformsbredden bör vara anpassad till det största beräknade antalet resenärer 
som uppehåller sig samtidigt på hållplatsen. Tillgänglig plattformsyta bör inte 
understiga 1 m2 per person. Plattformarna bör vara utrustade med regnskydd, 
sittplatser, resandeinformation och automater för köp och validering av biljetter.  
I ett spårvagnssystem ska ingen ombordförsäljning förekomma.

Tabell 6-8 Mått för plattformar.
Parameter Riktvärde Gränsvärde

Plattformslängd,
lokal linje

Planberedskap för 45 m Min 35 m

Plattformslängd,
flera lokala linjer

Planberedskap för 65 m Min 35 m

Plattformslängd,
lokal och regional linje *)

Planberedskap för 80 m Min 65 m

Plattformslängd,
regional linje *)

Planberedskap för 80 m Min 45 m

Plattformsbredd Min 3,5 m (inklusive utrust-
ning som väderskydd m m)

Min 2,25 m fri yta (exklusive 
hållplatsutrustning)

Plattformshöjd 0,28 m

*) Antagna värden för förstudiearbetet.

Sido- eller mittplattformar
Vid normala förhållanden rekommenderas sidoplattformar framför mittplatt- 
formar. Mittplattformar tar generellt lite mindre gatubredd i anspråk men desto  
mer utrymme krävs i längdled för de S-kurvor som krävs före och efter håll- 
platsen. Om dessa S-kurvor utförs för korta riskerar åkturen att bli ryckig, 
obekväm och bullrig. I förstudiearbetet har utgångspunkten varit att använda 
sidoplattformar. Mittplattformar har studerats framför allt vid ändhållplatser där 
det förenklar för resenärerna att bara ha en plattform att gå till avsett från vilket 
spår nästa spårvagn avgår.

Figur 6-18 Sidoförlagd hållplats i Mulhouse, Frankrike.



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 62

Klackhållplats
För spår i blandtrafik är klackhållplats en vanlig lösning. Klackhållplatsen är en 
variant av sidoplattform som innebär att trottoaren breddas och avslutas med en 
plattform intill spåret. För passagerarna erbjuds då en säker passage till och från 
spårvagnen. På gator med bara ett körfält i vardera riktningen hindras normalt 
biltrafiken när en spårvagn står vid hållplatsen. Denna hållplatstyp har samma 
funktion för busstrafik.

Figur 6-19 Klackhållplats på Tvärbanan i Gröndal med ett körfält i vardera 
riktningen.

6.4 Depåer
Spårvagnar i Skåne har tagit fram en depåstrategi för utbyggnaden av spårväg i 
Malmö, Lund och Helsingborg. Depåstrategin tillsammans med det gemen- 
samma fordonskonceptet definierar behovet av depåkapacitet i de tre städerna. 
Det finns två typer av underhållsbehov: frekvent underhåll och sällanarbeten. 
Exempel på frekvent underhåll är städning, kontroll/besiktning, utvändig tvätt, 
klottersanering och avhjälpande underhåll och exempel på sällanarbeten är hjul- 
svarvning, karosseriarbeten, målnings- och plastarbeten samt större revisions- och 
garantiarbeten.

Utgångspunkten är att depåer för det frekventa underhållet behöver finnas i alla 
tre städerna medan sällanarbeten kan utföras i en gemensam depåanläggning. Det 
innebär att spårvagnarna vid behov flyttas mellan verkstäderna. Depåstrategin 
föreslår Malmö som bas för sällanarbeten.

En depå kräver ett relativt stort område och kan upplevas som störande för 
omgivningen. Depåer placeras därför oftast utanför centrum.

Depå Helsingborg 
Depån i Helsingborg är tänkt att lokaliseras vid Grusvägen på fastigheten 
Turmalinen (se Figur 6-20), på sträckan mellan Dalhem och Väla centrum.
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Figur 6-20 Föreslaget läge för spårvagnsdepå i Helsingborg.

Behovet består av en inomhusuppställning (för att skydda mot snö, klotter och 
åverkan), en verkstadsbyggnad, lokaler för personalen samt de spårförbindelser 
som behövs inom depåområdet. Depåutredningen för Helsingborg rekommen- 
derar att anläggningen byggs för 11 stycken 29–33-metersvagnar i ett första 
skede. Anläggningen ska ha möjlighet att byggas ut för ytterligare 12 vagnar 
(totalt 23 stycken) varav ett antal vagnar kan vara upp till 45 meter långa.
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Depå Höganäs
För att undvika att behöva köra tomma spårvagnar från depån i Helsingborg till 
Höganäs innan första turen på morgonen och tillbaka tomma till Helsingborg  
på kvällen, föreslås i förstudien att en mindre depå i Höganäs övervägs som kom- 
plement till depån i Helsingborg. Depån i Höganäs bör byggas för två eller fyra 
spårvagnar i en uppställningshall. Övriga funktioner som bör ingå är möjlighet 
till städning och visst dagligt underhåll, lokaler för trafikpersonal samt möjlighet 
till utvändig tvätt av spårvagnarna.

Ett förslag till lokalisering av depån är i norra delen av Höganäs där spåren i 
framtiden har möjlighet att grena av åt öster och norr (Figur 6-22).
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  Figur 6-21 Inspirationsbild för depåanläggningen i Helsingborg  
(Källa: Depåutredning Helsingborg, BBH Arkitekter 2012).
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Figur 6-22 Möjligt läge för spårvagnsdepå i Höganäs.
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6.5 Kablar och ledningar
Flytt och förnyelse av kablar och ledningar i marken där spårvägen ska gå är ofta  
omfattande och kostsamma arbeten. Huvudskälet till att flytta längsgående led- 
ningar som hamnar under spårvägen är att möjliggöra åtkomst utan att stoppa 
spårvägstrafiken. Väljer man av olika anledningar låta kablar eller ledningar ligga 
kvar, är det vanligt att utföra förnyelseåtgärder i samband med spårvägsbygget. 
Nedstigningsbrunnar flyttas då från spårområdet. Korsande kablar och ledningar  
kan generellt ligga kvar även om vissa förnyelseåtgärder, som att lägga dem i 
kanalisation eller skyddsrör, kan vara aktuella. Dessa arbeten görs för att för- 
länga livstiden på kablarna och ledningarna och för att säkra spårvägens drift.

Spårvagnar i Skåne har tagit fram ett PM, Ledningsutredning i samband med 
spårvägsanläggning, i vilket det står mer att läsa om ledningar och kablar vid 
spårvägsanläggningen.

I förstudiearbetet har möjliga ledningsägare längs den föreslagna korridoren 
identifierats och kontaktats. Tabell 6-9 nedan visar de typer av kablar och  
ledningar som undersökts inom korridorområdet samt de kabel- och lednings- 
ägare som är kontaktade.

Tabell 6-9 Sammanställning av kontaktade kabel- och ledningsägare.
Typ av ledningar/kablar Berörd ledningsägare

El Höganäs Energi, Svenska Kraftnät, Öresundskraft

Fjärrkyla/Fjärrvärme Öresundskraft, Höganäs Fjärrvärme

Gas Eon Gas, Öresundskraft

Opto/fiber Höganäs Energi, Öresundskraft

Tele Com Hem, IP-only Networks, Skanova, TDC, Tele 2, Telenor

VA Höganäs kommun (VA-avdelningen), NSVA, Sydvatten

Resultatet av inventeringen redovisas i kartbilagan (Tekniska anläggningar  
blad 1-7).

6.6 Geoteknik
Området har präglats av upprepade tektoniska rörelser vilket har resulterat i en 
mosaik av upphöjda och nedsänkta bergrundspartier. Detta märks med tydlighet 
i områdets topografi som kännetecknas av slättland med inslag av markanta höjd- 
partier. I flertalet fall är dessa höjdpartier bergrundsbetingade och den sedimen- 
tära berggrunden ligger här ställvis mycket ytligt, mindre än 0,5 meter under 
markytan. Framför allt har ytlig berggrund påträffats inom höjdpartierna från 
Viken och söderut.

I läge för planerade planskildheter, Maria station och korsningen med E4 vid 
Väla, finns huvudsakligen lermorän alternativt lerig morän. Planskildheten vid 
Väla gränsar i väster till en större isälvsavlagring som kan föra mycket vatten. 
Planskildheten vid Maria station gränsar i söder till ett sedimentområde av sand 
som också kan föra en del vatten.

Redovisning av geotekniska förutsättningar finns i kartbilagan (Geoteknik  
blad 1-7).
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6.7 Konstbyggnader
För spårvagnstrafik är det möjligt att gå ner till en kontaktledningshöjd på  
4,2 meter (gränsvärde) under broar vilket ger en minsta fri höjd på 4,5 meter  
(inklusive kontaktledningens konstruktionshöjd). En större fri höjd är att  
rekommendera för att undvika risk för nedrivning av kontaktledningen. Vid en  
kontaktledningshöjd på 4,2 meter ska det helst inte förekomma någon övrig 
trafik i samma sträckning.

Tabell 6-10 nedan redovisar översiktligt vilka längder på ramper som behövs för 
spårväg för passager på bro över eller i tunnel under befintlig trafik. Längderna 
avser ramplutning på 6 %.

Tabell 6-10 Exempel på längder på ramper för spårvägen vid konstbyggnader.
Exempel Rampernas längd

Bro över befintlig järnväg Ca 150 m

Bro över befintlig bilväg Ca 90 m

Tunnel under befintlig järnväg/bilväg Ca 130 m

En inventering är genomförd i förstudiearbetet från kartmaterial och foton. 
Inventeringen avser tillgängligt utrymme vid befintliga konstbyggnader. Inven- 
teringen omfattar inte bärighet, konstruktionsutformning och behov av  
förstärkningsåtgärder.

Resultatet av inventeringen redovisas i kartbilagan (Tekniska anläggningar,  
blad 1-7).

6.8 Trafiksäkerhet
Spårvägstrafik i stadsmiljö är ett relativt ovanligt inslag i Sverige, vilket innebär 
att det uppkommer nya trafiksituationer. Spårvägen skiljer sig också från väg- 
trafik, dels genom sina egenskaper men också genom skillnader i lagstiftningen. 
Trafiksäkerhetsaspekterna måste därför beaktas särskilt när man anlägger en 
spårväg.

I detta kapitel redovisas förutsättningarna för att åstadkomma hög trafiksäkerhet 
och vilka konsekvenser och krav detta ger för utformningen. För att skapa god 
trafiksäkerhet krävs att alla som är inblandade och som kan påverka sin trafik- 
situation tar sin del av ansvaret. Detta innebär dels att man måste arbeta med 
beteendepåverkande åtgärder, men också att man planeringsmässigt och utform- 
ningsmässigt skapar förutsättningar för trafiksäkert beteende och bra samspel.

Vision
Allt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen, vilket innebär att man inte 
accepterar att folk skadas svårt eller dör i trafiken. När spårvagnsnät byggs ut 
finns förutsättningar för att åstadkomma hög trafiksäkerhet i det nya systemet. 
Visionen bör vara att uppnå världens säkraste spårvägsnät där ingen skadas svårt 
eller dör.
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Olycksstatistik
Enligt den nationella trafikolycksdatabasen STRADA har under perioden 2008  
till och med 2012 knappt 60 spårvagnsolyckor som resulterat i svåra person-
skador eller dödsfall registrerats i svenska spårvägsstäder. Av dessa är två tredje- 
delar kollisioner mellan spårvagn och fotgängare, vilket innebär att det i första 
hand är dessa olyckor som man bör arbeta för att förebygga. Åtta är olyckor vid 
kollision mellan personbil och spårvagn som resulterat i svåra personskador.

Förutom direkta kollisioner inträffar olyckor vid av- och påstigning på spårvag-
nen eller genom att snubbla eller cykla omkull vid spårvagnsspåren. De flesta i 
dessa båda olyckstyper är dock lindriga. 

En fransk olycksdatabas, dit spårvägens trafikhuvudmän är skyldiga att rapportera 
in olyckshändelser, visar att andelen spårvagnsrelaterade olyckor i ett spårvagns-
system var lägre än andelen bussrelaterade olyckor i ett bussystem (uppgift 
hämtad från Spårvagnar i Skåne 2012) (Figur 6-23).
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3.2.1.2  All events  relative distribution 
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We  observe  a  breakdown  of  events  which  is  substantially  identical  for  the  eight  years.  The  slight 
inverse  evolution  of  the  breakdown  between  passenger  accidents  and  collisions  with  third  parties 
observed until 2009 did not continue in the same direction in 2010. 

3.2.2  Possible indicator for event monitoring : comparison with bus systems 
The  number  of  events  per  10,000  km  is  a  routine  indicator  for  certain  tram  and  bus  systems.  We 
obtained  bus  accident  data  for  8  tramway  networks.  The  events  taken  into  account  for  buses  are 
broadly the same as those for trams: essentially collisions with third parties and passenger accidents. 
Applying this to all the networks which declared their production, we obtain the following graph: 
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Although  there  were  different  panels  for  the  urban  areas  compared,  it  remains  true  that,  for  this 
indicator, the comparison with buses gives tram systems the advantage. 

3.3  EVENTS – ANALYSIS OF  "STPG LINES" 

3.3.1  Introduction – definition of panel 
We use the term “STPG lines” by contrast with “conventional  lines”. This a  linguistic device to allow 
easy identification of tramway lines built in accordance with the STPG Decree of 2003. 
 
This means that STPG lines are those which entered commercial operation from the year 2006. 

Figur 6-23 Statistik från 45 linjer i 19 franska städer visar att antalet olyckor per 
fordonskilometer är lägre för modern spårväg (röd linje) jämfört med buss, svart linje.

Trafikreglering
Enligt Lag om trafikdefinitioner (2001:559) är spårvagnen inget fordon. Spår- 
vagnen följer därför inte vägtrafikens regler. Detta kan skapa problem, framför 
allt i blandtrafikmiljö och i korsningar. Enligt trafikförordningen ska trafikan-
ter lämna särskilda fordon såsom järnvägståg och spårvagn företräde. Undantag 
gäller för spårvagn om denna har väjningsplikt enligt lokala trafikföreskrifter som 
utmärks genom vägmärke. Vid övergångsställe gäller dock att det i motsats till 
huvudregeln är fotgängare som ska lämna företräde. Övergångsställen för fot- 
gängare över spårväg bör undvikas.

Fordonsegenskaper
Spårvagnens bromssträcka har en klar koppling till hastigheten och i jämförelse 
med busstrafik och biltrafik är bromssträckan längre. Spårvagnen skiljer sig 
också från vägtrafiken i det att man är bunden till sina spår och därför inte har 
möjlighet att undvika en kollision genom att väja. Spårvagnens egenskaper gör 
att det är särskilt viktigt hur passagerna för oskyddade trafikanter utformas.
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Tabell 6-11 Samband mellan hastighet och bromssträcka för bil, buss och spårvagn.
Hastighet Bil Buss Spårvagn

15 km/h 5 m 6 m 7 m

30 km/h 13 m 16 m 20 m

40 km/h 18 m 25 m 32 m

50 km/h 26 m 35 m 46 m

Hastighet
Precis som för övriga fordonsslag så är hastigheten den enskilt viktigaste faktorn 
när det gäller trafiksäkerhet. Hastigheten påverkar såväl risken för att en olycka 
ska inträffa som konsekvensen av olyckan när den inträffar. 

Sambandet mellan hastighet och konsekvens vid kollision mellan oskyddade 
trafikanter och motorfordon är väl känt.

Sambandet mellan hastighet och personskador vid olyckor mellan spårvagn 
och andra trafikanter, framför allt oskyddade, är inte lika väl undersökta. Det 
finns dock starka skäl för att hastigheten av trafiksäkerhetsskäl bör vara lägre 
för spårvagn. Det tyngre fordonet innebär dels längre stoppsträckor, men också 
att rörelseenegin vid kollisionstillfället blir högre vid samma hastighet. Från 
Holländska studier har man bedömt 18 km/h som en rimlig hastighet vid  
planerade möten mellan spårvagn och oskyddade trafikanter. 

Fotgängare och cyklister
Fotgängare och cyklister är oskyddade trafikanter och därmed extra utsatta i 
trafiken. Förutom riskerna vid kollisionsolyckor så innebär också spåren i sig 
en risk, framför allt för cyklisterna, för singelolyckor. Cykling i blandtrafik med 
spårburen trafik bör undvikas. För fotgängare rekommenderas, framför allt i 
komplexa trafikmiljöer, att man styr trafiken med fållor eller liknande innan 
passage av spårvagnslinje. 

Vid korsningspunkterna mellan spårvagn och gång- och cykeltrafik krävs tydliga 
och konsekventa lösningar. Utformningen bör stödja den väjningsplikt som fot- 
gängare och cyklister har mot spårvagnen.

Övergångsställen och gång- och cykelpassager bör utformas enligt principerna i 
Säker spårväg (se Figur 6-24). Så långt det är möjligt ska passagemöjligheterna 
koncentreras till vissa punkter och att dessa görs så säkra som möjligt. Använd- 
bara principer är dels att utgå från kommunernas övergångsställesplan, dels att 
göra en bedömning av hur tätt passagemöjligheter behövs utifrån omgivningen 
och fotgängarnas rörelsemönster.

Cykelpassager är oftast kombinerade med gångpassager och har samma krav på 
trafiksäkerhetsnivå som gångpassagerna. Den utformning som ger bäst trafik- 
säkerhet är en saxad och förskjuten cykelpassage. Denna utformning gör att 
cyklisten blir fotgängare vid passagepunkten. För cyklisterna är det dessutom 
viktigt att spårvägen kan passeras rätvinkligt för att undvika att fastna i spåret.
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Figur 6-24 Principutformning av gångpassage.

Korsningar med bilvägar
Vid korsningspunkterna mellan spårvagn och övrig trafik krävs tydliga och 
konsekventa lösningar. Utformningen bör stödja den väjningsplikt som övrig 
trafik har mot spårvagnen om detta är inte är undantaget med stöd av lokal 
trafikföreskrift.

För att förenkla korsningsbilderna bör vänstersvängar för motortrafik förbjudas. 
Det gäller framför allt i komplicerade korsningar. Då dessa korsningar i all- 
mänhet också är ganska hårt trafikerade rört det sig ofta om signalreglerade  
korsningar. Om möjligheten till vänstersväng behålls ställs särskilda krav på 
utformningen. Sikten måste vara god och spårvagnen bör vara lätt att upptäcka. 
Eventuellt kan signalreglering eller särskild fas för den vänstersvängande trafiken 
krävas. 

På många platser längs med väg 111 har vänstersvängfält byggts för att säkra 
framkomligheten. I samband med att spårväg byggs bör behovet av högersväng-
fält i korsningar studeras för att identifiera platser där det kan uppstå problem 
om svängande fordon på länsväg köar upp för att släppa fram spårvagnen.

Vid cirkulationsplatser bör spårvagnen på grund av spårvagnens krav på kurv- 
radier passera rakt igenom mittcirkeln. Om spårområdet endast tangerar cirkeln 
uppstår oklara ytor och motriktade trafikströmmar. Man bör också undvika två 
körfält in i och ut ur cirkulationen.

Sträcka
Behovet av separeringsgrad beror på hastigheten på såväl spårvagnen som annan 
motorfordonstrafik och dimensionerande trafiksituation. Vid val mellan mittför-
lagd och sidoförlagd är detta också beroende på passagebehovet hos de oskyddade 
trafikanterna. Framför allt längs med länsväg 111 innebär en sidoförlagd spårväg 
väster om vägen att flertalet oskyddade trafikanter inte behöver passera länsvägen. 

Hållplatser
Hållplatsen ska utgöra en säker och trygg plats att vistas på. Utrymme måste  
därmed säkras som medger plats för såväl av- och påstigande som för väntande 
passagerare. Väderskydden bör täcka hela hållplatsens bredd och vara tillräckligt 
långa så att väntande passagerare ryms under väderskyddet utan att hamna för 
nära perrongkanten.
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Figur 6-25 Korsning mellan spårväg och cykelväg i Nantes, Frankrike.

Till skillnad mot busshållplatser bör spårvagnshållplatser placeras framför gång-  
och cykelpassagen. Detta beror framför allt på spårvagnens hastighet och stopp- 
sträcka, men också på oförmågan att avvärja en kollision genom att väja. Dess- 
utom har oskyddade trafikanter ofta svårt att skilja på spårvagnens stoppsträcka 
från bussens. En placering framför gång- och cykelpassagen ger såväl lägre antal 
olyckor som lindrigare skador. Anledningen är framför allt att hastigheten är låg 
och att trafikanterna har möjlighet att samspela.

Utryckningsfordon
Erfarenheter från bland annat tvärbanan i Stockholm har visat på problem vid 
utryckningar, framför allt i rusningstrafik, på grund av stillastående fordon. De 
gator där spårvagnen går i blandtrafik bör därför inte sammanfalla med primära 
stråk för utryckningstrafiken.
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7 Åtgärdsvalsstudie enligt  
	 fyrstegsprincipen

Det är viktigt att investeringar planeras och genomförs utifrån ett långsiktigt 
hållbart perspektiv med hänsyn till både den byggda miljön och natur- och 
kulturlandskapet. För att säkerställa detta har under förstudiearbetet ett stort 
antal alternativ och förslag diskuterats och i olika grad bearbetats. Alternativen 
har framkommit under arbetet med förstudien och vid samråd eller har funnits 
med sedan tidigare utredningar.

För att säkerställa att de föreslagna åtgärderna är rimliga utifrån ett långsiktigt 
hållbart perspektiv tillämpas alternativgenerering med hjälp av den så kallade 
fyrstegsprincipen. För ca 10 år sedan tog Vägverket (numera en del av Trafik- 
verket) fram Fyrstegsprincipen i samband med analyser inför flerårsplaneringen 
för investeringar i infrastruktur. Fyrstegsprincipen har ett brett förhållningssätt 
där studier av alternativa lösningar eftersträvas. Det är även ett sätt att garantera 
att lösningar som på ett mer hållbart sätt löser problem föredras framför lös- 
ningar som innebär större ingrepp i landskap och miljö. 

Enligt fyrstegsprincipen ska förslagen till lämpliga lösningar diskuteras och prövas 
på ett förutsättningslöst sätt utifrån följande stegvisa hantering:

Tänk om – Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transport- 
sätt – planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på 
såväl transportsystemet som samhället i övrigt, för att minska transportefter- 
frågan eller föra över transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller 
miljövänligare färdmedel. 

Optimera – Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur – 
insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till transport-
systemets olika komponenter för att använda befintlig infrastruktur effektivare, 
säkrare och miljö-vänligare. 

Bygg om – Begränsade ombyggnadsåtgärder – förbättringsåtgärder och ombygg-
nader i befintlig infrastruktur, till exempel kapacitets-, trafiksäkerhets- eller bärig- 
hetsåtgärder. 

Bygga nytt – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder – om- och nybygg- 
nadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya väg- eller bansträck- 
ningar. 

7
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7.1 Steg 1 – Tänk om

Vårt resande uppstår genom att olika aktiviteter behöver ske på olika platser. 
Genom en genomtänkt fysisk planering kan en del av resandet undvikas eller 
resornas längd kan minskas. Kortare resor kan med fördel ske genom att gå eller  
cykla, därmed minskar bilresandet. God samhällsplanering kan dessutom under- 
lätta för att resorna kan ske med kollektivtrafik. 

Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen och kan därmed i allra 
högsta grad påverka de fysiska förutsättningar som ger upphov till resor. Exempel 
på åtgärder enligt steg 1 är:

•	 Samhällsplanering så att resorna blir kortare och med fördel kan tas med 
cykel, genom att gå eller med kollektivtrafik.

•	Åtgärder för att öka andelen som kan arbeta hemma med syfte att minska 
resandet generellt.

En mer ingående redovisning av hur Höganäs och Helsingborg arbetar enligt  
steg 1 ges i nästa kapitel.

Resandet påverkas mycket av befintliga strukturer. Även om det finns ett starkt 
önskemål om strukturer som ger ett minskat resande och ressätt som inte belastar 
vår miljö så är vi för en lång tid framöver fast i dagens strukturer.

Utifrån nu antagna planer arbetar Höganäs och Helsingborg aktivt med att skapa 
strukturer som minskar transportbehovet. Förändringen kommer dock att ta lång tid 
innan den ger någon effekt på resandet. Kommunerna kommer att växa vilket ger ett 
sammanlagt ökat resande.

En kraftfull satsning på spårburen kollektivtrafik kan förstärka möjligheterna att 
bygga den täta transportsnåla staden och regionen och bidra till ett minskat resande.

För att åtgärder som har som mål att begränsa bilresandet ska kunna bli effektiva 
behövs en kapacitetsstark kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter.
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7.2 Steg 2 – Optimera

Figur 7-1 Illustration med ny dubbelledbuss för Malmö-Expressen.

Exempel på åtgärder enligt steg 2 är:

•	Att använda fordon med högre kapacitet, att gå från normalbussar till  
ledbussar och eventuellt dubbelledbussar

•	Att utöka turtätheten i busstrafiken
•	Att förbättra prioritering av kollektivtrafiken i signalregleringar
•	 Förbättrad information

Kommunerna och Skånetrafiken strävar efter ett effektivt utnyttjande av det 
befintliga kollektivtrafiksystemet. Många av de ovanstående åtgärderna genomförs 
kontinuerlig för att öka kapaciteten i befintliga system (se nästa kapitel).

Till viss del har vanliga bussar ersatts med längre bussar eller boggiebussar. Detta 
skulle kunna utökas ytterligare genom trafik med dubbeldäckare eller dubbelled-
bussar. Successivt har turtätheten på de olika linjerna höjts. Allt detta innebär för 
resenärerna inte enbart en högre kapacitet utan även en förbättring av kvaliteten. 
Ökad turtäthet leder till minskade väntetider.

Allt detta kan genomföras på relativt kort sikt och ger effekt nästan omedebart. 
Åtgärderna har dock en begränsad effekt. Bussar har begränsad längd. I undan- 
tagsfall kan trafiken ske med dubbelledbussar, vilka inte kan tillåtas trafikera 
överallt och har en lägre komfort i högre hastigheter. Turtätheten för fordon i 
kollektivtrafik anses vara optimalt kring ca ett fordon var 5:e minut. Fler fordon 
ger en viss ökning av kapaciteten men sällan en förbättring av kvaliteten. Blir 
avståndet mellan fordonen för kort sker oftast en klumpkörning av fordon som 
innebär en försämring av effektiviteten, den totala kapaciteten kan inte nyttjas 
fullt ut.

Åtgärder som ger ett effektivt utnyttjande av befintligt system måste på kort sikt 
genomföras för att lösa en del av de problem som redan finns och som inom kort kommer 
att uppstå. På längre sikt löser inte detta de framtida kapacitetsproblemen. Målen som 
angetts i denna förstudie kommer på längre sikt inte att kunna uppnås enbart genom 
dessa åtgärder.
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7.3 Steg 3 – Bygga om

Figur 7-2 BusWay i Nantes är ett exempel där ytor för befintlig infrastruktur använts 
för ett prioriterat kollektivtrafiksystem.

Steg 3 åtgärder innebär begränsade ombyggnader av befintlig infrastruktur. 
Steg 3 åtgärder kräver sällan att några nya markområden behöver tas i anspråk. 
Ombyggnader sker i stort sett inom befintligt gatu- och vägområde. Exempel på 
steg 3 åtgärder är

•	Ommålning och delvis ombyggnad av vägområdet så att separata körfält för 
kollektivtrafiken skapas

•	Ombyggnader av terminaler och hållplatser för effektivare flöde och högre 
kapacitet

Höganäs och Helsingborg arbetar kontinuerligt för en förbättrad framkomlighet 
för kollektivtrafiken. Detta sker till viss del genom åtgärder enligt steg 3 vilket i  
många fall innebär en konflikt i prioritering av det tillgängliga gatuutrymmet. 
I nästa kapitel anges konkreta åtgärder som genomförs. Om separata körfält för 
bussar prioriteras innebär detta mindre utrymme för övriga flöden. Det är oftast 
lättare att åstadkomma ett reserverat körfält för spårvagn än för buss. 

Egna utrymmen för den vägbundna kollektivtrafiken är en förutsättning för 
exempelvis åtgärder inom steg 2 och bör planeras och genomföras samtidigt.

Åtgärder som innebär begränsad ombyggnad medför i likhet med åtgärder i steg 2 ett 
mer effektivt utnyttjande av befintligt system. På längre sikt är detta inte en lösning på 
de framtida kapacitetsproblemen. Målen som har angetts i denna förstudie kommer på 
längre sikt inte att kunna uppnås genom enbart dessa åtgärder.
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7.4 Steg 4 – Bygga nytt

7.5 Åtgärdsvalsanalys
Åtgärdsvalsanalys är ett instrument för att prioritera åtgärder. Analysen ska ske 
utifrån fyrstegsprincipen.

Så långt det är möjligt ska planeringen utgå från åtgärder i steg 1 och 2 innan 
åtgärder i steg 3 och 4 genomförs. Om åtgärderna från steg 1 och steg 2 ska få 
effekt måste resandet kunna styras över från främst biltrafiken till långsiktigt håll- 
bara transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. 

I en del fall räcker den befintliga gatan eller vägen inte till för att kunna tillgodose 
transportbehovet, eller så finns det behov av nya anslutningar för kollektiv- 
trafiken. Busstrafik kan till en stor del ledas på det befintliga gatunätet och med 
rätt åtgärder enligt steg 2 och 3 kan detta på en del av sträckorna ge en hög 
kvalitet. Men det behövs på sikt mer utrymme eller nya anslutningar för att 
skapa en högkvalitativ och kapacitetsstark kollektivtrafik. En spårväg i stadsmiljö 
kommer till stor del att gå i det befintliga gatunätet men i reserverat utrymme. 
Men om en ny förbindelse behövs, så krävs att nytt område tas i anspråk.  
Planering av ny infrastruktur bör ske med omsorg så att goda miljöer skapas.

Åtgärder som innebär en nyinvestering eller större ombyggnader kan medföra relativt 
stora ingrepp i omgivningen. I en växande region behöver det på lite längre sikt 
skapas nya lösningar för transportsystemet som innebär nyinvesteringar. Till viss 
del kan dessa åtgärder genomföras inom befintligt gatu- och vägutrymme men på 
en del sträckor behöver ny mark tas i anspråk. Att på sikt planera för införandet 
av spårvägstrafik innebär att det skapas ett nytt trafiksystem med hög kapacitet och 
hög kvalitet. Ett kapacitetstarkt spårsystem innebär att de angivna målen i denna 
förstudie kan komma att uppnås även på längre sikt. 

Figur 7-3 Nybyggd spårväg i Anger, Frankrike (Källa: Okänd / Wikipedia  
Commons).
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Under de senaste 15 åren har resandet med kollektivtrafik ökat kraftigt, vilket 
medfört behov av en kontinuerlig utveckling av kollektivtrafiken. Utbyggnad av 
kollektivtrafik har samband med tillväxten i regionen och staden. I kapitel 5 finns 
en genomgång av kollektivtrafikens kapacitet. Där visas vid vilket kapacitets- 
behov det är lämpligt att byta system i kollektivtrafiken, först från normala 
bussar till bussar med högre kapacitet och därefter till spårvagn. Det finns ingen 
absolut gräns för när det är rätt att gå över från buss till spårvagnstrafik. Vid val 
av tidpunkt för systembyte kan även andra faktorer än kapacitet vägas in, såsom 
komfort, pålitlighet och strukturerande egenskaper.

Nedanstående bild visar hur åtgärder bör planeras och genomföras över tid där 
tidplanen bestäms av utvecklingen i städerna och regionen.

Staden och regionen växer; 
• ett ökat	behov	av	

transporter. 
Kapacitets- och miljö-problem	
behöver	åtgärdas; 
• kollektivtrafiken måste ta 

en större andel av resandet 
• en mer	kapacitetstark	och	

högkvalitativ kollektivtrafik 
behövs. 

Steg 1 

Steg 1 

Steg 1 

Steg 1 

Mobility 
management-

åtgärder 

Utökad och 
förbättrad	
busstrafik. 

Separata	körfält	för	
bussar	 

Ny infrastruktur för 
buss	och	spårvagn 

Val av åtgärder: 
 
• Kontinuerligt: mobility management 

och	smartare	stadsplanering. 
• Kort	sikt:	utökad	kapacitet	och	högre	

kvalitet i busstrafiken. 
• Medellång sikt: högkvalitativ 

busstrafik	i	egna	stråk. 
• Lång sikt: attraktiv och högkvalitativ 

spårvagnstrafik	i	egna	stråk 

Figur 7-4 Planering och genomförande av åtgärder över tid där tidplanen bestäms av 
utvecklingen i städerna och regionen.

Genomgången av bland annat kapacitets-, miljö- och stadsbyggnadsaspekter visar 
att det på sikt finns behov av att satsa på attraktiv och kapacitetsstark kollektiv- 
trafik lokalt i Helsingborg och i stråket Höganäs-Helsingborg. Redan nu måste 
det planeras för denna övergång om inte andra utbyggnadsplaner ska försvåra bra 
lösningar. 

Ett kontinuerligt arbete med trafik i de båda kommunerna måste ske för minskad 
transportefterfrågan och för att styra efterfrågan till mer hållbara alternativ såsom 
gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Efterfrågan på en högkvalitativ och 
kapacitetsstark kollektivtrafik kommer att växa. 

På kort sikt måste busstrafiken utvecklas. Helsingborgs kommun har tagit initia-
tiv till en översyn av busstrafiken i kommunen; superbussutredningen. På sikt ska 
visionen bakom superbussutredningen leda till egna separata stråk för busstrafik 
som ger hög kapacitet och hög kvalitet. När på längre sikt kollektivtrafikens kapa- 
citet och kvalitet ska höjas ytterligare så kan dessa stråk byggas om för spårvagns- 
trafik.

I nästa kapitel utarbetas alternativen ytterligare. Bussalternativen presenteras 
endast översiktlig. För en mer utförlig beskrivning av bussalternativet hänvisas till 
den pågående superbussutredningen. Alternativet med spårvagnstrafik i ett antal 
stråk i Helsingborg och mellan Höganäs och Helsingborg presenteras utförligt.
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8 Utredningsalternativ

8.1 Nollalternativet
Nollalternativet definieras som den situation som uppstår när samhället fortsätter 
att utvecklas med befintlig infrastruktur och utökad busstrafik liknande nuvarande 
modell. Detta jämförs med utredningsalternativen. För Helsingborg och Höganäs 
innebär nollalternativet en situation med fortsatt befolkningstillväxt, men med 
dagens transportsystem. Helsingborg och Höganäs kännetecknas av:

•	Hög befolkningstillväxt
•	Attraktiva boendemiljöer i många tätorter
•	 Ett pärlband av bostadsorter längs kuststråket
•	 En geografiskt utökad arbetsmarknadsregion
•	 Ett ökat resande

Utvecklingen kommer att ge fler framkomlighetsproblem i transportsystemet 
med följd att bussarna fastnar i trängseln. Busstrafiken kommer inte att kunna ta 
hand om de ökande resandemängderna. Kollektivtrafikens kvalitet minskar vilket 
påverkar resandet negativt och det blir en ännu kraftigare tillväxt av biltrafiken 
med ökad trängsel som följd. Det blir en nedåtgående spiral som minskar till- 
gängligheten och framkomligheten i regionen. I slutändan kommer utvecklingen  
i hela regionen att minska eller att stanna av.

Andra trender som att fler cyklar kommer eventuellt att minska problemen något. 
Likaså kan ökade bränslepriser minska problemen. Det leder dock troligtvis till 
att fordonsparken blir mer energieffektiv och att alternativa bränslen får en större 
betydelse vilket inte nödvändigtvis leder till ökade kostnader för att köra bil.

8

Figur 8-1 Bilkö i centrala Helsingborg.
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8.2 Kontinuerligt

 
Helsingborg och Höganäs har tydliga mål avseende transportsystemets utveck-
ling. Biltrafikens utveckling bör bromsas och dess negativa effekter på miljön ska 
minskas. Först och främst bör åtgärder som kan minska efterfrågan på transporter 
och leda till ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur genomföras enligt 
steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen. Nedan beskrivs sådana åtgärder i Helsingborg.

För bilister införs hastighetsbegränsningar till 40 km/h på flera stråk. Helsingborg 
har en miljözon för tung trafik samt miljöbilsparkering.

Det sker omfattande satsningar på informationskampanjer, exempelvis genomförs 
en årligen återkommande kampanj “Vår luft” i samarbete med Helsingborgs 
Dagblad. Miljöbyrån, som är ett samarbetsprojekt mellan flera förvaltningar och 
bolag i staden, arbetar med att informera och inspirera medborgare till kloka 
miljöval inklusive kloka val för resor. Miljöverkstaden arbetar med information 
och undervisning riktat mot barn och unga.

		Mobility	management	och	smart	stads-	och	trafikplanering

För att förbättra för cykeltrafiken har bland annat nedanstående åtgärder 
genomförts:

•	 Ett nytt cykelstråk mellan Laröd och Ramlösa.
•	Två cykelgarage vid Ramlösa station och ett vid Maria station där pendlare 

kan hyra plats.
•	 Skånegatan har rustats upp och fått cykelbana.
•	 Filbornavägen har fått en ny cykelväg mellan Sockengatan och Norra  

Hunnetorpsvägen.
•	 En uppdaterad cykelkarta lanserades under våren 2012.

Figur 8-2 Barntrafikskolan är en del i Helsingborgs arbete med att lära ut 
trafiksäkerhet och hållbart trafikbeteende. (Källa: www.helsingborg.se).

 35PM Trafikstrategi | fördjupningspromemoria

Samarbeta med arbetsgivare
Genom att samarbeta med arbetsgivare 
kan vi göra det enklare att välja hållbara 
färdmedel. Det kan också handla om att 
ersätta resor genom tillgänglig teknik 
som underlättar för arbete och möten på 
distans. 

Det ska vara lätt att göra rätt med bok-
ningsbara kollektivtrafikkort för tjänste-
resor, tjänstecyklar på arbetsplatsen och 
resepolicy som styr de anställdas resor. 

Genom att erbjuda bilpendlare ett må-
nadskort på kollektivtrafiken mot att de 
ställer bilen så kan vanor brytas. Erfaren-
het visar att cirka hälften av prova på-
resenärerna fortsätter att resa kollektivt 
efter en månads ”prova på”. 

Insatser bör bedrivas både internt med 
stadens förvaltningar och externt med 
företag och organisationer. Samarbetet 
ska leda till att arbetsplatserna tar fram 
en aktivitetsplan med åtgärder och en 
tidplan för att minska miljöbelastningen 
från sina transporter, som även omfattar 
tjänsteresor och leveranser.

Strategier

Rikta kommunikation ut i bostads-
områden
Sker i samband med exempelvis utbygg-
nad av ett cykelstråk eller förändringar i 
kollektivtrafiken. Det kan handla om att 
skicka ut information, en aktivitetskväll 
hos en bostadsrättsförening, erbjuda 
”prova på” eller att besöka boende och 
samtala om hållbart resande utifrån den 
enskildes situation. 

Staden kan också stödja initiativ som 
erbjuder bilpoolsmedlemskap till boende.
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Figur 8-3 Principen för nya cykelgarage vid Ramlösa station, Maria station och 
Rydebäck (Källa: www.helsingborg.se).

Följande åtgärder pågår eller planeras:

•	Vägvisningsskyltning ska sättas upp längs alla cykelstråk där det saknas idag.
•	 Längs Hjortshögsvägen byggs cykelväg mellan Långebergavägen och  

Depågatan.
•	 Ett cykelgarage vid Rydebäck station.
•	 I fem trafiksignaler placeras radar som registrerar cyklister och ger dem grönt 

ljus.
•	 Fyra korsningspunkter längs cykelvägen genom Viskängen förbättras genom 

avsmalningar och upphöjda passager.
•	Drift och underhåll av alla cykelstråk kommer att förbättras

Figur 8-4 Cykelstråk i Helsingborg (Källa: www.helsingborg.se).

För fotgängare genomförs flera förbättringar med bland annat förbättrad 
belysning längs många gångstråk och tillgänglighetsåtgärder.
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8.3 Kort sikt (0-5 år)

 
Flertalet åtgärder i kapitel 7.2 har som mål att minska bilresorna och öka andelen 
kollektivtrafikresande samt gång- och cykeltransporter. Det kräver ett kollek-
tivtrafiksystem som har både kvalitet och kapacitet att ta hand om det ökande 
antalet resenärer.

Kommunerna och Skånetrafiken arbetar tillsammans för en ökad kvalitet och 
kapacitet i kollektivtrafiksystemet. Det behövs för att säkerställa kollektivtrafikens 
marknadsandelar. Exempel på kvalitets- och kapacitetshöjande åtgärder är buss- 
filerna på norra infarten i Helsingborg och längs Stenbocksgatan. Det planeras 
även för bussfiler i Drottninggatan. Ett kontinuerligt arbete med förbättringar i 
busstrafiken pågår i form av:

•	 anpassning av tidtabeller
•	 ombyggnad av hållplatser
•	 realtidsinformation
•	 utveckling av viktiga bytespunkter
•	 samtliga bussar drivs sedan flera år tillbaka med en  

blandning av biogas och naturgas
•	 gratis kollektivtrafik för pensionärer
•	 signalprioritering för bussar

Figur 8-5 Biogasbuss på linje 222 mot Höganäs.

										Utökad	kapacitet	och	högre	kvalitet	i	busstrafiken
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8.4 Medellång sikt (3-10 år)

 
När befolkningen i regionen ökar och kollektivtrafiken tar hand om mer resande 
kommer dagens bussystem inte att räcka till. Den ökade biltrafiken medför ökad 
trängsel och framkomlighetsproblem. På medellång sikt behövs en högkvalitativ 
busstrafik med bättre kapacitet och kvalitet än dagens.

Ett högkvalitativt bussystem beskrivs ofta med uttrycket ”tänk spårvagn, kör 
buss” eller så används förkortningen BRT (Bus Rapid Transit). Alla stråk för 
spårvagnstrafik i denna förstudie kan till en början användas för busstrafik.  
Stråken kan byggas ut successivt i den takt som behovet uppstår. 

Ett högkvalitativt bussystem karakteriseras av:

•	Hög framkomlighet genom reserverade körfält, egna stråk och prioritering i 
trafiksignaler

•	Hög kapacitet genom fordon som klarar fler resenärer, oftast led- eller  
dubbelledbussar i lokaltrafik och boggiebussar eller dubbeldäckare i regional 
trafik

•	Hög kvalitet genom särskild formgivning av bussarna, bättre inredning i  
regionaltrafik (exempelvis trådlöst internet och platser för arbete under resan)

•	Hög standard på hållplatser med bra möjligheter till komfortabel väntetid 
samt hög kvalitet på information

•	Betallösningar utanför fordonet

Ett högkvalitativt bussystem jämförs ofta med så kallade BRT-system (Bus 
rapid Transit). Det är system som först började tillämpades i de stora städerna i 
Sydamerika. Idag finns sådana system på ett flertal platser i världen, även i Europa 
(se även kapitel 5.5).

I Helsingborgs stad pågår ett strategiskt arbete med att se över busstrafiken i hela 
kommunen. Arbetet bör ge svar på strukturen för och utvecklingstakten av ett 
högkvalitativt bussystem.

Figur 8-6 Prioriterad kollektivtrafik. Busskörfält på Tornavägen i Lund.

																		Högkvalitativ	busstrafik	i	egna	stråk
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									Attraktiv	och	högkvalitativ	spårvagnstrafik	i	egna	stråk

8.5 Lång sikt (8 år och framåt)

 
På lång sikt kommer inte busstrafiken att ha tillräckligt kapacitet vilket leder 
till ett behov av kollektivtrafik med högre kapacitet. Det krävs då högkvalitativ 
kollektivtrafik med spårvagn i de tunga stråken. Dessa stråk kan i princip till 
en början trafikeras med en högkvalitativ busstrafik som beskrivs i kapitel 8.4. 
Det möjliggör en successiv utbyggnad, fördelning av kostnader över längre tid 
samt att utförda investeringar kan nyttiggöras efterhand, innan hela systemet är 
utbyggt.

Åtgärdsförslaget på lång sikt omfattar utbyggnad av ett spårvägssystem med i 
huvudsak två linjestråk; ett lokalt i Helsingborg samt ett regionalt till Höganäs. 
Fullt utbyggt föreslås en sträckning från Höganäs via Viken och Helsingborgs 
centrum till Ramlösa station för den regionala linjen, samt en sträckning från 
Väla via Helsingborgs centrum till Ättekulla för den lokala linjen. 

Åtgärdsförslaget med spårväg redovisas på geografiskt från norr till söder på 
följande sidor.

Figur 8-7 Fotomontage med spårväg vid Bergaliden i Helsingborg.
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Höganäs – Lerberget

Figur 8-8 Höganäs – Lerberget: Hållplatser och sektioner.
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Norr om Kullagatan (delsträcka 1 i Figur 8-8) samordnas placering och utform- 
ning av spårvägen med den kommande planeringen av området. Förstudien 
rekommenderar att spårvägen separeras från övrig trafik, antingen mittförlagd 
eller sidoförlagd. Planeringen av det nya området bör möjliggöra att spårvägen 
kan passera centrerat genom cirkulationen Kullagatan/Höganäsvägen.

I området norr om Kullagatan placeras ändhållplatsen för linjen från Helsing-
borg. Placeringen i Figur 8-8 är schematisk och slutlig placering samordnas med 
den kommande planeringen för området.

I nordvästra hörnet av området finns en möjlig fastighet för en depåanläggning 
(se kapitel 6.4).

Från Kullagatan och söderut till Lantmästarevägen i Lerberget lokaliseras spår- 
vägen i Höganäsvägen (delsträcka 2 i Figur 8-8). Här föreslås att spårvägen 
separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av vägen (se Figur 6-6). 
Eventuell busstrafik använder körfältet för vägtrafik vilket möjliggör ytbeläggning 
med till exempel gräs i spårvägen. På sträckan mellan Storgatan och Långgatan 
finns ett avsnitt där tillgängligt utrymme mellan fastighetgränserna är mindre än 
bredden på den föreslagna sektionen. Här behöver standardsektionen anpassas 
alternativt att den nya utformningen gör intrång på fastigheterna.

Passagen genom cirkulationen Höganäsvägen/Lantmästarevägen behöver studeras 
vidare i kommande skede beroende på vilken alternativ sträckning som väljs 
vidare söderut.

Längs delsträcka 1 och 2 föreslås fem hållplatslägen:

•	Ändhållplats norr om Kullagatan

•	Höganäs centrum: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras 
norr om cirkulationen Höganäsvägen/Centralgatan/Storgatan. Denna håll-
plats föreslås bli bytespunkt mellan spårvagn och buss för resande som har 
startpunkt och målpunkt norr om Höganäs. Helst bör bussarna dela platt-
form med spårvagnen som kräver en lång plattform.

•	Kullagymnasiet: hållplatsen placeras söder om Långarödsvägen.

•	 Pålstorp: hållplatsen placeras söder om Ljungvägen.

•	 Lerberget: hållplatsen föreslås med mittplattform och placeras i anslutning 
till befintlig gång- och cykel (GC)-tunnel. Motivet för mittplattform är 
att det ger en gemensam anslutning till plattformen från den befintliga 
GC-tunneln för alla resenärer. GC-tunneln delas därför upp i två GC- 
tunnlar på cirka 10 meter med mellanliggande ljusinsläpp, istället för en 
lång tunnel på drygt 20 meter.

Alla hållplatser förutom Lerberget utformas med sidoplattformar.
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Viken

Figur 8-9 Viken: Hållplatser och sektioner.
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Från cirkulationen Höganäsvägen/Lantmästarevägen finns två alternativa lokali- 
seringar söderut genom norra Viken.

I det västra alternativet (delsträcka 3A i Figur 8-9) lokaliseras spårvägen i 
Högnäsvägen ner till korsningen med Prästavägen. Här föreslås att spårvägen 
går i blandtrafik (se Figur 6-9) längs hela sträckan då det är trångt mellan fastig-
heterna. Längs den bebyggda delen av sträckan behöver standardsektionen anpas- 
sas till det tillgängliga utrymmet alternativt att den nya utformningen gör intrång 
på fastigheterna.

Längs delsträcka 3A föreslås ett hållplatsläge:

•	 Prästavägen: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras norr om 
korsningen Höganäsvägen/Prästavägen.

I det östra alternativet (delsträcka 3B i Figur 8-9) lokaliseras spårvägen längs med 
väg 111, ansluter till norra änden av Solrosvägen och vidare in på Björnbärs- 
vägen. Därefter lokaliseras spårvägen i Prästavägen till Höganäsvägen. Längs med 
väg 111 föreslås att spårvägen läggs på egen bana väster om väg 111 i makadam-
spår. I Solrosvägen och Björnbärsvägen föreslås att spårvägen separeras från 
övrig trafik och läggs längs östra sidan. I Prästavägen föreslås blandtrafik då det 
tillgängliga utrymmet inte medger separerad trafik. Standardsektionen behöver 
anpassas till det tillgängliga utrymmet alternativt att den nya utformningen gör 
intrång på fastigheterna.

Befintlig trafiksignal i korsningspunkten Höganäsvägen/Prästavägen kommer att 
ersättas med cirkulationsplats under 2014. Anslutningen från Prästavägen inpå 
Höganäsvägen är kritisk då det är trångt mellan fastigheterna. Det är mycket 
svårt att få en acceptabel linjeföring för spårvägen utan att göra intrång i någon 
fastighet.

Längs delsträcka 3B föreslås ett hållplatsläge:

•	 Prästavägen: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras söder om 
Oxelvägen.

Från korsningen Höganäsvägen/Prästavägen lokaliseras spårvägen fortsatt i 
Höganäsvägen och Hälsingborgsvägen till väg 111 (delsträcka 4 i Figur 8-9). På 
sträckan mellan Prästavägen och Karlfältsvägen föreslås blandtrafik då det till- 
gängliga utrymmet inte medger separerad trafik. Från Karlfältsvägen och till väg 
111 föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten 
av vägen. På sträckan finns ett avsnitt i höjd med Vinkelgatan där utformningen 
med separerad trafik innebär intrång på en fastighet. Strax norr om cirkulationen 
Hälsingborgsvägen/väg 111 föreslås att spårvägen går från mittförlagd till sidoför-
lagd på västra sidan. Det möjliggör att cirkulationen kan passeras utan att övrig 
trafik påverkas och att spårvägen sedan ligger på rätt sida för fortsättningen längs 
väg 111.

Längs delsträcka 4 föreslås ett hållplatsläge:

•	Viken centrum: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras norr 
om Karlfältsvägen.
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Domsten

Figur 8-10 Domsten: Hållplatser och sektioner.
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Figur 8-11 Sektion för spårväg längs väg 111.

Vid Grå Läge bör spårvägen ta en del av utrymmet för befintlig väg 111 och vägen 
breddas österut. På så sätt undviks intrång i fastigheterna på västra sidan av väg 
111. Samma lösning kan användas där befintlig väg 111 delvis går i skärning upp 
på Landborgen för att minimera intrång i landskapet.

Längs delsträcka 5 (mellan Viken och Kulla Gunnarstorp) föreslås ett hållplatsläge:

•	Domsten: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras söder om 
Bygatan där befintlig busshållplats ligger idag. Hållplatsen kommer att utgöra 
bytespunkt mellan spårvagn och lokalbusslinjen 8 som har sin ändhållplats 
här. Hållplatsen behöver utformas för byte mellan cykel och spårvagn då det 
är relativt långt från Domstens södra delar till hållplatsen.

Efter passagen av cirkulationen Hälsingborgsvägen/väg 111 lokaliseras spårvägen 
längs med väg 111 (delsträcka 5 i Figur 8-10). Här föreslås att spårvägen placeras 
på västra sidan om väg 111 på egen bana i makadamspår (se Figur 8-11).
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Laröd – Mariastaden - Kungshult

Figur 8-12 Laröd: Hållplatser och sektioner.
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Spårvägen lokaliseras längs väg 111 fram till Laröd (delsträcka 5 i Figur 8-12). 
Här föreslås att spårvägen placeras på västra/södra sidan om väg 111 på egen bana 
i makadamspår (se Figur 8-11).

Längs delsträcka 5 (mellan Kulla Gunnarstorp och Laröd) föreslås inga hållplats- 
lägen.

Från Laröd finns två alternativa lokaliseringar till östra delen av Mariastaden. Det 
västra alternativet (delsträcka 6A i Figur 8-12) lokaliseras längs östra kanten av 
Laröd, passerar över Larödsvägen och tangerar östra sidan av ett skogsområde för 
att ansluta till Mariehällsvägen i västra änden av Mariastaden. Därefter lokaliseras 
spårvägen i Mariehällsvägen fram till cirkulationen Kullavägen/Gyhultsvägen. 
Längs östra kanten av Laröd och fram till anslutningen till Mariehällsvägen före- 
slås spårvägen placeras på egen bana för att möjliggöra en utformning för hög 
hastighet. Utformningen bör anpassas till den omgivande naturmiljön söder 
om Larödsvägen. Längs Mariehällsvägen fram till cirkulationen Kullavägen/
Gyhultsvägen föreslås att spårvägen separeras på eget utrymme i mitten av vägen. 
I den västra delen av Mariehällsvägen finns ett avsnitt där tillgängligt utrymme 
mellan fastighetsgränserna är mindre än bredden på den föreslagna sektionen. 
Här behöver standardsektionen anpassas alternativt att den nya utformningen gör 
intrång på fastigheterna.

Längs delsträcka 6A föreslås tre hållplatslägen:

•	 Laröd: hållplatsen placeras i höjd med Ardennervägen. 

•	Kungshultsvägen: hållplatsen placeras öster om Kungshultsvägen.

•	Kullavägen: hållplatsen placeras mellan de två cirkulationerna på  
Kullavägen. För det västra alternativet (6A) bör hållplatsen ligga  
mittförlagd i gatan.

Samtliga hållplatser utformas med sidoplattformar.

Det norra/östra alternativet (delsträcka 6B i Figur 8-12) lokaliseras längs väg 111 
fram till Pilshultsvägen och därefter längs Pilshultsvägen fram till cirkulationen 
Mariehällsvägen/Kullavägen. Längs väg 111 föreslås att spårvägen placeras på 
södra sidan om väg 111 på egen bana i makadamspår. Längs Pilshultsvägen ner 
till Kullagatan föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme 
på östra sidan av vägen. Sista sträckan längs Kullavägen, mellan cirkulationerna, 
föreslås att spårvägen placeras på eget utrymme på norra sidan av vägen på ett 
planerat torg.

I samband med utbyggnad av området öster om Pilshultsvägen bör man planera 
så att passagebehovet för de oskyddade trafikanterna koncentreras till så få platser 
som möjligt och att passagerna görs trafiksäkra i enlighet med principerna i Säker 
spårväg.

Längs delsträcka 6B föreslås tre hållplatslägen.

•	 Laröd: hållplatsen placeras söder om Farmarevägen.

•	Kungshultsvägen: hållplatsen placeras söder om Kungshultsvägen.

•	Kullavägen: hållplatsen placeras mellan de två cirkulationerna på Kulla- 
vägen. För det norra/östra alternativet (6B) bör hållplatsen ligga sidoförlagd 
på torget.

Samtliga hållplatser utformas med sidoplattformar.
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Maria – Väla – Dalhem – Drottninghög – Ringstorp – Berga – Stattena

Figur 8-13 Maria – Väla – Dalhem – Drottninghög – Ringstorp – Berga – Stattena: 
Hållplatser och sektioner.
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Från Kullavägen lokaliseras spårvägen i den nya Maria stationsgata, passerar 
under Västkustbanan (vars profil troligen kommer att höjas i samband med 
den kommande ombyggnaden) och ansluter till Bergavägen och vidare fram till 
Gevärsgatan (delsträcka 7 i Figur 8-13). Bergavägen och Garnisonsgatan kommer 
att sänkas i förhållande till nuvarande läge. Längs hela sträckan föreslås spårvägen 
separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan.

Längs delsträcka 7 föreslås ett hållplatsläge:

•	Maria station: hållplatsen föreslås med mittplattformar under den nya Maria 
station och blir en viktig bytespunkt mellan tåg, buss och spårvagn. Utform- 
ningen bör göras med separata busskörfält och busshållplatser. En möjlig 
utformning av sektionen för hållplatsen visas i Figur 8-14. Utformning och 
placering samordnas med den kommande utbyggnaden av Västkustbanan 
och den nya Maria station.

Figur 8-14 Möjlig utformning av en sektion för hållplats vid Maria station.

Från Gevärsgatan till Stattena finns två alternativa lokaliseringar.

I det norra alternativet (delsträcka 8A i Figur 8-13) lokaliseras spårvägen i 
Gevärsgatan, över ett grönområde till Kadettgatan, över en industrifastighet 
vid Rundgången och ansluter Johan Banérs gata i östra änden. Lokaliseringen 
följer sedan Johan Banérs gata fram till Ringstorpsvägen och vidare söderut till 
Ängelholmsvägen. Längs Gevärsgatan och Kadettgatan fram till Johan Banérs 
gata föreslås spårvägen placeras separerad från övrig trafik på eget utrymme på 
södra sidan av gatorna. Även i Johan Banérs gata föreslås att spårvägen separeras 
från övrig trafik men på eget utrymme mitt i gatan. Det tillgängliga utrymmet 
mellan fastigheterna medför dock att standardsektionen behöver anpassas alter- 
nativt att den nya utformningen gör intrång på fastigheterna. I Ringstorpsvägen 
föreslås blandtrafik då det tillgängliga utrymmet inte medger separerad trafik. 
Mellan Ringstorpsrondellen och Hammarbergsgatan ligger garageutfarter mer 
eller mindre kontinuerligt längs hela sträckan.

Längs delsträcka 8A föreslås två hållplatslägen:

•	Gevärsgatan: hållplatsen placeras väster om Bergavägen.

•	Berga: hållplatsen placeras väster om Kullagatan.

Båda hållplatserna utformas med sidoplattformar.
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I det södra alternativet (delsträcka 8B i Figur 8-13) lokaliseras spårvägen i 
Bergavägen fram till trafikplats Berga, passerar genom trafikplatsen och följer 
Ängelholmsleden. I höjd med Lägervägen ansluter linjen från Väla (se vidare 
beskrivning av delsträcka 9 nedan). Längs Bergavägen föreslås spårvägen separe-
ras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan. Genom Bergarondellen 
förseslås att spårvägen läggs på en egen bro som landar mellan den sydvästra 
rampen och Drottninghögsvägen. Längs Ängelholmsleden föreslås att spårvägen 
placeras på egen bana på östra sidan. I Figur 8-15 visas en möjlig utformning av 
sektionen i höjd med Helsingborgs Dagblad.

Figur 8-15 Möjlig utformning av en sektion längs Ängelholmsleden i höjd med  
Helsingborgs dagblad.

Längs delsträcka 8B föreslås två hållplatslägen:

•	Gevärsgatan: hållplatsen placeras söder om Gevärsgatan.

•	Ängelholmsleden: hållplatsen placeras i höjd med den befintliga GC- 
passagen under Ängelholmsleden.

Båda hållplatser utformas med sidoplattformar.
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Figur 8-16 Maria – Väla – Dalhem – Drottninghög – Ringstorp – Berga – Stattena: 
Hållplatser och sektioner.
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Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen 
mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhags- 
husvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden av Grusvägen. Därefter 
följer lokaliseringen Grusvägen fram till Grustagsgatan där korridoren viker 
av mot sydväst för att passera under Österleden (delsträcka 10 i Figur 8-16). 
Från Väla centrum till Grusvägen föreslås att spårvägen placeras på egen bana i 
makadamspår. Längs Grusvägen föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik 
på eget utrymme i mitten av gatan. Från Grusvägen och fram till Österleden 
föreslås att spårvägen placeras på egen bana i makadamspår. Spårvägen föreslås 
passera Österleden planskilt under vägen.

Längs delsträcka 10 föreslås tre hållplatslägen:

•	Väla centrum: hållplatsen föreslås med mittplattform och placeras mellan 
Väla centrum och IKEA. Området utformas förslagsvis som en torgyta med 
koppling till buss.

•	Andesitgatan: hållplatsen placeras söder om Andesitgatan.

•	Mogatan: hållplatsen placeras väster om Mogatan.

Samtliga hållplatser förutom ändhållplatsen Väla centrum utformas med sido- 
plattformar.

Från den planskilda passagen under Österleden lokaliseras spårvägen genom 
parkområdet norr om Dalhem, genom bostadsområdet och ansluter till 
Dalhemsvägen öster om Dalhem centrum. Därefter följer lokaliseringen 
Dalhemsvägen söder ut till Vasatorpsvägen och vidare på Vasatorpsvägen  
fram till Lägervägen och Ängelholmsvägen (delsträcka 11 i Figur 8-16). Vid 
Lägervägen ansluter linjen från Väla till ett av alternativen för lokaliseringen av 
linjen från Höganäs (se vidare beskrivning av delsträcka 9 nedan). Från passage 
av Österleden fram till Dalhemsvägen föreslås att spårvägen placeras på egen bana 
med en ”grön” ytbeläggning så långt som möjligt. Detta avsnitt medför ingrepp 
i flera fastigheter. Längs Dalhemsvägen föreslås blandtrafik. Det tillgängliga 
utrymmet mellan fastighetsgränserna medger separering men medför ingrepp 
i befintliga slänter och behov av stödmurar. Längs Vasatorpsvägen förslås att 
spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan. Vid 
anslutningen från Vasatorpsvägen till Ängelholmsvägen föreslås att spårvägen 
placeras på eget utrymme.

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

•	Dalhem centrum: hållplatsen placeras i höjd med garagen öster om Dalhem 
centrum.

•	Vasatorps trädgård: hållplatsen placeras på Vasatorpsvägen väster om  
Dalhemsvägen.

•	Drottninghög: hållplatsen placeras på Vasatorpsvägen öster om Minörgatan. 
Utformningen av hållplatsen samordnas med det pågående planarbetet för 
Drottninghög.

•	 Larmvägen: hållplatsen placeras cirka 200 m öster om Regementsvägen.

Samtliga hållplatser utformas med sidoplattformar.
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Från Lägervägen till Mellersta Stenbocksgatan lokaliseras spårvägen längs Ängel- 
holmsvägen och Hälsovägen (delsträcka 9 i Figur 8-16). Här föreslås spårvägen 
separeras från övrig trafik på eget utrymme på södra sidan av Ängelholmsvägen. 
Utformningen av sträckan längs Ängelholmsvägen samordnas med kommande 
planering för hela området runt Norra infarten. 

Längs sträckan föreslås två hållplatslägen:

•	Ängelholmsvägen: hållplatsen placeras i höjd med Älvsborgsgatan. Håll-
platsen utformas och samordnas med planeringen av området Norra  
infarten.

•	 Stattena: hållplatsen placeras mellan Ringstorpsvägen och Norrbroplatsen. 
Hållplatsen kommer att vara gemensam för både lokallinjen från Väla och 
regionallinjen från Höganäs oberoende av vilka alternativ som väljs. Platt- 
formslängden föreslås därför till minst 80 m för att få plats med två spår- 
vagnar samtidigt vid samma plattform. Hållplatsen är också intressant för att 
möjliggöra byte till buss. En möjlig utformning av en sektion för hållplatsen 
med separat utrymme för busshållplats visas i Figur 8-17. Den redovisade 
sektionen medför intrång på fastigheten öster om Hälsovägen. En sektion 
med endast spårvägshållplats ryms inom det tillgängliga utrymmet mellan 
fastighetsgränserna.

Båda hållplatserna utformas med sidoplattformar.

Figur 8-17 Möjlig utformning av en sektion för hållplats vid Stattena med busshåll-
platser.
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Centrum – Planteringen – Miatorp

Figur 8-18 Centrum – Planteringen – Miatorp: Hållplatser och sektioner.
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Från Stattena till Helsingborg C (Knutpunkten) finns lokaliseringar för två 
sträckningar av spårvägen. Dessa är inte alternativ till varandra utan ingår båda  
i ett fullt utbyggt system (se vidare kapitel 9 Etappvis utbyggnad).

Den ena lokaliseringen går från Stattena via Hälsovägen, Drottninggatan och 
Järnvägsgatan till Helsingborg C (delsträcka 12 i Figur 8-18). Här föreslås att 
spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av vägen längs hela 
sträckan. Linjeföringen mellan Kopparmöllegatan och Drottninggatan styrs av 
den befintliga geometrin för Hälsovägen. Det medför två kurvor med små radier 
vilket begränsar hastigheten på spårvägen till cirka 20 km/h. 

Längs delsträcka 12 föreslås tre hållplatslägen (exklusive hållplats Helsingborg C 
som redovisas på delsträcka 13):

•	Kopparmölleplatsen: hållplatsen placeras söder om Kopparmöllegatan.

•	Konserthuset: hållplatsen placeras söder om Roskildegatan.

•	Rådhuset: hållplatsen placeras i höjd med Hamntorget och Stortorget.

Samtliga hållplatser utformas med sidoplattformar.

Den andra lokaliseringen går från Stattena, via Norrbroplatsen, Fredriksdals- 
platsen, Rektorsgatan, Kopparmöllegatan, Bergaliden, Trädgårdsgatan och 
Järnvägsgatan till Helsingborg C (delsträcka 13 i Figur 8-18). Längs Norrbro-
platsen föreslås att spårvägen placeras i eget utrymme. Det tillgängliga utrymmet 
mellan fastighetsgränser möjliggör vid behov en utformning med utrymme för 
gång- och cykel samt angöring till fastigheterna. Längs Rektorsgatan, Koppar-
möllegatan och Bergaliden föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på 
eget utrymme i mitten av vägen. Längs Trädgårdsgatan föreslås att spårvägen 
separeras från övrig trafik på eget utrymme på södra sidan av gatan. Motivet 
till sidoförlagd spårväg längs Trädgårdsgatan är att möjliggöra en acceptabel 
linjeföring för att svänga norrut på Järnvägsgatan.

Med tanke på Bergalidens lutning bör antalet korsningspunkter minskas genom 
att samla biltrafiken till vissa korsningar.

Längs delsträcka 13 föreslås tre hållplatslägen:

•	Kopparmöllegatan: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras 
norr om S:t Peders gata.

•	 Lasarettet: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras söder om 
Drottning Margaretas gata. Lutningen på Bergaliden vid hållplatsläget och 
söderut innebär att hållplatsen behöver specialutformas för att klara krav 
på lutning vid hållplats och på linjen nerför Bergaliden. Närhet och till-
gänglighet till Lasarettet motiverar dock en specialutformning av hållplatsen.
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•	Helsingborg C (Knutpunkten): denna hållplats kommer i ett första skede 
att utgöra ändhållplats för spårvägen. Hållplatsen kan placeras antingen 
norr eller söder om Trädgårdsgatan. Båda placeringarna ger en bra koppling 
till järnvägen då en ny nedgång till järnvägsstationen ska byggas vid det 
södra hållplatsläget. Det södra läget är också en naturlig placering vid en 
fortsättning av spårvägen söderut. Det norra läget är ett bra alternativ för 
kopplingen till centrum om inte spårvägen i Drottninggatan är utbyggd med 
hållplats Rådhuset. Med funktion som ändhållplats föreslås en mittplacerad 
plattform. Sidoplattformar är dock fullt möjligt för båda placeringarna.  
Valet beror snarast på under vilken tidsperiod hållplatsen kommer att fungera 
som ändhållplats. Ju kortare tid desto större motiv för sidoplattformar. En 
kryssväxel och eventuellt uppställningsspår vid hållplatsen föreslås. I Figur 
8-19 nedan visas en möjlig utformning av en sektion med mittplattform för 
placeringen norr om Trädgårdsgatan.

Från Helsingborg C och söderut till Sydhamnsgatan (delsträcka 14 i Figur 
8-18) lokaliseras spårvägen enligt det förslag som redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen för H+. Utformning av spårvägen samordnas med det fortsatta 
planeringsarbetet för delområdena inom H+. Förstudien rekommenderar att 
spårvägen separeras från övrig trafik, antingen mittförlagd eller sidoförlagd, och 
att busstrafik inte tillåts i spårvägen.

Längs delsträcka 14 föreslås två hållplatslägen som båda utformas och samordnas 
med det fortsatta planeringsarbetet för delområdena inom H+:

•	Högskolan.

•	Husarplatsen.

Från Sydhamnsgatan till Ramlösa station lokaliseras spårvägen längs Industri- 
gatan, Strandbadsvägen, Hästhagsvägen och Lagmansgatan (delsträcka 15 i 
Figur 818). Längs Industrigatan föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik 
på eget utrymme i mitten av gatan. Vid Strandbadsvägen föreslås att spårvägen 
placeras på egen bana och korsar över Strandbadsvägen genom Triangelskogen 
för att komma på södra sidan av Hästhagsvägen. Längs Hästhagsvägen föreslås 
att spårvägen separeras från övrig trafik och placeras på eget utrymme mellan 
Hästhagsvägen och Decauvillegatan. Spårvägen föreslås korsa Hästhagsvägen 
väster om korsningen med Lagmansgatan och därefter gå på en egen ramp upp 
på en ny spårvägsbro som placeras norr om befintlig vägbro för Lagmansgatan. 
Översiktliga studier visar att det inte är omöjligt att klara kraven på maxlutning 
för spårväg och nå den höjd som behövs på spårvägsbron för att passera ovanför 
järnvägen. Det är dock en komplicerad miljö och det krävs fortsatta studier med 
mer detaljerad information om bland annat nivåer på järnvägsspår och kontakt- 
ledning för att kunna avgöra påverkan på omgivningen.
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Figur 8-19 Möjlig utformning av en sektion för hållplats vid Helsingborg C söder om 
Trädgårdsgatan med sidoplattformar.

Längs delsträcka 15 förslås fyra hållplatslägen:

•	 Planteringen: hållplatsen placeras söder om Öresundsgatan.

•	Raus planteringsskola: hållplatsen placeras söder om Östra Tallgatan.

•	Decauvillegatan: hållplatsen placeras i höjd med Sälggatan.

•	Ramlösa station: hållplatsen placeras på en ny spårvägsbro norr om befintlig 
vägbro för Lagmansgatan. Plattformarna bör placeras direkt över befintliga 
plattformar för järnvägen så att en direkt koppling mellan de olika platt- 
formarna skapas. Exakt läge behöver detaljstuderas med utgångspunkt från 
de motiv som redovisats för sträckningen ovan.

Alla hållplatser utformas med sidoplattformar.
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Ramlösa station – Miatorp – Råå – Raus – Ättekulla

Figur 8-20 Ramlösa station – Miatorp – Råå – Raus – Ättekulla: Hållplatser och 
sektioner.
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Från Hästhagsvägen finns två alternativa lokaliseringar söderut fram till i höjd 
med Elektrogatan (delsträcka 16A i Figur 8-20).

I det västra alternativet lokaliseras spårvägen längs Planteringsvägen fram till 
Elektrogatan och därefter längs Elektrogatan till Landskronavägen. Längs  
Planteringsvägen föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget ut- 
rymme i mitten av gatan. På sträckan mellan Hästhagsvägen och Miatorpsgatan 
finns ett avsnitt där tillgängligt utrymme mellan fastighetgränserna är mindre än 
bredden på den föreslagna sektionen. Här behöver standardsektionen anpassas 
alternativt att den nya utformningen gör intrång på fastigheterna. Även längs 
Elektrogatan föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i 
mitten av gatan.

Längs delsträcka 16A föreslås två hållplatslägen:

•	Miatorp: hållplatsen placeras söder om Blåklintsgatan.

•	Högasten: hållplatsen placeras söder om Götahallen.

Hållplatserna utformas med sidoplattformar.

I det östra alternativet lokaliseras spårvägen längs Landskronavägen fram till 
Elektrogatan (delsträcka 16 B i Figur 8-20). Här föreslås att spårvägen separeras 
från övrig trafik på eget utrymme i mitten av vägen. För att skapa enklare och 
mer koncentrerade korsningspunkter bör man i kommande skede undersöka om 
det går att ta bort korsande trafik över Landskronavägen i några korsningar.

Längs delsträcka 16B föreslås två hållplatslägen:

•	Miatorp: hållplatsen placeras norr om Rusthållsgatan.

•	Högasten: hållplatsen placeras söder om infarten till idrottsplatsen Heden.

Hållplatserna utformas med sidoplattformar.

Från Elektrogatan och till Ättekulla lokaliseras spårvägen längs Landskronavägen, 
Rausvägen, Österleden och Ättekullagatan (delsträcka 17 i Figur 8-20). Längs 
Landskronavägen föreslås utformning som för delsträcka 16B. Längs Raus- 
vägen föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme norr om 
Rausvägen. Övergången från mittförlagd spårväg i Landskronavägen till sidoför-
lagd spårväg längs Rausvägen bör göras så nära korsningen som möjligt. Längs 
Rausvägen kommer spårvägen att behöva passera under Råådalsbanan och över 
Västkustbanan. Det medför att spårvägens linjeföring har ett antal låsta punkter 
att ta hänsyn till. Översiktliga studier av linjeföringen visar att det är möjligt 
att klara tillåten maxlutning för spårvägen. Det rekommenderas dock fortsatta 
studier med mer detaljerad information om bland annat nivåer på järnvägsspår 
och kontaktledning för att kunna få fram en bra linjeföring. Längs Österleden 
föreslås att spårvägen placeras på egen bana väster om Österleden och öster om 
Midgårdsgatan, Utgårdsgatan och Ättekullagatan. Mellan Raus och Ättekulla 
finns även en bussgata som kan användas för spårvägen på delar av sträckan.
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Längs delsträcka 17 föreslås fyra hållplatslägen:

•	Råå norra: hållplatsen placeras norr om Kielergatan.

•	Råå: hållplatsen placeras utmed Rausvägen, väster om Landskronavägen.

•	Raus: hållplatsen placeras söder om Bifrostgatan.

•	Ättekulla: hållplatsen placeras i höjd med Bärnstensgatan och nuvarande 
vändslinga för bussar.

Hållplatserna utformas med sidoplattformar förutom hållplatsen Ättekulla som 
utformas med mittplattform. Ättekulla är ändhållplats.

8.6 Spårvagnstrafik
För att uppnå en bra standard på spårvagnstrafiken bör en hög turtäthet efter- 
strävas. Det innebär på sikt sex avgångar eller mer per timme. Turtätheten 
anpassas till etapputbyggnaden och resandeutvecklingen. Exakt trafikering och 
turtäthet ska utvecklas i samband med mer detaljerad planering av sträckorna. 
Nedanstående ska ses som ett förslag.

Turtätheten bör planeras så att dubbel eller halverad turtäthet kan genomföras på 
ett enkelt sätt. Turtätheten på de olika linjerna ska följa samma intervall så att en 
samordnad tidtabell kan åstadkommas på de gemensamma sträckorna. 

Förslaget till trafikering av de stråk som redovisas ovan består av en regional linje 
och tre lokala linjer. Alla linjer föreslås få en turtäthet på tre avgångar per timme 
(20 minuters intervalltid). De fyra spårvagnslinjerna är:

•	 Linje A:   Höganäs – Laröd – Lasarettet – Helsingborg C – Ramlösa station
•	 Linje B:   Laröd – Lasarettet – Helsingborg C - Ättekulla
•	 Linje C:   Väla – Dalhem – Drottninggatan – Helsingborg C - Ättekulla
•	 Linje D:   Dalhem – Lasarettet – Helsingborg C - Ramlösa

Alla delar i spårvagnsnätet får därmed 10-minuterstrafik förutom delarna 
Höganäs-Laröd och Dalhem-Väla. Under högtrafik kan linje D förlängas till 
Väla. Linje A till Höganäs bör dock helst trafikeras av spårvagnar anpassade 
till regionaltrafik och kan därmed inte få en högre turtäthet genom att linje B 
förlängs. Vid behov kan en ny linje trafikera sträckan mellan exempelvis Höganäs 
och Helsingborg C och öka turtätheten till Höganäs.

Linjenätet ställer krav på att det finns vändplatser utmed linjen utöver vid 
ändhållplatserna. Vändplatser bedöms behövas vid Laröd och Dalhem. Det 
är också viktigt att kunna vända spårvagnar både norrifrån och söderifrån vid 
Helsingborg C. Vid vändplatsen behövs övergångsväxlar och möjlighet till 
tillfällig uppställning av spårvagnar. Kommande utredningar behöver analysera 
behovet av ytterligare vändplatser.

Busstrafiken behöver anpassas till den nya spårvagnstrafiken. Parallellgående  
busstrafik bör undvikas. Stråken ovan ska så långt som möjligt endast trafikeras  
av spårvagnar. Utformningen av anläggningen kan då optimeras för spårvagns- 
trafik. 
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Figur 8-21 Förslag till 
linjenätskarta.
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8.7 Avfärdade alternativ
I förstudiearbetet har flera alternativa sträckningar för spårväg undersökts och av 
olika anledningar avförts. Alternativen finns med från tidigare utredningar eller 
har föreslagits i samband med förstudien. Förstudien ska ge en så heltäckande 
genomgång som möjligt av olika alternativ. Nedan finns motiveringar till varför 
alternativen avfärdas i förstudien. I det fortsatta arbetet kan det uppstå skäl att 
överväga vissa avfärdade alternativ på nytt om viktiga förutsättningar ändras.

Höganäs
I Höganäs har en sträckning öster om väg 111, närmare idrottsanläggningarna 
norr om Lerberget, studerats. Alternativet har avfärdats utifrån förlängd restid 
för resenärer från Höganäs till Helsingborg och att det endast ger en marginell 
förbättring av tillgängligheten till idrottsanläggningarna.

Viken
I Viken har flera olika alternativa sträckningar öster om, och till stor del utanför, 
bebyggelsen undersökts. Ingen av dessa alternativ skulle angöra utvecklingsom- 
rådet för Vikens nya centrum kring korsningen Hälsingborgsvägen/Karlfälts- 
vägen, en utveckling som har hög prioritet i Höganäs kommun. Alternativen 
öster om Viken ger inte heller god täckning av tätorten.

I Höganäs ansluter bussarna norrifrån, 
från Mölle och Jonstorp, till spårvagnen. 
Ingen av dessa bussar förutsätts fortsätta till 
Helsingborg utan all busstrafik från Höganäs 
till Helsingborg läggs ner. I Höganäs finns 
möjligtvis behov av en lokallinje som går i en 
slinga och ansluter till spårvagnen.

För de lokala resorna i Hittarp, Laröd och 
Domsten förslås motsvarande linje 8 finnas 
kvar. Linjen ansluter vid Domsten till spår 
vägen.

Vid Väla kan busslinjer från Åstorp, Hyllinge 
och Strövelstorp ansluta till spårvagnen. På 
samma sätt kan bussarna söderifrån ansluta 
till spårvagnen i Råå. Detta minskar belast-
ningen från busstrafik i centrala Helsingborg 
ytterligare.

I centrala Helsingborg ersätter spårvagns- 
trafiken all busstrafik på linjerna 1 och 2. 
Även några andra linjer kan eventuellt läggas 
ner eller få nya rutter. Några områden som 
får försämrad trafikering vid nedläggning av 
linje 1 och 2 bör trafikeras av nya linjer eller 
omlagda befintliga linjer. Det gäller exempel-
vis Ödåkra, delar av Berga industriområde, 
delar av Ringstorp och delar av Ramlösa.
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Domsten
I Domsten har en sträckning genom bebyggelsen via Bygatan undersökts. Fram- 
komligheten för spårvagnen skulle bli begränsad i ett sådant alternativ. Den för- 
sämrade framkomligheten för de resenärer som ska genom Domsten uppvägs inte 
av fördelarna med en central förläggning av spårvägen i Domsten.

Hittarp – Laröd
Även i Hittarp och Laröd har alternativ att förlägga spårvägen genom bebyggelsen 
undersökts, främst olika dragningar via Larödsvägen. Dessa har förkastats av mot- 
svarande skäl som en dragning genom Domsten. 

Maria station – Stattena
Mellan Maria station och Stattena har flera alternativa dragningar genom Berga 
och Ringstorp analyserats.

Alla alternativ som inte innebär en vinkelrät korsning mellan spårvägen och 
Västkustbanan vid Maria station har förkastats. Sträckningar längs med järn- 
vägen söder om Maria station förutsätter en kurva i anslutning till hållplatsläget 
vid Maria station. Lösningen försvårar och fördyrar en optimal utformning av 
bytespunkten.

Genom Berga och Ringstorp har alternativa korridorer avfärdats utifrån att 
minimiradien 40 m inte kan uppnås samt att utformningen av den nya Kulla- 
vägen försvårar en spårvägsdragning.

Drottninghög och Dalhem
Planprogrammet för Drottninghög har utifrån sina analyser föreslagit en sträcka 
genom Drottninghög. 

Föreliggande förstudie har kommit till en annan slutsats i denna fråga och re- 
kommenderar i stället en sträckning längs Vasatorpsvägen utanför Drottninghög 
med nedanstående motiv:

•	 En central dragning genom Drottninghög innebär en lägre hastighet än den 
dragning via Vasatorpsvägen som föreslås i förstudien.

•	Närheten till skola och flera korsande skolvägar i Drottninghög ger många 
trafiksäkerhetsrisker.

•	 En eventuell hållplats på sträckan genom Drottninghög ger endast en margi-
nellt bättre koppling till den nya bebyggelsestrukturen.

•	Hållplatsen på sträckningen via Vasatorpsvägen ger en bättre anslutning till 
den befintliga bebyggelsen söder om Vasatorpsvägen, såsom Fredriksdal och 
Vasatorps trädgård.

•	 Sträckningen genom Drottninghög medför att spårvägen dras genom  
Dalhem via Annerovägen och Dalhemsvägen. Det ger två snäva kurvor  
med små radier jämfört med den föreslagna sträckningen.

Mellersta Stenbocksgatan
Syftet med en sträckning via Mellersta Stenbocksgatan är att komma närmare 
idrottsanläggningarna vid Olympiaområdet samt att kunna få en hållplats 
framför nuvarande huvudingång för Lasarettet. Flera alternativa sträckningar via 
Mellersta Stenbocksgatan har undersökts och avfärdats med motiven: 
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•	Gatorna i anslutning till idrottsanläggningarna behöver stängas av vid stora 
evenemang. Även om spårvagnstrafiken skulle kunna tillåtas trots avstäng-
ning för övrig trafik så är risken stor att det blir framkomlighetsproblem. 
Det är en bättre lösning att spårvägen ligger några kvarter bort från en stor 
idrottsanläggning. Dels undviker man problem vid en eventuell avstäng- 
ning, dels får man en bättre fördelning på spårvagnarna av stora folkmäng-
der på väg till och från anläggningarna.

•	 Placeringen av ett hållplatsläge framför Lasarettet gör det mycket svårt att få 
en godtagbar standard på spårvägens geometri. Även en kompromiss med 
en låg standard innebär intrång i några fastigheter kring Lasarettet. För att 
spårvägen ska kunna svänga från Lasarettsområdet söderut på Bergaliden 
krävs fysiska ingrepp i en av de garage- och kontorsbyggnader som ligger 
öster om Bergaliden. Trots detta blir geometrin särskilt komplicerad efter-
som en snäv kurva kombineras med att spårvägen ansluter till en gata med 
kraftig lutning.

•	 Ett hållplatsläge direkt utanför entrén är en fördel för de som kommer med 
spårvagn. Hållplatsläget medför dock att angöring med andra färdsätt  
behöver flytta till en plats längre ifrån entrén. Färdtjänst och taxi har idag 
angöring direkt utanför entrén. Tillgängligheten för dem som använder  
dessa färdmedel försämras avsevärt.

•	Det är begränsat med utrymme vilket kan medföra svårigheter att få plats 
med både spårvagn och lokalbussar vid hållplatsläget framför Lasarettets 
entré.

•	Mellersta Stenbocksgatan har en betydande trafikbelastning med nyligen 
anlagda busskörfält på delar av gatan. Det är till fördel för kollektivtrafiken 
om gatan kan förbli stråk för busstrafik medan det föreslagna parallella 
stråket via Rektorsgatan, Kopparmöllegatan och Bergaliden kan bli ett 
spårvagnstråk.

Ett tunnelalternativ förbi Lasarettet har undersökts översiktligt. Tunnelpåslagen 
kommer i Stenbocksgatan norr om Olympia samt i Bergaliden vid korsningen 
mellan Trädgårdsgatan och Södergatan. Det blir en lång tunnelsträcka med höga 
investeringskostnader som behöver gå ”runt” Lasarettet för att inte komma för 
nära och påverka utrustning och instrument vid byggande och drift.

Planteringsvägen-Landskronavägen
För sträckningen via Planteringsvägen har flera kopplingar till Landskronavägen 
analyserats.

En koppling via Rusthållsgatan har avfärdats på grund av konflikt med den 
framtida Hamnleden.

En koppling via Kielergatan har avfärdats då det inte går att uppfylla kravet på 
minimiradie 40 m i svängen mellan Rååvägen och Kielergatan utan att göra 
intrång i närliggande fastigheter. Kilergatan meder inte heller eget utrymme för 
spårvägen.

För kopplingar söder om Kielergatan behöver spårvägen dras i Rååvägen som 
är relativt smal med småskalig bebyggelse tätt inpå gatan. Kopplingen för att nå 
Landskronavägen eller Rausvägen med krav på minimiradie innebär intrång och 
rivning av byggnader på ett antal fastigheter. Den sämre framkomligheten och 
intrång uppvägs inte av en centralt placerad hållplats i Råå.
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Södra Raus
Vid Södra Raus har ett flertal sträckningar undersökts. Inledningsvis antogs en 
sträckning genom Södra Raus via Styrbjörn Starkes gata och Bifrostgatan som 
mest troligt. Alternativet har dock avfärdats med motivet att svängen mellan 
gatorna inte uppfyller kravet på minimiradie 40 m utan intrång i en fastighet. 

Figur 8-22 Översiktskarta Höganäs – Domsten med kvartstående (röd färg) och 
avfärdade (orange färg) alternativ.
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Figur 8-23 Översiktskarta Laröd – Ättekulla med kvartstående (röd färg) och avfär-
dade (orange färg) alternativ.

Beroende på utformning av gaturummet med spårväg finns det även risk att ett 
flerbostadshus påverkas. Gatubredden medger inte eget utrymme för spårvägen 
utan att omgivande fastigheter påverkas. En dragning genom Södra Raus ger 
dock en centralt belägen hållplats med korta gångavstånd till bebyggelsen med 
det uppväger inte de nackdelar som sträckningen medför.

HITTARP

LARÖD

Maria-
staden

Tågaborg

Stattena

Rings-
torp

Berga

Maria
station

Dalhem

Drottninghög

Väla

Ödåkra

Väla centrum

Filborna

Fredriksdal

Olympia

Husensjö

Eneborg
Söder

Centrum

Plante-
ringen

Högaborg

Närlunda

Elineberg

Helsingborg C

Råå

Raus södra

Ättekulla

Ramlösa

Gustavs- 
lund

Ramlösa
station

Miatorp

HELSINGBORG

HELSINGBORG

2013-xx-xx 2212268XXX

S
ök

vä
g:

 P
:\2

21
2\

22
12

26
8\

00
0\

10
_A

rb
et

sm
at

er
ia

l\F
ör

st
ud

ie
 F

ör
sl

ag
sh

an
dl

in
g 

20
12

-x
x-

xx
\L

ay
ou

t\F
ig

ur
er

_B
ild

er
\K

ap
ite

l 8
\F

ör
el

äg
g-

U
nd

er
la

g\
Fi

gu
r 8

-2
0.

m
xd

U
ts

kr
iv

en
: S

E
LE

H
G

, 2
01

3-
07

-0
5 ,

 1
0:

27
:0

5

AVFÄRDADE ALTERNATIV

FÖRKLARINGAR

Avfärdade alternativ

Korridor

°

0 1 2 km



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS109

9 Etappvis	utbyggnad
Av flera skäl, såväl ekonomiska som stadsbyggnadsmässiga, krävs en indelning 
av projektet i etapper. Analys av och förslag till etappvis utbyggnad är en viktig 
ingångsparameter för nästa steg i planeringsprocessen. 

9.1 Förutsättningar som styr en etappvis utbyggnad
Det pågår flera utbyggnadsprojekt i främst Helsingborg. Projekten befinner sig i 
olika stadier av planering och genomförande. För några projekt finns det en klar 
och tydlig tidplan, medan andra ligger längre fram i tiden och har mer osäkra 
tidplaner. Vissa av projekten påverkas av planer som kommunerna inte själva 
råder över. Detta gäller främst de projekt som är beroende av statliga investe- 
ringar.

I detta avsnitt beskrivs de projekt som i betydande utsträckning påverkar förut- 
sättningarna för en etappvis utbyggnad av spårvägen. Utöver dessa finns flera 
andra utvecklingsplaner i kommunerna som har betydelse men som inte påverkar 
etappindelningen i samma omfattning. Flera av dessa projekt finns redovisade i 
kapitel 3.

9

Depå
Utbyggnaden av en depåanläggning måste samordnas med den första etappen av 
spårvagnssystemets utbyggnad. Förslaget till etappvis utbyggnad utgår från att 
depån lokaliseras enligt det förslag som redovisas i kapitel 6.4.

Stadsdelen Maria och Maria station
I Helsingborgs översiktsplan anges Maria station som en av tre regionala noder. 
Maria station skall byggas ut i samband med dubbelspårsutbyggnad av Väst- 
kustbanan, delen Ängelholm-Maria. Tidplanen för utbyggnad av Maria station 
ger en inriktning om tidigast byggstart till år 2019 och ett färdigställande år 
2023. Utformningen av spårvägens sträckning förbi Västkustbanan med hållplats 
Maria station samt utbyggnaden till dubbelspår Ängelholm-Maria, inklusive 
Maria station, är ömsesidigt beroende av varandra och en fortlöpande dialog 
förutsätts mellan projekten.

Tågaborgstunneln
Västkustbanan från Helsingborg C till Maria station planeras att byggas ut till 
dubbelspår. Projektet benämns Tågaborgstunneln. Beslut om utformning och 
tidplan har inte tagits. Hittills studerade alternativ innebär tunnellösningar på  
hela eller delar av sträckan. Enligt nuvarande planer kommer anslutningen 
till befintlig spårtunnel under Knutpunkten i sträckningen Drottninggatan/
Järnvägsgatan att ske med så kallad ”cut and cover”-teknik. Det omöjliggör spår- 
vägstrafik i den sträckningen under byggtiden. Spårvägen i detta stråk bör inte  
byggas innan förutsättningarna för Tågaborgstunneln ligger fast. Om genom- 
förandet av Tågaborgstunneln flyttas långt fram i tiden bör etablering av spår- 
vägstrafik i Drottninggatan övervägas innan utbyggnad av Tågaborgstunneln för 



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 110

Figur 9-1 Geografisk spridning av de 
projekt som påverkar etappvis utbyggnad 
och korridoren för en möjlig utbyggnad av 
spårväg i Helsingborg.
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att fortare realisera de fördelar som 
spårvagnstrafik i Drottninggatan 
innebär. Denna förstudie utgår från 
att dubbelspårsutbyggnaden kommer 
igång tidigast år 2025. När bygget är  
klart är det lämpligt att bygga spår- 
vägen.

H+ och Södertunneln
Västkustbanan samt stora trafikleder 
går genom H+ - området. Spårområ-
det är tänkt att läggas i en tunnel: 
Södertunneln. Tidplanen för 
Södertunneln är osäker. Projektet 
kommer med stor sannolikhet inte 
att påbörjas före 2025.

Förlängning av spårvägen från 
Helsingborg C och söderut ska ske 
genom H+-området. En senare- 
läggning av Södertunneln och 
därmed utvecklingen av H+ medför 
att en förlängning av spårvägen 
söderut mot Ramlösa, Råå och 
Ättekulla måste skjutas längre fram i 
tiden.

Hamnleden
Det finns planer på att skapa en ny trafikled till och från hamnen, Hamnleden. 
En vägutredning har resulterat i ett beslut om Hamnledens sträckning mellan 
Malmöleden och Oljehamnsleden. En del av Hamnleden följer Rusthålls- /
Koppargatan. Spårvägen kan passera den nya Hamnleden antingen i Planterings- 
vägen eller i Landskronavägen. I Hamnledenprojektet diskuteras ett delvis över- 
däckat tråg vid Planteringsvägen. Om ett sådant tråg ska byggas, och spårvägen  
ska gå i Planteringsvägen, bör tråget med överdäckningen byggas först för att  
undvika avbrott i trafikering och upprivning/återställning av spår under bygg- 
tiden.

Om spårvägen ska gå i Landskronavägen kommer den att behöva passera Hamn- 
leden i en starkt trafikerad plankorsning med mycket hög andel tung trafik och 
ovanligt stort inslag av farligt gods. En sådan korsningspunkt är ur flera aspekter 
sämre än en planskild passage på överdäckning vid Planteringsvägen.

Hamnledens slutliga utformning är inte fastställd. Planerna på en fullt utbyggd 
Hamnled har skjutits på framtiden. 

Höganäs
I Höganäs finns inga pågående eller planerade projekt som påverkar en möjlig 
etappviss utbyggnad. Här är det snarare så att en spårvägsdragning ska passa in i 
planeringen av pågående stadsutvecklingsprojekt (se kapitel 3).

I norra Höganäs anger översiktsplanen ett nytt stadsutvecklingsområde norr om 
väg 112. I samband med förstudien har behov av en enklare nattuppställning av 
spårvagnar i Höganäs identifierats. Lokalisering av och anslutning till en sådan 
uppställning bör planeras i samband med det nya bostadsområdet.
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9.2 Utbyggnadsetapper och trafikering
Förstudien identifierar sex etapper för utbyggnad av ett spårvägsnät i Helsingborg 
och till Höganäs. Det finns möjlighet att slå ihop eller dela upp vissa etapper.

Inom de sex etapperna finns ytterligare möjlighet att dela upp byggandet i flera  
mindre delar. Sådana möjligheter ha inte analyserats närmare i förstudien. 
Utbyggnadstakten kan exempelvis variera på grund av annan utbyggnad. Några 
exempel på detta är:

•	 Etapp 1 behöver inte byggas ut hela vägen till Väla från början. Detta kan 
ske i ett senare skede. 

•	Byggandet av sista delen av sträckan i Höganäs till det planerade utbygg- 
nadsområdet norr om Kullagatan ska samordnas med utveckingen av detta 
område. Bebyggs detta mycket senare än etappen till Höganäs byggs så kan 
utbyggnad till den sista hållplatsen senareläggas.

•	Kopplingen till Ramlösa station från Landskronavägen kan senareläggas. 
Denna koppling är relativt komplicerad och kommer att ske genom att 
spårvägen byggs ut på en egen konstruktion över spårområdet fram till 
Ramlösa station, en relativt dyr lösning.

Etapp 1 – Väla/Dalhem – Helsingborg C via Lasarettet
En första etapp från Väla/Dalhem till Helsingborg C via Lasarettet kommer att 
ersätta en del av de idag hårdast belastade busslinjerna i Helsingborgs lokala 
kollektivtrafik. Etappen kommer att passera depån som måste vara anlagd vid 
trafikstart. Etapp 1 är inte beroende av någon av de ovan beskrivna större  
projekten med osäkra tidplaner.

Ändhållplatsen i söder lokaliseras på Järnvägsgatan i höjd med Helsingborg C.  
Sträckningen kan gå antingen norrut eller söderut på Järnvägsgatan från 
Trädgårdsgatan. Norrut innebär att ändhållplatsen placeras på Järnvägsgatan i 
anslutning till Knutpunkten och i närhet till Stortorget. Söderut på Järnvägs- 
gatan innebär att spårvagnshållplatsen ansluter till de nya uppgångarna från 
tågens plattformar. Ändhållplatsen kommer längre från stadens centrum.

I den norra delen kan linjen ha ändhållplats i Dalhem, men en förlängning till 
Väla från början anses som ett bättre alternativ då nästan halva sträckan från 
Dalhem till Väla byggs för att angöra depån. I Väla finns utrymme för att anlägga 
en effektiv ändhållplats med tillhörande växlar och plattform. Väla angörs av ett 
flertal regionala busslinjer som kan ansluta till spårvagnen och en del av dessa 
skulle kunna ha ändhållplats här.

Turtätheten på denna första linje beräknas redan från början vara hög, sannolikt 
10-minuterstrafik under större delen av dagen. Etappens längd är cirka 8,7 kilo- 
meter.

Etapp 2A – Laröd – Stattena
Etapp 2 mellan Höganäs och Stattena delas byggnadstekniskt upp i två delar. 
Dessa delar kan byggas parallellt eller direkt efter varandra. Uppdelning görs på 
grund av de olika karaktärer som dessa delar har. Etapp 2A måste alltid färdig- 
ställas innan för att kunna ge etapp 2B anslutning till spårvagnsnätet.
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Figur 9-2 Linjekarta för utbyggnad av etapp 1. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen.

Etapp 2A är sträckan mellan Laröd och Stattena. Etappen passerar Maria station 
och genom Mariastaden med ändhållplats vid Laröd. Etappen bör byggas fram 
till väg 111. Där kan en ändhållplats för spårvagn anläggas med anslutning till 
de regionala bussarna mellan Helsingborg och Höganäs. Ett effektivt byte mellan 
buss och spårvagn ger en bra kollektivtrafikförbindelse mellan Höganäs och 
Maria station. I denna etapp fortsätter dock bussarna från Höganäs att trafikera 
hela sträckan till Helsingborg C.

Ändhållplatsen vid Laröd bör utformas så att den kan fungera som ändhållplats 
för en lokallinje även när spåren i en senare etapp förlängs till Höganäs. Linjen 
till Laröd beräknas till en början att köras med 15-minuterstrafik. Turtätheten 
bedöms behöva ökas till 10-minuterstrafik inom något/några år efter öppnandet. 
Etappens längd är 6,9-7,9 kilometer, beroende på vilka alternativa sträckningar 
som väljs genom Maria och vid Berga.
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Figur 9-3 Linjekarta för utbyggnad av etapp 2A. Rödmarkerad sträcka byggs i 
etappen.

Etapp 2B – Höganäs – Laröd
Etapp 2B, från Höganäs till Laröd, är en strategisk satsning för att förse ett av 
Skånes största regionala pendlingsstråk med spårtrafik. Med nuvarande tillväxt-
takt på resandet i stråket kommer spårtrafik därmed sannolikt tidigare än vad 
som kan motiveras utifrån enbart resandeflöden. Ett motiv till att lägga sträck- 
ningen till Höganäs som etapp 2B är att den är oberoende av Tågaborgstunneln 
och Södertunnlen. 

Trafiken från Väla, Laröd och Höganäs bedöms ge en hög belastning på ändhåll-
platsen vid Helsingborg C och sträckan mellan Stattena och Helsingborg C. 
Etapp 2B leder till att en utökning av ändhållplatsen i centrala Helsingborg 
behöver studeras. Ett alternativ är två separata hållplatslägen vid Helsingborg C,  
ett norr och ett söder om Trädgårdsgatan. Ett annat alternativ är att lägga en 
större ändhållplats söder om Helsingborg C på ett eget utrymme vid sidan av 
Järnvägsgatan. Det första alternativet ger en hög trafikbelastning i korsningen 
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Trädgårdgatan/Järnvägsgatan, fram tills att etapp 3 kan byggas. Det kan leda till 
problem för biltrafiken men även för busstrafiken som ska angöra bussterminalen 
i Knutpunkten via denna korsning.

För att öka kapaciteten mellan Stattena och Helsingborg C kan det också bli 
aktuellt att förlänga plattformarna vid hållplatserna längs sträckan.

Inför etapp 2B kan det bli aktuellt att göra en upphandling av nya spårvagnar 
för regionaltrafik som klarar högre hastigheter och har större andel sittplatser. 
I samband med att antalet spårvagnar utökas behövs steg två i utbyggnaden av 
depåkapaciteten. Den kan antingen ske genom tillbyggnad i ursprunglig depå i 
Helsingborg eller en ny depå i Höganäs. Förstudien skissar på ett möjligt depå- 
läge i Höganäs i anslutning till linjens slut som effektiviserar driften då tom- 
körningarna minskar avsevärt.

Längden för etapp 2B är cirka 14,9-15,3 kilometer beroende på vilken alternativ 
sträckning som väljs vid Viken.
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Figur 9-4 Linjekarta för utbyggnad av etapp 2B. Rödmarkerad sträcka byggs i 
etappen.
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Etapp 3 – Stattena – Helsingborg C via Drottninggatan
När antalet resenärer på de linjer som etableras i etapperna 1-2 ökar och det  
därmed krävs högre turtäthet, kommer ändhållplatsen vid Helsingborg C inte att 
räcka till. Även sträckan förbi Lasarettet kommer att bli högt belastad. I detta läge 
krävs en ny lösning för ändhållplatsen och en ny sträcka ner mot Helsingborg C; 
etapp 3 mellan Stattena och Helsingborg C via Hälsovägen och Drottninggatan.

Etapp 3 innebär att ändhållplatsen vid Helsingborg C kommer att angöras från 
två håll vilket ger en ökad kapacitet och mindre störningar för övrigt trafik i 
korsningen Trädgårdsgatan/Järnvägsgatan. Etapp 3 är beroende av tidplanen av 
Tågaborgstunneln.  Längden för etapp 3 är cirka 2,2 kilometer.
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Figur 9-5 Linjekarta för utbyggnad av etapp 3. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen.
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Etapp 4 – Helsingborg C – Ramlösa station via H+
När H+ börjar byggas uppstår behov av att förlänga spåren söderut. Den höga 
belastningen på ändhållplatserna vid Helsingborg C ger så småningom behov 
av att kunna byta riktning på spårvagnar på någon annan plats än i centrala 
Helsingborg.

En förlängning söderut, när en del av H+ har realiserats och Södertunneln är 
färdig, föreslås i ett första steg omfatta sträckan till Ramlösa station. Vid Ramlösa 
station behövs då en ändhållplats som har hög kapacitet så att i huvudsak all, eller 
största delen av spårvagnstrafiken, kan byta riktning där. Alternativt byggs en 
möjlighet för vändning av spårvagnar några hållplatsser före ändhållplatsen vid 
Ramlösa.

Etapp 4 är beroende av utbyggnaden av H+, främst delen med Södertunneln. 
Längden på etapp 4 är cirka 3,5 kilometer. Beroende på tidplanerna för Tåga- 
borgstunneln och Södertunneln så kan etapp 4 eventuellt färdigställas före  
etapp 3.

Figur 9-6 Linjekarta för utbyggnad av etapp 4. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen.
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Etapp 5 – Ramlösa station – Ättekulla via Råå
I steg 2 söderut byggs etapp 5 mellan Ramlösa station och Ättekulla. De tidigare  
etapperna ger en bra trafikering och delvis hög belastning i norra och centrala  
delen av Helsingborg. En förlängning till södra Helsingborg ger ett bättre utnyt- 
tjande av investeringarna i spårvägssystemet. Etapp 5 är en relevant fortsättning 
nära inpå färdigställandet av etapp 4.

Längden för etapp 5 är cirka 4,9–5,5 kilometer beroende på vilken alternativ 
sträckning som väljs från Miatorp ner till Råå.

Figur 9-7 Linjekarta för utbyggnad av etapp 5. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen.
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Tidplan
Hela systemet bedöms kunna byggas 
ut inom en period på 15 till 20 år. Den 
första etappen beräknas kunna vara 
färdig om mindre än 10 år. Befolknings- 
prognosen för Helsingborg visar att det 
runt år 2020 finns behov av en utökad 
kapacitet på de tyngst belastade buss- 
linjerna i Helsingborg. Färdigställandet 
av de sista etapperna sker tillsammans 
med att de sista delarna av H+ byggs 
ut, någon gång mellan år 2030 och år 
2035.

Figur 9-8 nedan visar en möjlig tidplan 
för de olika etapperna och grundar 
sig på ett antal antaganden. För de 
längre etapperna antas cirka tre år för 
detaljerad planering, upprättande av 
systemhandlingar, bygghandlingar 
samt upphandling av byggentreprenör. 
Byggtid antas till maximalt två år. För 
de kortare etapperna antas motsvarande 
tider vara två respektive ett år.

Inledningsvis, efter färdigställandet av 
förstudien, sker en fortsatt samordnad 
planering för hela spårvägssystemet.  
Senast i början av 2016 bör detalj- 
planeringen av etapp 1 starta. En 
successiv utbyggnad av etapperna 1, 2  
och 3 kan vara klar till år 2025. 
Byggandet av de övriga etapperna är 
beroende av osäkra tidplaner, främst för 
Tågaborgstunneln och Södertunneln. 
Etapperna 4, 5 och 6 kan starta först 
när något eller båda av dessa projekt 
är färdiga. I dagsläget bedöms inget 
av dessa projekt vara färdigt innan år 
2030. Med byggstart för etapp 4, 5 och 
6 snarast efter det så kan hela systemet 
vara färdig till år 2033.
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Figur 9-8 Tidplan för utbyggnad av etapperna.
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10	 Konsekvenser
Utbyggnadsförslagets konsekvenser är skillnaden mellan en tänkt framtid med 
utbyggt spårvägssystem jämfört med samma framtid utan särskilda åtgärder i  
kollektivtrafiksystemet utöver en fortsatt och utökad busstrafik liknande nu- 
varande modell. I övrigt antas att samhällsutvecklingen följer kända planer och 
prognoser. Som framtid antas ett årtal någonstans mellan år 2030 och 2035, det 
år då spårvagnsalternativet skulle kunna vara fullt utbyggt.

Det utbyggnadsalternativ som beskrivs i detta kapitel är ett fullt utbyggt spårvägs- 
system i enlighet med redovisningen i kapitel 8.5. Alternativen utbyggt bussystem 
respektive högkvalitativ busstrafik är steg på vägen. Helsingborgs stad arbetar för 
närvarande med en utredning avseende utvecklingen av bussystemet på kort och 
medellång sikt.

I det följande redovisas konsekvenser för nollalternativet respektive utbyggnads- 
alternativet.

10.1 Resenärer och resandet
Restiden är en av de viktigaste faktorerna för val av färdmedel. I detta kapitel 
redovisas effekterna för de olika restidstidskomponenterna samt andra faktorer 
som påverkar resandet.

10

Gångtid

Nollalternativet
Busshållplatsernas antal och läge förblir i stort sett som idag och gångtiden till 
och från hållplatserna påverkas i princip inte. I nollalternativet kan på lång sikt 
en viss minskning av antalet hållplatser och linjerationaliseringar förväntas efter- 
som det kommer att finnas ett stort behov av att effektivisera den ökande buss- 
trafiken. Gångavståndet kan därmed öka något.

Utbyggnadsalternativet
I Helsingborg blir antalet spårvagnshållplatser färre än nollalternativets antal 
busshållplatser. Spårvagnstrafik medför att några busslinjer läggs ner. Detta för- 
länger gångavstånd och gångtid till och från hållplatsen. Exempelvis får sträckan  
mellan Stattena och Helsingborg C, via Bergaliden, endast två hållplatser jämfört  
med fem idag. På den sträckan ökar det genomsnittliga avståndet mellan hållplat- 
serna från 300 meter till 600 meter. På sträckan till Höganäs utanför Helsing-
borgs tätort blir det små förändringar i antalet och lokalisering av hållplatserna 
jämfört med nollalternativet.
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Effekten på gångavstånd är beroende av de lokala förutsättningarna då hållplat- 
serna till en viss del får en ny (och bättre) placering. En smart lokalisering av 
spårvägens hållplatser medför att stora grupper av resenärer får nära till start eller 
mål och att endast ett fåtal av resenärerna påverkas negativt. Uppskattningsvis 
blir det en ökning av gångavståndet med i snitt 10-20 procent.

Turtäthet och väntetid
Väntetiden är en funktion av turtätheten, en hög turtäthet ger kortare väntetid 
(se även kapitel 5.5).

Nollalternativet
Turtätheten i centrala Helsingborg behöver ökas i nollalternativet för att kunna 
ta hand om de tillkommande resenärerna, vilket innebär att den genomsnittliga 
väntetiden minskar. Det antas att busstrafiken på de befintliga stomlinjerna kör 
med 12 avgångar per timme på de mest centrala delarna. Att köra fler bussar än 
så ger knappt någon ökning av den praktiska kapaciteten på stomlinjerna. Tur- 
tätheten på en del övriga linjer kommer att behöva öka för att kunna tillgodose 
efterfrågan.

Utbyggnadsalternativet
I utbyggnadsalternativet antas turtätheten på de mest centrala delarna av spår- 
vägsnätet vara samma som för nollalternativet, som mest 12 avgångar per timme.  
Inledningsvis kommer turtätheten att vara lägre. Längre ut på linjerna kommer 
turtätheten att vara lägre än i de centrala delarna. Behovet av en lika hög turtät-
het som i nollalternativet beror på att spårvagnsalternativet drar till sig nya 
resenärer och att parallellgående busslinjer läggs ner.

Figur 10-1 Resenärer vid hållplats i Nantes, Frankrike.

Åktid

Nollalternativet
I nollalternativet blir det större trängsel i vägtrafiksystemet än i dagsläget, vilket 
drabbar bussarnas framkomlighet. Genomsnittshastigheten för busstrafiken  
kommer att minska jämfört med idag. Dagens genomsnittliga hastighet för 
bussarna i Helsingborg ligger strax under 20 km/h, vilket är normalt för buss- 
trafik i mellanstora städer. Som en jämförelse är genomsnittshastigheten för 
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Figur 10-2 Hållplats vid järnvägsstationen i Freiburg, Tyskland.

busstrafik i Malmö 15 km/h (Malmö stad 2008a) vilket kan bli en realitet i 
Helsingborg om några år. För de regionala linjerna är genomsnitshastigheten 
betydligt högre (se nedan om restid Höganäs).

Utbyggnadsalternativet
En linjesträckning i eget utrymme i kombination med prioritering i trafiksignaler 
ger en betydligt högre genomsnittshastighet än om spårvagnen går i blandtrafik. 
Hastigheter upp mot 22-25 km/h i stadsmiljö har nämnts i tidigare utredningar. 
Det kan dock vara svårt att uppnå dessa hastigheter. Tvärbanan i Stockholm har 
en genomsnittshastighet på drygt 20 km/h. Den har både delsträckor med hög 
hastighet och signalreglering samt delsträckor genom tätbebyggda områden med 
maxhastighet på 30 km/h. Trafiksäkerhetskrav gör att spårvagnen i en del miljöer 
inte kan ha samma högsta tillåtna hastighet som bussarna har idag. För Helsing-
borg bör en genomsnittshastighet som är ca 20 km/h vara realiserbar, vilket ger 
en förbättring med drygt 30 procent jämfört med nollalternativet.

Bytestid

Nollalternativet
Antalet byten och kvalitén på bytesmöjligheter kommer att vara som idag. Noll- 
alternativet utgår från dagens linjenät och därmed antas samma behov av byten.  
I nollalternativet sker ingen väsentlig förbättring av kvalitén på bytespunkterna.

Utbyggnadsalternativet
Att skapa bra bytespunkter mellan spårvagnslinjer och övrig kollektivtrafik prio- 
riteras. Ett antal hållplatser är utpekade som lämpliga bytespunkter som exempel-
vis Maria station, Väla centrum, Stattena, Helsingborg C (Knutpunkten) och 
Ramlösa station. Utformningen av dessa hållplatser ska stödja smidiga byten 
mellan olika trafikslag.

Ett spårvägssystem innebär oftast att antalet byten ökar. Dessa byten sker på 
effektiva bytespunkter. Därmed antas det totalt sett inte bli några stora för- 
ändringar av den totala restiden.
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Figur 10-3 Hållplats i Le Mans, Frankrike, med bra bytesmöjlighet mellan spårvagn 
och buss. 

Förseningar

Nollalternativet
Redan idag drabbas busstrafiken av förseningar. Ökad trängsel i vägtrafiken och  
ett större antal bussar kommer att ge ökade förseningar och störningar. Omfatt- 
ningen av ökande förseningar för busstrafik är svåra att bedöma. Förseningar 
drabbar resenärerna genom förlängda restider och större restidsosäkerhet.

Utbyggnadsalternativet
För spårtrafik som till stor del går i eget utrymme och har prioritet i korsningarna 
kan förseningar till följd av yttre orsaker i stort sett helt elimineras. Däremot blir  
det stor påverkan om ett fordon på linjen drabbas av problem. Spårvagnen blir 
stående på linjen och ingen annan spårvagn kan komma förbi. Riskerna och 
följderna kan minskas genom förebyggande underhåll och vissa åtgärder i infra- 
strukturen, som till exempel övergångsväxlar på strategiska platser.

Restid Höganäs

Nollalternativet
Höganäs har idag busstrafik med hög turtäthet och hastighet (se även kapitel 5.5). 
Dagens genomsnittshastighet för bussarna är 40-45 km/h mellan Höganäs och 
Helsingborg. Den höga genomsnittshastigheten är en följd av att bussen kan  
köra med hög hastighet (90 km/h) på väg 111. I nollalternativet antas genom- 
snittshastigheten minska och få en större variation. Bussarna till och från Höganäs 
kommer, som den lokala busstrafiken i Helsingborg, i allt högre grad att drabbas 
av den ökade trängseln i vägtrafiken. Det leder till ökade restider, större förse- 
ningar och större restidsosäkerheter.

Utbyggnadsalternativet
Spårvagnarna körs inte med lika hög maxhastighet som bussarna. Spårvagnarna 
som är tänkta att trafikera systemet får en högsta hastighet på 80 km/h (det finns 
i dagsläget endast ett begränsat antal spårvagnsmodeller på marknaden med högre 
maxhastigheter, se även kapitel 5.5). Utgångspunkten är att spårvagnstrafiken ska 
få samma eller lägre restid som dagens busstrafik mellan Höganäs och Helsing-
borg.
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Spårvägssträckningen mellan Höganäs och Helsingborg är, enligt förslag till 
korridor, ca 3-4 km kortare än dagens busslinje, beroende på val av alternativa 
sträckningar. På sträckan i centrala Helsingborg från Knutpunkten till Maria 
station, bedöms den regionala spårvagnen få en genomsnittshastighet på  
20 km/h, samma som för de lokala spårvagnarna. För att kunna klara dagens 
restid mellan Höganäs och Helsingborg behövs en genomsnittshastighet på drygt 
50 km/h på sträckan från Höganäs till Maria station. Bussen kör motsvarande 
sträcka idag med en genomsnittshastighet på ca 60 km/h. Spårvagnens lägre 
maxhastighet kompenseras av att den får kortare resväg, en bättre framkom-
lighet, någon hållplats mindre och kortare hållplatsuppehåll jämfört med dagens 
busstrafik. Sammanlagt ger detta goda förutsättningar att spårvagnen kan klara 
sträckan Höganäs-Helsingborg i alla fall på dagens restid för bussarna och 
betydligt bättre än bussarnas restid i nollalternativet.

Restiderna för spårvagnarna till och från Höganäs bedöms dessutom bli mer 
pålitliga än i nollalternativet.

Figur 10-4 Regionalspårvagn centralt i Mulhouse, Frankrike.

 
Komfort och tydlighet

Nollalternativet
Nollalternativet innebär samma komfort och struktur som dagens bussystem.

Utbyggnadsalternativ
Komforten i ett spårfordon upplevs generellt som bättre än i en buss. Spåren ger 
en tydlighet i var stråken finns och kommer att finnas under överskådlig framtid. 
De har en strukturerande effekt för staden. Samhället har ett större förtroende  
för spårvägssystemet som ger fler resenärer och även en större vilja att investera i 
de områden som knyts ihop med spårtrafik. Hållplatser och stationer i ett spår- 
system knyter till sig utveckling på ett sätt som inte busshållplatser gör.

Resandet
I denna förstudie har inte någon ny prognos för resandet gjorts. I kapitel 5.5 
redovisas prognosen som gjordes i samband med idéstudien. I den samhälls- 
ekonomiska bedömningen längre fram i detta kapitel görs en enkel bedömning  
av resandeutveckling med hjälp av elasticitetstal.
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Figur 10-5 Korsning i Strasbourg, Frankrike.

Nollalternativet
I nollalternativet kommer resandet med kollektivtrafiken att öka. Även om 
kollektivtrafikens attraktivitet inte förbättras ökar resandet eftersom antalet 
invånare i kommunerna växer (se Tabell 5-2).

Utbyggnadsalternativet
Tidigare resonemang kring de förbättringar som kan åstadkommas i utbyggnads- 
alternativet ger förutsättningar för en större resandeökning jämfört med nollalter-
nativet. Utbyggnadsalternativet bedöms, baserat på kända samband, ha en stor 
potential till ökat resande med kollektivtrafik och därmed också till minskning 
av resandet med bil. I den samhällsekonomiska bedömningen, längre fram i detta 
kapitel, görs en uppskattning av effekten på antalet resenärer (se Tabell 10-5).

Spårfaktor
Empiriska studier visar på att spårtrafik har ca 20 procent fler resenärer än 
motsvarande busstrafik. Det kan ha ett samband med att ett spårvägssystem 
upplevs som mer pålitligt. Forskningen har hittills inte kunnat visa på ett 
entydigt samband mellan mjuka kvalitetsfaktorer i ett spårsystem och ett ökat 
resande, ett samband som brukar benämnas spårfaktor (WSP 2011). 

Nollalternativet
Ingen spårfaktor kan bidra till nollalternativets attraktivitet.

Utbyggnadsalternativet
I den samhällsekonomiska bedömningen görs en ansats till att uppskatta effekten 
av en eventuell spårfaktor (se längre fram i detta kapitel). Detta görs genom att 
anta att den tillkommande bebyggelsen runt hållplatser få en högre täthet än vid 
motsvarande utbyggnad i nollalternativet. Fler boende och arbetsplatser i anslut-
ning till spårvägshållplatser ger ett ökat resande.
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Övrig trafik

Nollalternativet
Med fortsatt busstrafikering kommer trafiksystemet och därmed prioriteringen 
mellan transportslagen att förbli ungefär som idag. På de mest belastade delarna 
kan trängsel och luftkvalitéproblematik även i nollalternativet tvinga fram för- 
ändringar som gynnar busstrafik och gång- och cykeltrafik.

Utbyggnadsalternativet
Generellt innebär införandet av en spårväg i en stadsmiljö många konsekvenser 
för övrig trafik. Spårvagnen behöver få en hög prioritet vilket leder till minskat 
utrymme för i första hand biltrafiken. Spårvägsnätet kommer att kräva många 
åtgärder som på olika sätt påverkar andra trafikantgrupper. Det kommer att 
ske omfattande omstruktureringar av gaturum och vägrum med avseende på 
utrymmet för olika trafikantkategorier. Det senare bör göras med största möjliga 
hänsyn till oskyddade trafikantgrupper och trafikanter med nedsatt funktion.

Figur 10-6 Vy från spårvagn i Strasbourg, Frankrike.

10.2 Kommunala planer och projekt i Höganäs
I detta kapitel beskrivs konsekvenser för de kommunala planer som beskrivits i 
kapitel 3.2. Planerna redovisas också i kartbilagan (Kommunala intressen blad 
1-2).

Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2002

Nollalternativet
Fortsatt busstrafikering under överskådlig tid är ett tänkbart alternativ. Alterna-
tivet uppfyller dock inte spårvägens styrka som strukturbildande element som 
kan bidra till att överbrygga barriären mellan de västra och östra delarna av 
Höganäs samt att skapa en ny målpunkt i staden norr om Kullagatan (väg 112).
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Figur 10-7 Spårvagnen prioriteras före bil och buss i Strasbourg, Frankrike.

Utbyggnadsalternativet
Spårvägsprojektet har stöd i översiktsplanens inriktning att utveckla transport-
förutsättningarna i kommunen med räckvidd till regionen, att kollektivtrafik är 
av särskild betydelse och att ett miljöanpassat transportsystem ska eftersträvas. 
Översiktsplanen redovisar att spårtrafik mellan Höganäs och Helsingborg är en 
möjlig ersättning av dagens busstrafik. En av huvudfrågorna i arbetet med ny 
översiktsplan är utbyggnad av infrastrukturen/kollektivtrafiken där spårburen 
trafik utgör en viktig parameter.

Pågående planering i Höganäs

Nollalternativet
Fortsatt busstrafikering innebär att spårvägens möjligheter som strukturerande 
element i stadsutvecklingen uteblir. Det blir svårare att överbrygga barriären 
mellan de västra och östra delarna av Höganäs samt att utveckla målpunkter norr 
om Kullagatan (väg 112).

Utbyggnadsalternativet
Spårvägsprojektet har stöd i Höganäs och Väsbys fördjupade översiktsplan som 
bland annat vill utveckla centrum, skapa spårtrafik och attraktivt cykelnät. Ett 
samlat huvdustråk är längs väg 111, Höganäsvägen (Kommunala intressen, blad 
1, delsträcka 1 och 2). Spårväg längs väg 111 stödjer därmed planerade förtät-
ningsprojekt i Höganäs.

För Höganäs tätort föreslås 3 hållplatser med god täckning av Höganäs tätort, 
längs Höganäsvägen samt en hållplats som stödjer utvecklingen norr om  
Kullavägen och en hållplats i Lerberget. Spårvägen lokaliseras huvudsakligen  
till befintlig väg/gata men behöver integreras i planerna norr om Kullavägen. 
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Pågående planering Viken

Nollalternativet
Fortsatt busstrafikering innebär att kollektivtrafiken fortsätter att trafikera 
gamla vägen genom Viken med ungefär nuvarande hållplatser och turtäthet. 
Markanspråk enligt alternativ 3B uteblir.

Utbyggnadsalternativet
I Viken finns 2 alternativa sträckningar genom den norra delen (Kommunala 
intressen, blad 2, delsträcka 3A & 3B). Föreslagna hållplatslägen täcker väl ortens 
centrala och södra delar och stödjer därmed pågående planer i Viken. Hållplats- 
läget vid Prästavägen i alternativ 3B får ett något effektivare upptagningsområde i 
tätortens bostadsområden jämfört med motsvarande läge vid väg 111 i alternativ 
3A. Alternativ 3B medför visst intrång i mark som idag inte är väg eller gata.

En konsekvens blir att om korsningen Prästavägen/väg 111 byggs om till rondell 
kommer denna att behöva byggas om igen när spårvägen kommer.

10.3 Kommunala planer och projekt i Helsingborg
I detta kapitel beskrivs konsekvenser för de kommunala planer som beskrivits  
i kapitel 3.3. Planerna redovisas också i kartbilagan (Kommunala intressen  
blad 3-7).

ÖP 2010 – en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling

Nollalternativet
Fortsatt och ökad trafikering med buss på centrala gator i Helsinborg, främst 
Järnvägsgatan/Drottninggatan/Hälsovägen samt Trädgårdsgatan/Bergaliden/
Rektorsgatan innebär ökande trängsel, buller och negativ påverkan på stadsbilden 
och bidrar inte till att lösa problem med miljökvalitetsnormer för luftkvalité. 
Helsingborgs översiktsplan baseras i viktiga delar på att en effektiv kolletivtrafik 
kommer till stånd och bidrar till en effektiv kollektivtrafikförsörjning av stads- 
delar under planering. Utan effektiv kollektivtrafik påverkas stadsutvecklingen i 
Helsingborg negativt. 

Utbyggnadsalternativet
Spårvägsprojektet stämmer väl överens med översiktsplanens inriktning att skapa 
ett högkvalitativt kollektivtrafiknät där spårtrafik utgör ryggraden. 

Ändring av översiktsplan för Pålsjö

Nollalternativet
Vid nollalternativet uteblir möjligheten till högkvalitativ kollektivtrafikförsörj- 
ning. Området blir dock tillgängligt via befintliga busslinjer, bilvägar och gång- 
och cykelvägar utan en tillkommande barriär. Områdets befintliga kvalitéer för 
friluftslivet påverkas inte av nollalternativet.

Utbyggnadsalternativet
Ett av alternativen, delsträcka 6A, kommer att korsa genom området för över- 
siktsplanändring för Pålsjöområdet (samrådshandling 2013-04-15). Spårvägen 
kan i större eller mindre utsträckning, beroende på detaljutformning, utgöra en  
barriär i områdets rekreationsintressen. I planarbetet ingår att se över såväl  
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bevarande- och rekreationsintressen som möjligheter till utveckling av bostad- 
sområden. En eventuell spårvägssträckning genom området är inte oförenlig med 
dessa intressen och kan bidra till en miljövänlig transportförsörjning av området. 
Det är i så fall viktigt att spårvägen utformas med goda passagemöjligheter.

Alternativ 6B utgör ingen barriär i Pålsjöområdet. 

Planprogram för del av fastigheten BERGA 1:8 m.fl., Mariastaden

Nollalternativet
Nollalernativet innebär en klar nackdel för möjligheten till hållbar transport-
försörjning av Mariastaden.

Utbyggnadsalternativet
Förstudien redovisar två alternativa sträckningar genom Mariastaden, 6A längs 
Mariehällsvägen eller 6B längs Pilshultsvägen. I båda fallen bidrar linjesträck- 
ningarna till att Mariastaden, såväl befintliga som planerade delar, täcks väl av 
föreslagna hållplatslägen vid Kullavägen och Maria station. I delvis nyplanerade 
ytterområden som Mariastaden är spårvägens strukturerande effekt och hög- 
kvalitativa kollektivtrafik till stor fördel för såväl bebyggelseutvecklingen som 
utvecklingen av kollektivtrafikens resandeandel.

Planprogram Norra infarten

Nollalternativet
I ytterområden under omdaning, som Norra Infarten, ger fortsatt trafikering med 
buss inte några strukturerande effekter eller något symbolvärde som stadsbygg-
nadselement. 

Utbyggnadsalternativet
Utbyggnadsalternativet enligt alternativ 8A och 9 bidrar till planprogrammets 
intentioner med noder i den befintliga bytespunkten Stattena centrum och i den 
norra delen av programområdet. Utbyggnadsalternativet enligt alternativ 8B får 
en annan tyngdpunkt längs Johan Banérsgatan och Ringstorpsvägen men även 
detta alternativ möjliggör en god försörjning av Norra infarten-området som 
har tillgång till hålplatser såväl på den regionala som på den lokala linjen. Större 
delen av programområdet för Norra infarten ligger inom 500 meter från hållplats 
Stattena.

Projektet DrottningH och planprogram Drottninghög

Nollalternativet
I ytterområden under omdaning, som Drottninghög, ger fortsatt trafikering med 
buss inte några strukturerande effekter eller något symbolvärde som stadsbygg-
nadselement. 

Utbyggnadsalternativet
Olika sträckningar genom Drottninghög har övervägts inom förstudien (se 
kapitel 8.7). En sträckning längs Vasatorpsvägen har valts. Hela Drottningshögs- 
området ligger inom 500 meters radie från någon av de föreslagna hållplatserna 
på Vasatorpsvägen. Hållplatserna servar dessutom befintliga bostadsområden 
söder om Vasatorpsvägen, såsom Fredriksdal och Vasatorps trädgård.



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS129

Förtätning Ringstorp och Kullavägen

Nollalternativet
I ytterområden under omdaning, som förtätningen kring Ringstorpsvägen och 
Kullavägen, ger fortsatt trafikering med buss inte några strukturerande effekter 
eller något symbolvärde som stadsbyggnadselement.

Utbyggnadsalternativet
Pågående förtätning som sker kring Ringstorpsvägen och Kullavägen kommer 
att beröras av alternativ 8A. I alternativ 8A kommer spårvägen att lokaliseras till 
området. Området får i så fall god tillgänglighet till spårvägen med hållplatser vid 
Johan Banérs gata och Stattena. Alternativ 8B ger en något sämre tillgänglighet 
till Ringstorps norra del.

H+ området

Nollalternativet
I H+-området ger fortsatt trafikering med buss inte några strukturerande effekter 
eller något symbolvärde som stadsbyggnadselement.

När planerna på ett fullt utbyggt H+ förverkligas med 5 000 till 6 000 nya 
bostäder behövs högkvalitativ och kapacitetsstark kollektivtrafik. I nollalternativet 
behöver busstrafiken utvecklas ytterligare med höga turtätheter fördelade på ett 
flera linjer. En tät busstrafik genom området kan innebära stora störningar.

Utbyggnadsalternativet
Förstudien föreslår ett flertal hållplatser i H+-området vilket väl tillgodoser de 
pågående planernas ambitioner beträffande tillgänglighet till högkvalitativ kollek-
tivtrafik och ger goda förutsättningar för att skapa mötespunkter. Utbyggnad av 
spårväg till H+-området har koppling till planerna på Södertunneln. Högkvali- 
tativ kollektivtrafik ger förutsättningar för ökad integration.

Utbyggnad av spårväg söderut från Helsingborg C genom H+-området mot 
Planteringen kan bidra till ökad integration och attraktivitet för Helsingborgs 
södra stadsdelar vilket utgör grundtanken i H+-projektet.

10.4 Miljö
I följande text beskrivs föreslagen spårvägstrafiks påverkan på landskaps- och 
stadsmiljö för respektive ort och sträckning, se delsträckorna i kartbilagan 
Hållplatser och sektioner, kartblad 1-7.

Landskapsbild och stadsbild

Nollalternativet
För landskapsbild samt för stadsbild innebär nollalternativet i huvudsak att 
landskapet och stadsbilden förblir som de är. 

För de mest belastade gatuavsnitten i centrala Helsingborg gäller dock att buss- 
trafiken är så intensiv att bussarna i sig själva redan idag utgör ett påtagligt inslag 
i stadsbilden. Nollalternativet medför i dessa delar att denna situation består, 
eventuellt förvärras något och breder ut sig till fler gatuavsnitt.
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Utbyggnadsalternativet
Generellt påverkas stads- och landskapsbilden på hela sträckan av spårvägens 
kontaktledningsanläggning. I huvudsak är det kontaktledningsstolparna som 
är synliga men till vis del även själva ledningen. Påverkan varierar beroende på 
omgivningen och kan minimeras på olika sätt. Utformningen av stolparna är en 
viktig aspekt och de kan kombineras med belysningsstolpar för att minimera  
antalet stolpar i gaturummet. Längs vissa gator kan det vara möjligt att fästa 
kontaktledningen i fasader och därmed undvika stolpar helt.

I stad och tätort, till exempel Höganäsvägen, från Kullavägen i Höganäs till 
cirkulationsplatsen norr om Viken, bildar spårvägen en tydlig ryggrad sepa- 
rerad. En väl genomförd utformning ger en karaktär som stadsgata istället för 
genomfartsled. Spårvägen och dess hållplatser kommer att bidra till attraktiva 
lägen för bostäder, service och handelsetableringar. Spårvagnarna i sig själva, med 
sin design, kommer att utgöra ett visuellt inslag i stads- respektive landskapsbild 
som kan upplevas som tilltalande och karaktärsskapande.

Längs väg 111, från Viken till norra Laröd är påverkan på landskapet begränsad 
då spårvägsdragningen följer väg 111:s sträckning men landskapsbilden kommer 
att påverkas av kontaktledningsanläggningen (se exempel Figur 6-14).

Mellan norra Laröd och norra Helsingborg finns två alternativa dragningar. 
Landskapsbilden påverkas då spårvägen skär igenom landskapet mellan Laröd 
och Mariastaden (Delsträcka 6A). Delsträckan 6B följer väg 111:s sträckning och 
berör endast Mariastadens ytterkant. 

I norra Helsingborg ger spårvägstrafiken med dess hållplatser möjlighet att skapa 
nya, och förstärka redan befintliga utvecklingsområden. Hållplatserna utgör 
attraktiva lägen för förtätning av bostäder, service och handelsetableringar.

Figur 10-8 Fotomontage vid Bergaliden i Helsingborg (Illustration: Metro  
Arkitekter).
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Spårvägstrafikens synlighet i stadsbilden kan komma att skapa en upplevelse 
av närhet mellan Helsingborgs centrum och områden såsom Drottninghög, 
Dalhem, Väla i norr och H+, Planteringen, Miatorp med flera områden i söder. 
Dessa destinationer upplevs idag ligga långt från varandra.

Spårvägstrafik ger större infartsleder och kommunikationsleder såsom Vasatorps- 
vägen och Ängelholmsleden möjlighet att få en mer central roll i staden, att 
barriäreffekter kan överbyggas och lederna förändras till stadsmässiga gator. 
Spårvägen kan därför medverka till att olika områden knyts samman.

Inom norra Helsingborg finns två alternativa dragningar från Maria station till 
Stattena, delsträckorna 8A och 8B, som når olika stadsdelar och funktioner i 
staden. Gaturummet längs delsträckan 8A är mer känslig än 8B då sträckan delvis 
är smal vilket medför att spårvägstrafik och vägtrafik går blandat i gaturummet. 

Hälsovägens, Järnvägsgatans, Rektorsgatans och Bergalidens gatubild kommer 
att förstärkas som stadsgator och förändras då bland annat antalet körfält för 
vägtrafik kan minskas.

I södra Helsingborg hjälper spårväg till att skapa stadsmässighet längre ut i staden 
och södra Helsingborgs samtliga delsträckors gatubilder kommer att förändras. 
Gasmästaregatans utseende förändras från industrigata till en mer stadsmässig 
gata och även infartslederna Järnvägsgatan, Landskronavägen och Rausvägen får 
en mer stadsmässig karaktär. Det finns möjlighet att förtäta och blanda funktion-
er vid hållplatslägen och deras närområden.

Intrång på angränsande fastigheter kan bli aktuellt på delar av delsträckor 14 och 
15 då spårvägstrafiken dras över park- och industrimark och för delsträcka 17 i 
korsningen mellan Landskronavägen och Rausvägen.

Vid Ramlösa station kan en ny spårvägsbro påverka stadsbilden. Den placeras 
dock i en storskalig miljö med järnvägsområdet och en stor befintlig vägbro.

Natur och kulturlandskapet

Nollalternativet
Natur- och kulturlandskapet förblir vid nollalternativet i huvudsak oförändrat.

Utbyggnadsalternativet – generellt
Generella biotopskyddsområden, såsom odlingsrösen, pilevallar och småvatten 
i jordbrukslandskapet har automatiskt skydd enligt miljöbalken och behöver 
inventeras i ett senare skede. Om spårvägens utbredning medför intrång i biotop- 
skyddsområden kan särskilda hänsynsåtgärder aktualiseras. Eventuella konflik-
ter som uppstår vid intrång bedöms kunna lösas.  Om sträckan passerar kända 
fornlämningar krävs samråd med länsstyrelsen enligt kulturminneslagen och 
eventuellt arkeologiska åtgärder.

Anmälningspliktiga vattenverksamheter, eventuellt också tillståndspliktiga kan 
bli aktuella vid byggande av spåranläggning och kommer att identifieras i senare 
planeringsskeden.

Riksintresset för kustzonen visas inte i kartmaterialet men täcker i huvudsak 
spårvägens utbredningsområde mellan Höganäs och Helsingborg. Söder om 
Helsingborg går sträckan delvis inom kustzonen. Spårvägsträckningen står inte i 
konflikt med kustzonens natur- och kulturvärden.
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Utbyggnadsalternativet – platsspecifikt
Kapitlet hänvisar till kartbilagorna skyddade områden och fornlämningar.

Delsträcka 1 i norra Höganäs passerar över ett område med fornlämningar norr 
om Kullagatan (Fornlämningar, blad 1).

I Höganäs centrum tangerar korridoren riksintresset för kulturmiljövården 
avseende Höganäs gruvmiljö och brukssamhälle (Skyddade områden, blad 1). 
Hänsyn till kulturvärden tas i kommande planering och utformning. 

I norra delen av Viken, (Skyddade områden, blad 2, delsträcka 3A) tangeras dels 
naturreservatet Väsby strandmark, dels utökat strandskyddsområde av befintlig 
väg. 

Delsträcka 3B (Fornlämningar, blad 2) passerar över ett område med fornläm- 
ningar söder om Lerberget. På delsträcka 3A (Fornlämningar, blad 2) tangerar 
spårvägskorridoren några fornlämningar och fornlämningsområden.

Söder om Viken i höjd med cirkulationsplatsen (Skyddade områden, blad 2, 
delsträcka 4) tangeras Natura 2000 området Domsten – Viken, Domsten-Vikens 
kustheds naturreservat samt det utökade strandskyddsområdet av spårvägskorri-
doren (väster om befintlig väg). Hänsyn till känsliga naturområden tas i fortsatt 
planering och detaljutformning. Intrång i naturskyddsområdet kräver dispens 
från länsstyrelsen. En breddning av befintlig väg österut för spårvagnstrafik 
bedöms inte medföra intrång i Natura 2000 området. Vid intrång i Natura 2000 
område måste tillståndsfrågan hanteras. 

Inom delsträcka 4 söder om Viken (Skyddade områden, blad 2), tangeras ett riks- 
intresse för kulturmiljövård, slottslandskapet Kulla Gunnarstorp. I kommande 
planering och utformning tas hänsyn till kulturvärdena i området.

Området runt Viken är rikt på fornlämningar (Fornlämningar, delsträcka 4,  
blad 2). 

På delsträcka 5 norr om Domsten, (Skyddade områden, blad 3) passerar spår- 
vägskorridoren, som följer befintlig väg 111, i likhet med delsträcka 4 (blad 2) 
över Domsten-Vikens kustheds naturreservat och tangerar både Natura 2000 
området Domsten – Viken och det utökade strandskyddsområdet. Utformningen 
av sträckan bör planeras så att intrång i värdefulla naturområden begränsas, se 
tidigare kommentarer.

På delsträcka 5 öster om Domsten, (Skyddade områden, blad 3) går spårvägs- 
korridoren genom Kulla Gunnarstorps naturreservat. Vid en breddning av vägen, 
som innebär intrång i naturmiljön, behöver dispens sökas hos länsstyrelsen. 

På delsträcka 5, (Skyddade områden, blad 3) går spårvägskorridoren dels genom 
ett område av riksintresse för naturvården, landborgen (Pålsjö-Domsten), dels 
genom slottslandskapet kring Kulla Gunnarstorps slott som är av riksintresse 
för kulturmiljövård. Viktiga natur- och kulturvärden i dessa områden bör tas i 
beaktande vid fortsatt planering. 

På delsträcka 5 tangerar spårvägskorridoren, som följer befintlig väg 111, flera 
fornlämningsområden (Fornlämningar, blad 3 och blad 4).
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På delsträcka 6A (Skyddade områden, blad 4) tangerar spårvägskorridoren söder  
om Larödsvägen ett område av riksintresse för naturvården, landborgen Pålsjö- 
Domsten. Hänsyn till naturvärden i området bör tas i kommande planering 
och utformning. Delsträcka 6A passerar också över flera fornlämningsområden 
(Fornlämningar, blad 4).

Delsträcka 6B, som delvis följer befintlig väg 111, tangerar ett fornlämnings- 
område i höjd med Laröd (Fornlämningar, blad 4) och passerar eventuellt, 
beroende på spårvägens utformning, över fornlämningar norr om Mariastaden 
(Fornlämningar, blad 5). 

Delsträcka 6A (Skyddade områden, blad 5) passerar genom ett område av riks- 
intresse för kulturmiljövård, Helsingborgs hamn- och industristad. I riksintresset 
ingår S:ta Maria sjukhusområde och hänsyn till kulturvärden i området bör tas i 
kommande planering. Kartunderlag från länsstyrelsen saknas för området.

Delsträcka 10 (Fornlämningar, blad 5) passerar över två områden med forn- 
lämningar. 

På delsträcka 12 (Skyddade områden, blad 6) går spårvägskorridoren, som  
följer befintlig väg (Hälsovägen/Drottninggatan), dels över landborgen Pålsjö- 
Domsten, som är av riksintresse för naturvården, dels genom området Helsing-
borgs hamn- och industristad som är av riksintresse för kulturmiljövård.

På delsträcka 13 (Skyddade områden, blad 6) berör spårvägskorridoren, liksom 
delsträcka 12, riksintressen för både natur- och kulturmiljövård. Sträckan utmed 
Rektorsgatan, Bergaliden och Trädgårdsgatan går genom Helsingborgs hamn- och 
industristad som är av riksintresse för kulturmiljövård. En del av sträckan passerar 
över Landborgen Pålsjö-Domsten, som är av riksintresse för naturvård.

Delsträcka 12 (Fornlämningar, blad 6) tangerar ett fornlämningsområde och flera 
fornlämningar i centrum. Delsträcka 13 (Fornlämningar, blad 6) passerar över 
samma fornlämningsområde. 

Inom Helsingborg kommer spårvägen i huvudsak följa befintliga vägar och risken 
för konflikter med natur av riksintresse bedöms som mycket liten. Kulturmiljö- 
vårdens intressen bör beaktas vid utformningen i stadsmiljön.

På delsträcka 15 (Skyddade områden, blad 6) norr om Miatorp, medför spårväg-
skorridoren intrång i Triangelskogen, som utgör en del av rekreationsleden Tall- 
skogsleden som har viktiga naturvärden. Spårvägen passerar genom sydvästra 
delen av Triangelskogen för att därefter korsa Strandbadsvägen och följa befintlig 
väg/gång- och cykelväg. Hänsyn bör tas i framtida planering så att intrånget i 
naturmiljön och rekreationsleden begränsas.  

På delsträcka 17 (Skyddade områden, blad 7) går spårvägskorridoren öster om  
Råå genom Råås dalgång som är av riksintresse för kulturmiljövården. Viktiga 
natur- och kulturvärden i dessa områden bör tas i beaktande vid fortsatt planering  
så att riksintresset säkerställs. Korridoren tangerar även naturreservatet Ättekulla 
skog och naturreservatet Rååns dalgång. Om en breddning av befintlig väg krävs 
för spårväg och leder till intrång i Rååns dalgångs naturreservat eller Ättekulla 
skogs naturreservat kommer dispens att krävas. 

På delsträcka 17 (Fornlämningar, blad 7), tangerar spårvägskorridoren flera 
områden med fornlämningar.
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Rekreation och friluftsliv

Nollalternativet
Förutsättningarna för rekreation och friluftsliv förblir vid nollalternativet i 
huvudsak oförändrade jämfört med idag. 

Utbyggnadsalternativet
Riksintresseområdet M:F1 Kullaberg (3 kap. 6 § MB) samt andra viktiga mål- 
punkter för friluftslivet till exempel Kulla-Gunnarstorp och flera naturreservat 
påverkas inte alls eller endast i liten utsträckning negativt av spårvägsprojektet. 
Det är positivt att områdena blir tillgängliga med högkvalitativ kollektivtrafik.

Området mellan Pålsjö skog, Maria park och Gamla Kungshult är av stort in- 
tresse för det rörliga friluftslivet. Om spårvägen dras enligt alternativ 6A (Blad 5) 
innebär det en viss barriäreffekt i området. Längs denna sträckning är det viktigt 
att säkerställa goda passagemöjligheter. 

Parker och idrottsanläggningar i centrala Helsingborg kommer att dra nytta av 
den förbättrade kollektivtrafiken. Detta gäller även Landborgspromenaden.

Söderöver längs Industrigatan finns Tallskogsstråket. Från Råå vallar i söder till 
Wienertorget på Planteringen i norr sträcker sig den cirka 5,5 kilometer långa 
Tallskogsleden. Spårvägen kommer att göra visst intrång i den del av Tallskogs- 
stråket som kallas Triangelskogen. Det är viktigt att god passagemöjlighet säker- 
ställs här.

I söder finns också det stora friluftsområdet Ättekulla, tillika ett kommunalt 
naturreservat, se även i kapitlet om naturvård. Friluftslivet kan dra nytta av 
möjligheten att nå området via spårväg.

Hälsa och säkerhet

Nollalternativet
Om dagens trafiksystem ska klara av framtidens resande innebär det såväl fler 
bussar som fler bilar i Helsingborg och till Höganäs. Det försvårar att miljö- 
kvalitetsnormen för luft klaras i Helsingborg. Det medför också högre buller-
nivåer där riktvärdena redan idag överskrids på de mest belastade gatorna. Med 
avseende på trafik med farligt gods innebär nollalternativet sannolikt ingen 
väsentlig förändring jämfört med idag. Nollalternativet innebär inte heller 
elektromagnetisk strålning i trafikmiljön.

Utbyggnadsalternativet
Luftkvalitésituationen förbättras av spårvägstrafik särskilt på det mest utsatta 
trafikstråket Hälsovägen, Drottninggatan, Järnvägsgatan, där miljökvalitets- 
normen för kvävedioxid idag är svår att klara. Spårtrafiken är trefaldigt gynnsam 
när det gäller avgasutsläpp i stadsmiljön. För det första ersätter spårvagnarna ett 
stort antal bussar som drivs med förbränningsmotorer som genererar avgaser. För 
det andra förväntas den kvalitetshöjning av kollektivtrafiken som spårvagnarna 
innebär, locka fler bilister att åka kollektivt. För det tredje kommer spårvägen att 
uppta ett utrymme i gatumiljön som, beroende på hur långt man vill använda 
detta verktyg, i större eller mindre utsträckning kan bidra till att gynna kollek-
tivtrafik framför privatbilstrafik.
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Spårvagnarna ersätter annan kollektiv- och personbilstrafik men genererar i sig 
buller. De är generellt tystare än motsvarande trafik med buss. Det innebär att 
spårvagnarna inte bidrar till något nettotillskott av buller (Spårvagnar i Skåne 
2012b).

Däremot innebär spårvagnstrafik andra typer av buller och i vissa fall att spår- 
vagnsbuller genereras där det inte tidigare funnits väsentliga bullerkällor. Den 
viktigaste aspekten för buller och vibrationer är därför spårvägens linjedragning.  
I de fall spårvägen lokaliseras där det tidigare inte finns vägar och därmed väg- 
trafikbuller kan bullernivån komma att öka. Studier visar att personer som blir 
utsatta för både buller och vibrationer blir mer störda än de som bara utsätts för 
buller. Detta visar på att det finns en samverkanseffekt vid samtidig exponering 
av buller och vibrationer som behöver beaktas.

Översiktliga beräkningar visar att det generellt är små skillnader i bullernivåer 
från vägtrafik mellan scenarierna nuläge, framtida utan spårväg samt framtida  
med spårväg. Trafikprognoserna visar att biltrafiken kommer att öka men för- 
ändringen är inte så stor att det ger stora skillnader i bullernivåer. Den förändring 
som kommer att betyda mest för bullernivåerna från vägtrafik är där spårvägen 
placeras i mitten av gatan och körfälten för biltrafiken flyttas närmre byggnader.

De översiktliga beräkningarna visar att bullernivåerna från spårvägstrafiken ligger 
långt under riktvärdet för ekvivalentnivå som är 55 dBA. För spårvägstrafiken 
är det den maximala bullernivån som kommer att upplevas som störande och 
behöver beaktas särskilt i den fortsatta planeringen. Utan några skärmande eller 
reflekterande objekt (till exempel byggnader) så uppnås riktvärdet för maximal-
nivå från spårtrafik (70 dBA) cirka 15 meter från spårmitt.

Figur 10-9 Placering och underhåll av växlar är viktigt för att minimera buller från 
spårvagnen.
 

Jordlagren längs korridoren består i huvudsak av sådant material att det inte 
bör uppkomma problem med vibrationer. På vissa platser där det förekom-
mer sandiga sediment samt finare fraktioner som silt och lera, behöver dock 
de mekaniska egenskaperna undersökas mer i den kommande planeringen. 
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Generellt behöver även grundvattennivåer undersökas eftersom vatteninnehållet 
är av betydelse för hur långt vibrationerna sprids genom jordlagren. Det är också 
av vikt i den fortsatta planeringen att undersöka om det finns vibrationskänslig 
utrustning eller verksamhet längs korridoren.

För de sträckor där det inte finns alternativa dragningar gäller de generella resone- 
mangen ovan. För de sträckor där det finns alternativa dragningar noteras nedan- 
stående punkter ur buller- och vibrationssynpunkt:

•	Delsträcka 3B har en nackdel om det inte går att frigöra utrymme för en  
bra linjeföring med tillräckligt stor radie i korsningen Höganäsvägen/
Prästavägen.

•	Delsträcka 6A passerar mer bostadsbebyggelse än 6B, vilket gynnar 6B. Del-
sträcka 6B har dock en liten radie nära inpå framtida bostäder vilket kan ge 
mer störningar än att ha spårvagnar som passerar rakt förbi.

•	Delsträcka 8B är att föredra då det finns minde bostadsbebyggelse längs 
sträckan jämfört med 8A.

•	Av delsträcka 16A och 16B har 16A en fördel ur vibrationssynpunkt då det 
finns mindre finkorniga material längs den sträckan. 16B har dock en fördel 
ur bullersynpunkt då det är väsentligt mycket mindre bostadsbebyggelse 
längs sträckan.

Buller kan begränsas både genom utformning av spåranläggningen och av spår- 
vagnarna. Det finns idag inga riktvärden för att värdera den sammanlagda buller-
nivån från vägtrafik och spårtrafik. Värderingen av bullernivåerna görs därför 
separat mot riktvärden för vägtrafik respektive spårtrafik.

Vibrationer och stomljud från spårvägen påverkas till stor del av vilken spår- 
konstruktion som används samt fordonstyp.

I tabell nedan redovisas de gator och vägar som är tillåtna för farligt gods och 
som kommer i kontakt med det planerade spårvagnsstråket. Tabellen anger om 
spårvägen löper längs med eller korsar farligt godsleden. 

Elektromagnetiska fält består av elektriska och magnetiska fält. Elektriska fält från 
spårvägstrafik uppkommer av den spänningssatta kontaktledningen. Magnetiska 
fält uppstår av den ström som går genom kontaktledningen via fordon och åter- 
leds via rälerna i spåret. Magnetiska fält bildas när det finns spårvägstrafik på 
banan. Spårvagnar drivs normalt med 750 V likspänning vilket i huvudsak ger 
magnetiska fält av statisk karaktär.

De magnetiska fält som spårvägens strömförsörjning ger upphov till kan orsaka 
störningar i vissa typer av avancerade tekniska utrustningar. En åtgärd för att 
minska de magnetiska fälten är att ha flera inmatningspunkter till kontaktled-
ningen. Det är viktigt att i den fortsatta planeringen att undersöka om det finns 
utrustning eller verksamhet längs korridoren som är känsliga för magnetfält.
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Tabell 10-1 Förhållandet mellan vägar som tillåts för farligt godstrafik och 
spårvägsstråket.

Väg/gatuavnsitt Relation till spårstråket

Längsgående 
sträcka

Korsning

Väg 111 mellan Höganäs och Helsingborg är en primär 
transportled för farligt gods

X

Bredgatan mellan Oljehamnsleden och Gasmästaregatan X

Gasmästaregatan X

Koppargatan X

Lagmansgatan mellan trafikplats Ramlösa och 
Landskronavägen (hållplats)

X

La Cours gata X

Malmöleden mellan trafikplats Ramlösa och trafikplats  
Helsingborgs södra inklusive trafikplats Ramlösa och trafik-
plats Ättekulla

X

Oljehamnsleden mellan Bredgatan och Sjögatan X

Rusthållsgatan X

Rännarbanan inklusive avfart från Lagmansgatan (hållplats) X

Väg 111 (Österleden) X

Väg E4.23 X

Ängelholmsleden X

Ängelholmsvägen X

10.5 Tekniska anläggningar
Kablar och ledningar
Den inventering som utförts visar att det finns kablar och ledningar i varierande 
omfattning längs hela korridoren. Exempel på platser där det bedöms att spår- 
vägen kan få stor inverkan är:

•	Norr om Grå Läge: Svenska Kraftnäts stamkablar från Danmark (korsar 
delsträcka 5).

•	Mariastaden: Sydvattens stamledning (korsar delsträcka 6A och 6B).

•	 Johan Banérs gata: längsgående större dagvattenledning (delsträcka 8A).

•	Hälsovägen och Drottninggatan: längsgående större dag- och spillvatten- 
ledningar (delsträcka 12).

•	Bergaliden: längsgående fjärrkyla och större dag- och spillvattenledningar 
(delsträcka 13).

•	 Elektrogatan: längsgående fjärrvärmeledning, högspänningskabel samt större 
vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar (delsträcka 16A).

Hela spårvägssträckan behöver utredas detaljerat i kommande skeden när 
utformning och linjeföring preciseras mer.
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Figur 10-10 Ledningsarbeten i samband med spårvägsbygge i Dijon, Frankrike.

Geoteknik
Området längs korridoren klassificeras geotekniskt som bra mark och de bygg- 
nadstekniska förutsättningarna bedöms generellt vara goda. Bärigheten för spår- 
väg bedöms vara god och sättningsriskerna små förutsatt att eventuellt förekom-
mande organiskt material grävs bort och ersätts med hållfast material.

Längs korridoren passeras ett antal höjdpartier och lågområden (grustäkter). 
De geotekniska förutsättningarna för skärningar respektive fyllningar vid dessa 
passager behöver undersökas i det fortsatta arbetet. Detta gäller även vatten- 
genomsläppligheten i eventuellt förekommande vattenförande material vid de 
planskildheter som kan bli aktuella.

Konstbyggnader
Befintliga konstbyggnader påverkas generellt där spårvägen passerar på eller 
under. Där spårvägen passerar under befintliga konstbyggnader krävs tillräckligt 
fri höjd och bredd. Där spårvägen passerar på befintliga konstbyggnader behöver 
bärighet och konstruktionsutformning utredas vidare för att föreslå lämplig 
åtgärd som till exempel förstärkning, breddning eller helt ny konstbyggnad. 

Utöver påverkan på befintliga konstbyggnader finns det även behov av helt nya. 
Det är främst på de platser där spårvägen inte går i befintlig väg. De nya, större 
konstbyggnader som kan bli aktuella redovisas i tabell 10-2.

Tabell 10-2 Nya, större konstbyggnader som kan bli aktuella.
Typ Passerar 

över
Lokalisering Ingår i delsträcka

Spårvägsbro Väg Väg 111 (Kulla Gunnarstorp) 5

Spårvägsbro Väg Väg 111 (Laröd) 5

Spårvägsbro Väg Väg 111 (Laröd) 5

Spårvägsbro Väg Bergarondellen 8B

Vägbro Spårväg Djurhagshusvägen 10

Vägbro Spårväg E4 10

Vägbro Spårväg Österleden 11

Spårvägsbro GC-väg Ängelholmsvägen 9

Spårvägsbro och ramp Järnväg Ramlösa station 15

Spårvägs- och GC-bro Järnväg Västkustbanan 17
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10.6 Kostnader
Den schablonmässiga kostnadsberäkningen är utförd med en förenklad variant av 
den successiva kalkylmetoden. Med det avses i denna förstudie att ingen risk- 
analys och kartläggning av generella osäkerheter har genomförts. Däremot utförs 
kalkylering av kostnaderna med minsta, troliga och maximala kostnad för respek-
tive post. Det ger en statistisk beräkning av trolig kostnad, standardavvikelse och 
en redovisning av var i kalkylen osäkerheterna ligger.

Resultatet visar att den troliga kostnaden ligger mellan 8,6 och 9,7 miljarder 
kronor med en standardavvikelse på 2,6 – 3,0 miljarder kronor. Det innebär att 
kostnaden med 70 % sannolikhet ligger mellan 6,0 och 12,7 miljarder kronor för 
hela projektet.

Utslaget på sträckan ger det en trolig kostnad på 205 – 230 miljoner kronor per 
kilometer med en standardavvikelse på 60 – 70 miljoner kronor per kilometer. 
Kilometerkostnaden ligger därmed mellan 145 Mkr/km och 300 Mkr/km med 
70 % sannolikhet.

Variationen i den troliga kostnaden och standardavvikelsen är beroende av vilka 
alternativa sträckningar som väljs:

•	Kostnaden för delsträcka 3A är ca 50-55 % högre än för delsträcka 3B.

•	Kostnaden för delsträcka 6A är ca 55-60 % högre än för delsträcka 6B.

•	Kostnaden för delsträcka 8A är ca 50 % högre än för delsträcka 8B.

•	Kostnaden för delsträcka 16B är ca 50-60 % högre än för delsträcka 16A.

Kostnaden per kilometer spårväg varierar stort. Som jämförelse nämns 680 
Mkr/km för Tvärbanan Solnagrenen, 210 Mkr/km för Tvärbanan delen Alvik – 
Gullmarsplan, 130 Mkr/km för Tvärbanan delen Hammarby sjöstad (ej depå), 
130 Mkr/km som ett europeiskt medelvärde och 40 Mkr/km för utbyggnaden till 
Navestad i Norrköping. Det är dock inte helt rättvisande att jämföra kostnaden 
mellan olika spårvägsprojekt på detta då både projekten och de redovisade 
kostnaderna har olika omfattning.

Kostnader för de sex utbyggnadsetapperna är uppdelade efter delsträckor och 
ligger, med 70 % sannolikhet inom intervall som redovisas i Tabell 10-3.

Kostnadsberäkningen är indelad i fyra huvudblock som vid behov delats upp i 
delblock. Uppdelningen i delblock har gjorts för att precisera den mängd som 
ska kostnadsbedömas. I tabellen nedan redovisas indelningen på de två översta 
nivåerna samt den genomsnittliga procentuella fördelningen sinsemellan.
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Tabell 10-3 Kostnader för etapper vid etappvisutbyggnad.
Etapp Längd (km) Kostnad 

Min (Mkr)
Kostnad
Max (Mkr)

Kostnad per kilo- 
meter (Mkr/km)

Anmärkning

E1 8,7 1 800 3 200 200 – 370 Inklusive depåkostnad ca 350 Mkr.
Delen från depån till Väla utgör 
ca 12 % av totalkostnaden.

E2A 6,9 - 7,9 700 2 200 110 – 280 Etappen omfattar alternativa 
sträckningar.

E2B 14,9 - 15,3 1 700 3 700 110 – 250 Inklusive depåkostnad ca 85 
Mkr. Etappen omfattar alternativa 
sträckningar.

E3 2,2 300 700 160 – 320

E4 3,5 600 1 200 170 – 330 Inklusive konstbyggnad Ramlösa 
station ca 75 Mr.

E5 4,9 - 5,5 800 1 700 170 – 300 Etappen omfattar alternativa 
sträckningar. 

Tabell 10-4 Indelning i huvudblock och delblock vid den schablonmässiga kostnads-
beräkningen.

Huvud-
block

Del-
block

Beskrivning Genomsnittlig 
andel av  
kostnaderna

Kommentar

1 Anläggningsarbeten

1.1 Spårväg (BEST+Mark) 26 % Avser spårvägsdelen i sektionen.

1.2 Spårväg (övrig sektion) 13 % Avser den del av sektionen som är 
utanför spårvägsdelen (normalt väg 
och GC-väg).

1.3 Hållplatser 1 %

1.4 Konstbyggnader 4 %

1.5 Övrig trafik 7 % Avser åtgärder utanför sektionen.

1.6 Kablar och ledningar 11 %

1.7 Depåer 2 %

2 Miljö, Mark/fastighet, arkeologi 10 %

2.1 Miljöåtgärder

2.2 Mark och fastighetsinlösen

2.3 Arkeologi

3 Projektadministration, utredning/ 
planering och projektering

15 %

4 Generella osäkerheter 10 % Avser t ex marknadsläge, lagar och 
regelverk, omvärldsbeslut, projektom-
fattning/krav och variation i sträckning.
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10.7 Samhällsekonomi
En översiktlig samhällsekonomisk bedömning har genomförts för utbyggnad av 
spårväg i Helsingborg och Höganäs enligt de förslag och principer som presen- 
terats i denna förstudie. Den samhällsekonomiska bedömningen avser en ut- 
byggnad av hela systemet utan hänsyn till etappvis utbyggnad.

Då projektet är i ett tidigt skede där detaljer ännu inte har utretts är även den 
samhällsekonomiska bedömningen utförd på en översiktlig nivå. Syftet med 
bedömningen är att bedöma och beräkna vilka nyttor och vilka kostnader som 
finns i projektet samt att få en indikation på dess storleksordningar.

Metodik
Kalkylerna bygger på metodik enligt handboken BVH 706 (Banverket 2009) 
vilket är Banverkets (numera Trafikverket) beräkningshandledning för samhälls- 
ekonomiska bedömningar inom järnvägssektorn. Samhällsekonomiska värde- 
ringar av nyttor och kostnader har i möjligaste mån hämtats från Samhällsekono- 
miska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5 (Trafikverket 
2012). Specifika kostnader och värderingar för spårvägstrafik saknas generellt  
och har fått hämtas från andra källor eller bedömts. En del antaganden och 
resonemang följer de tidigare kalkyler som genomförts i Samhällsekonomisk 
värdering av spårväg i Skåne – exempel i Malmö, Lund och Helsingborg  
(Trivector 2008).

Allmänna förutsättningar
Beräkningarna har utförts för den principiella utformning som redovisas i denna 
förstudie med en linje Höganäs till Ramlösa station och en linje i Helsingborg 
mellan Väla och Ättekulla. De samhällsekonomiska beräkningarna bygger på 
en jämförelse av kostnader och nyttor mellan ett jämförelsealternativ och ett 
utredningsalternativ. I det här fallet är jämförelsealternativet busstrafik enligt 
dagens system. Utredningsalternativet är att spårväg införs på de två aktuella 
linjerna och då ersätter motsvarande bussar (här räknat på linje 1 i Helsingborg 
och linje 220 och 222 Höganäs – Helsingborg). Beräkningar har utförts för ett 
tänkt prognosår, vilket är 2020.

Då förstudien inte omfattar detaljerat underlag för faktorer som trafikering 
och påverkan på hela kollektivtrafiksystemet har i förekommande fall relevanta 
antaganden och förenklingar fått utföras. Detta går att förbättra och fördjupa 
stegvis under det vidare utredningsarbetet så att kalkylen successivt förbättras.  
En bedömning av vilka ytterligare nyttor och kostnader som är kopplade till 
projektet diskuteras översiktligt under rubriken ”Icke värderade nyttor/kost- 
nader” nedan.

Beräkningar 
Grunden för samtliga beräkningar är antalet resande i de olika alternativen samt 
trafikeringen. Antalet resande på respektive linje i prognosåret har beräknats 
som antal resande idag uppräknat med 1 % per år (autonom trafiktillväxt). Till 
detta har lagts tillkommande kollektivtrafikresenärer av planerade och bedömda 
exploateringar i anslutning till linjerna. I utredningsalternativet (spårväg) har 
exploateringarna bedömts utföras med en ökad täthet på grund av spårvägens 
extra attraktionskraft. (jmfr diskussion om spårfaktor). Med hjälp av elastic-
itetsberäkningar för de olika alternativen har påverkan på resandet på grund av 
alternativens standardförändring (gångtid, väntetid, åktid och förseningsrisk) 
lagts till. Total resandeförändring blir enligt Tabell 10-5.
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Tabell 10-5 Resandeförändring per linje och alternativ (JA=jämförelsealternativ och 
UA=Utredningsalternativ).

 Helsingborg Höganäs

Post JA 2020 UA 2020 JA 2020 UA 2020

Resande nuläge +1 % per år 13115 13115 5045 5045

Tillkommande pga exploatering 5350 6688 1650 2063

Standardförändring -17% 8% -13% -6%

Spårfaktor - ingår ovan - ingår ovan

Totalt (resor/dag) 15340 21380 5820 6660

Den första delposten som ingår i beräkningarna är förändrade operativa kostnader. 
De kostnader som uppstår när kollektivtrafikinvesteringar leder till utökad eller 
minskad trafikering och därmed förändrade kostnader för drift. De operativa 
kostnaderna beräknas för tre delkomponenter, trafikeringskostnad, omkostnader 
och overheadkostnader.

Trafikeringskostnaden för persontrafik utgörs av genomsnittliga rörliga kostnader  
för att köra fordonen. Dessa inkluderar personalkostnader, kapitalkostnader, 
underhållskostnader, städning och drivmedel. Dessa kostnader varierar med 
produktionen och fördelas på fordonens faktiska utnyttjande, det vill säga årlig 
tidtabelltid och körsträcka. 

Omkostnaderna består av kostnader för administration, biljettförsäljning och 
terminalhantering. Omkostnaderna varierar med efterfrågan i termer av person- 
kilometer och speglar således marginalkostnader som uppkommer till följd av 
tillkommande resenärer.

Overheadkostnader avser tillkommande kostnader till följd av ökad administra- 
tion med mera som uppkommer när större kollektivtrafikinvesteringar sker. En 
övergång till spårvägstrafik skulle kunna vara en sådan större investering.

Ett förändrat resande leder till förändrade biljettintäkter. Dessa beräknas genom  
antalet tillkommande resor för jämförelsealternativet multiplicerat med genom- 
snittlig kostnad per resa. 

Påverkan av standardförändringen i de olika alternativen leder till en förändrad 
restid med restidsvinster (eller förluster) för resenärerna. Den totala restidsför- 
ändringen multiplicerat med den värdering som finns för restid ger en förändring 
per alternativ.

Externa effekter av förändringarna är effekter på framför allt miljö, trafiksäkerhet, 
buller och slitage (av väg). Resandeförändringarna påverkar mängden spårvägs- 
trafik, busstrafik och även biltrafik. Dessa förändringar får effekt på nämnda para- 
metrar genom det förändrade trafikarbete respektive alternativ och fordonsslag ger 
upphov till.

Förändringarna i trafik ger upphov till budgeteffekter där moms från biljettin- 
täkterna förändras samt skatteintäkterna från vägtrafik. Förändringar i moms är 
den del av biljettintäkterna som motsvarar aktuell moms (6 %). Skatteintäkter är 
framför allt förändrade intäkter i form av drivmedelsskatt.
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Vid införande av spårvägstrafik kommer underhållskostnaderna för banunderhåll 
att tillkomma. Detta belastar kalkylen. De minskade underhållskostnaderna för 
vägtrafiken återfinns under posten externa effekter där minskat slitage på vägarna 
tas upp.

Den sista posten i kalkylen utgörs av den samhällsekonomiska investeringskost-
naden. Denna består av investeringskostnaderna och de fiktiva kostnader som 
skattefaktorn ska täcka. Investeringskostnaden inkluderar reella kostnader för 
objektet, sådana direkta och indirekta kostnader som bokförs på eller skulle  
kunna bokföras på objektet.

Resultat
Resultatet av beräkningarna per delpost redovisas i Tabell 10-6 i form av skill- 
naden mellan jämförelsealternativ och utredningsalternativ för de två linjerna samt 
summerat. Skillnaden är uttryckt i miljoner kronor per år i prognosåret 2020.

Tabell 10-6 De olika nyttor och kostnadsposterna i den samhällsekonomiska kalkylen 
uttryckt som årlig skillnad mellan jämförelse- och utredningsalternativ i miljoner  
kronor/år.

Post Helsingborg Höganäs Summa

Operativa kostnader    

Trafikeringskostnad 11,8 11,3 23,1

Omkostnader -1,3 -0,5 -1,8

Overhead -2,3 -3,8 -6,2

Biljettintäkter

Intäkter inkl moms 25,0 6,7 31,7

Moms -1,5 -0,4 -1,9

Tidsvinster

Viktad restid 65,1 6,7 71,8

Externa effekter

Minskad biltrafik 2,4 1,0 3,3

Minskad busstrafik 4,0 5,8 9,8

Spårvagnstrafik -0,8 -1,4 -2,2

Budgeteffekter

Moms biljettintäkter 1,5 0,4 1,9

Skatteintäkter vägtrafik -4,9 -4,2 -9,1

Summa trafikeffekter 99,0 21,5 120,5

Underhållskostnad

Banunderhåll -8,8 -14,7 -23,5

Summa 90,2 6,8 97,0

Beräkningarna visar på att det finns stora nyttor i utredningsalternativet. Nyttorna  
är framför allt i tidsvinster för resenärerna, ökade biljettintäkter samt minskade 
trafikeringskostnader. 

Nyttorna per år ska diskonteras till beräkningsåret och jämföras med den 
samhällsekonomiska investeringskostnaden.
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Icke värderade nyttor/kostnader
Systemeffekter – hela kollektivtrafiksystemet kommer med största sannolikhet att 
ses över med ytterligare förbättringar som resultat om spårväg införs. Bland annat 
kommer möjlighet till byten mellan spårväg och järnvägssystemet att underlättas 
via Maria och Ramlösa stationer. En annan trolig effekt är att ytterligare busslinjer, 
eller delar av, går att ta ur drift med ytterligare minskning av trafikeringskostna- 
derna.

Spårfaktor – modern forskning (bland annat VTI) visar att spårväg har en högre 
attraktionskraft än busstrafik, detta kallas spårfaktorn. Hur stor denna spårfaktor 
är, vad exakt den beror på och vilka kostnader som är kopplade till den är dock 
oklart. Därmed har denna positiva faktor inte fullt tagits med i denna kalkyl. 
Anledningen är framför allt att kostnader kopplade till spårfaktorn är okända. På 
ett sätt kan spårfaktorn sägas vara till viss del inkluderad och det genom den ökade 
täthet av framtida exploateringar som tillgodoräknats utredningsalternativet.

Markvärdesstegring – denna faktor har tagits med i tidigare kalkyler. Mark- och 
fastighetsvärdesökningar har inte något samhällsekonomiskt värde, de innebär 
enbart transaktioner på en högre nivå. Dock så skulle ökade markvärden kunna 
utgöra en källa till finansiering. Detta bygger då på att kommunen dels ska äga 
marken dels måste sälja den. En försäljning av mark innebär då att de samhäll- 
sekonomiska värden som är knutna till marken försvinner.

Image och stadsförnyelse – faktorer som en stads image och möjligheter till stads- 
förnyelse har framhållits som stora positiva effekter av spårvägssatsningar runt om 
i världen. Dessa är svåra att bedöma till storlek och framför allt värde varför de 
varken i denna kalkyl eller vanligtvis ingår i de beräknade värdena. Dessa effekter 
bedöms vara positiva och med stor sannolikhet ha ett stort värde. Vilka kostnad-
er som är knutna till detta är ytterst svårbedömt men kan antas vara betydande, 
speciellt när det gäller stadsförnyelse.

Samhällsekonomisk effektivitet
Huvudresultatet av de samhällsekonomiska kalkylerna är nettonuvärdeskvoten 
(NNK). Den beskriver förhållandet mellan nuvärdet av nyttorna med projektet 
och nuvärdet av kostnaderna för projektet (investeringskostnaden). Nettonu-
värdeskvoten beräknas som nuvärdet av nyttorna minus nuvärdet av investerings- 
kostnaden, allt delat med investeringskostnaden. Blir denna kvot positiv innebär 
det att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt, ju högre kvot desto mer lönsamt  
är projektet. En negativ kvot betyder att projektet är samhällsekonomiskt 
olönsamt, kostnaderna överstiger nyttornas värde.

Den samhällsekonomiska bedömningen har utgått från ett genomsnittsvärde för 
investeringskostnaderna såsom presenterades i föregående kapitel. Den samhälls- 
ekonomiska investeringskostnaden (investeringskostnaden plus skattefaktorn) blir 
därmed 11 580 Mkr. För detta projekt är nuvärdet av nyttorna knappt 4 000 Mkr. 
Detta skulle ge en nettonuvärdeskvot på -0,7. Enligt den standard bedömning är 
därmed projektet samhällsekonomisk olönsamt. Det är viktigt att beakta att det 
finns en hel del positiva effekter som inte tas med i bedömningen helt i enlighet 
med den standarden för samhällsekonomiska bedömningen. Jämfört med andra 
projekt är detta ett vanligt resultat. Projektet spårväg syd i Stockholm beräknades 
till ett liknande värde, trots detta fortsätter utreningsarbetet. Förlängning av Tvär- 
banan i Stockholm mot Kista och Helenelund har en nettonuvärdeskvot på -0,2. 
Trots detta negativa resultat finns ett principbeslut om att bygga denna etapp.
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11 Samråd
Samrådet omfattar möten med allmänheten och länsstyrelsen samt med projektets 
arbetsgrupp och styrgrupp. Arbetsgruppen omfattar representanter för berörda 
kommunala förvaltningar inklusive miljö- och fastighetskontor, Spårvagnar i 
Skåne, Trafikverket och Skånetrafiken. Styrgruppen omfattar kommunala förvalt-
ningschefer i respektive kommun samt Skånetrafiken. Inkomna synpunkter under 
samrådet, såväl muntliga som skriftliga återges nedan. Synpunkterna återges bara 
en gång även om de kommit upp vid flera tillfällen. 

11.1 Samråd med länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansåg vid samrådet 4 oktober 2012 att motiven för spårväg tydligt 
ska framgå av förstudien till exempel jämfört med bussalternativ. Förstudien 
behöver visa att projektet är ett angeläget samhällsintresse och att nyttan uppväger 
kostnader och andra olägenheter. En åtgärdsvalsanalys enligt fyrstegsprincipen bör 
ingå. Vidare påpekades betydelsen av inarbetning i översiktsplanerna. 

Trafiksäkerhet är en viktig fråga. Olycksdata för spårvägar kan behöva tas fram 
för att analysera trafiksäkerhetsfrågan och jämföra spårvagnsalternativ med andra 
lösningar.

En beskrivning av den demografiska utvecklingen i kommunerna behöver göras 
som underlag för bedömningen av hur pendlingen ser ut år 2035. 

Förstudien kommer att innehålla en första miljöredovisning som kan ligga till 
grund för beslut om betydande miljöpåverkan. 

Ytterligare ett samråd med länsstyrelsen genomfördes 13 maj 2013. Diskussionen 
berörde huvudsakligen hur planeringsprocessen för spårväg ska drivas vidare. 
Länsstyrelse betonade vikten av att inarbeta spårvägen i översiktsplanerna och 
pekade på möjligheten att upprätta en kommunövergripande tematisk översikts- 
plan för spårvägen. 

En sådan kommunövergripande hantering av spårvägsfrågan på ÖP nivå behövs 
i vilket fall som helst och kan bli en avgörande framgångsfaktor i kommande 
diskussioner om finansiering i långtidsplaner för transportinfrastruktur.

11



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 146

11.2 Samråd med allmänheten
Samrådsmöten genomfördes 2012-11-05 och 2012-11-07 med allmänheten i 
Helsingborg respektive Höganäs. Informationsmaterial har funnits tillgängligt 
på kommunernas hemsidor inför mötena och under senare delen av november. 
I Helsingborg deltog ca 100 personer från allmänheten varav ca 80 män och 
20 kvinnor. Även media var på plats i form av TV4 Nyheterna, Helsingborgs 
Dagblad, Sveriges Radio och Sundskanalen. I Höganäs deltog ca 60 personer  
från allmänheten varav ca 35 män och 25 kvinnor.

Inkomna synpunkter, såväl muntliga som skriftliga återges nedan. Synpunkterna 
återges bara en gång, i sin mest utvecklade form, så att om en synpunkt framförts 
muntligt vid mötet och utvecklats skriftligt kommer den bara med en gång i 
texten. 

 Synpunkter på lokalisering
•	Korridorval vid Olympia och Helsingborgs lasarett - viktiga målpunkter.
•	 Fortsättning med spårvägen till Ödåkra.
•	Korridorval med hänsyn till väntad höjd havsnivå i framtiden.
•	 Fortsättning med spårvägen till Nyhamnsläge och Mölle.
•	Alternativt förslag till korridor längs väg 111 vid Viken.

Andra synpunkter
•	Vad kostar projektet och hur ska det finansieras.
•	Moderna bussystem är ett alternativ till spårväg som kan ha många fördelar
•	Alternativ till spårväg i form av tunnelbana eller banor i luften.
•	 Prioritering av gatuutrymmet mellan olika trafikslag.
•	 Spårväg i branta backar som Hälsovägen och Bergaliden kan få problem 

med framkomlighet.
•	Turtäthet och restid
•	 Skillnader i behov/krav på fordon och utformning för stadsspårväg  

respektive snabbspårväg till Höganäs.
•	Vad händer om en spårvagn havererar eller blir stående på spåret.
•	 Spårvagnar och vintertrafik: Kan det bli problem vintertid?
•	 Samhällsekonomi och påverkan på fastighetsvärden.
•	Möjlighet att nå friluftsområden med spårvagnslinjen
•	Behov av slinga vid vändplats? Påverkar i så fall befintlig och planerad  

bebyggelse.
•	Restid 37 min till Knutpunkten (samma som buss) ej acceptabelt för 

Höganäs – målet borde vara en kortare restid.
•	Konsekvenser för övrig kollektivtrafik om spårvagn införs, linjer hållplatser.
•	 Svårt att motivera bilister till att resa kollektivt. Bilen väljs av bekvämlighet.
•	 Spårvagn går stabilt rakt fram – ger bättre komfort än buss.
•	Hur ser befolkningsutveckling, boende och resandeutveckling ut på sikt?
•	Beskriv och motivera vilka förbättringar det blir med spårväg för Höganäs.
•	Kapacitet för spårvagn jämfört med buss.
•	Krav från resenärer beträffande faciliteter för att t ex kunna jobba under 

restiden är inte ett godtagbart argument för spårväg – samma krav gäller  
för och kan förverkligas på bussar.

•	Miljö och trängsel ifrågasätts som problem i Höganäs.
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Skriftliga synpunkter
18 skriftliga inlagor, varav 5 från Höganäs, har kommit projektet till del till 
under tiden mellan samrådsmötet och 30 november. Inlagorna är diarieförda hos 
respektive kommun och därmed offentlig handling. 

Flera har framfört att det är positivt med planering för spårburen trafik i Helsing-
borg och nordvästra Skåne. I en skrivelse ifrågasätts att tidsplanen flyttats från 
2012 till 2022, hur man löser ledningar och rör under mark samt hur priorite- 
ringarna i statsbudgeten ser ut.

En skrivelse påpekar att spårvägen inte borde ha lagts ner 1967 och välkomnar 
nu en ny spårväg.

Synpunkter och oro på en övergripande nivå framfördes beträffande tunnel- 
lösningar (gångtunnlar?), frågor om säkerhet och överfall, spårhalka och even- 
tuellt möjlighet till att införa högbana i stället samt att det fria skolvalet mot- 
verkar mindre trafik m m.

Negativa synpunkter framfördes baserat på erfarenheter från Göteborg och även  
sedan förr i Helsingborg. Problemen avser enligt skribenten A) ytterligare en  
fordonstyp ska samordnas med övrig trafik, B) ökad olycksrisk främst för gång- 
trafikanterna, C) kostsam investering i spår, vagnar, trafiksignaler, hållplatser, 
refuger mm. Skribenten vill i stället att man satsar på busstrafiken, med elbussar 
som i Landskrona eller batteridrivna bussar som provas i Luleå, gärna med 
prioriterade busskörfält.

Flera brevskrivare har framfört liknande negativa synpunkter med bland annat 
argumenten att investeringen leder till ett fast system som är dyrt att ändra eller 
anpassa till framtida förändrade behov, svårigheter med vinerväghållning med 
mera. Som alternativ föreslås bl a trådbussar utrustade för att klara kortare  
sträckor utan kontaktledningar. Flera brevskrivare ser trådbuss som ett bättre 
alternativ med till exempel Landskrona som förebild.

Ett inlägg talar för batteridrivna elbussar med följande argument A) helt buller-
fritt, B) utan spår som delar samhället i två delar, C) alla kringorter har samma 
möjligheter att nås av elbuss, som kan gå kors och tvärs, D) många fler passage- 
rare kan skjutsas, E) infarten i Helsingborg överlastas inte bara via en kanal utan 
kan spridas via flera infarter, F) ett mycket billigare alternativ, G) befintliga gator 
och vägar kan användas. Man anger en miljöaspekt: Behov av batteriåtervinning. 
Skribenten anser att resultatet av mötet var: Utred batteridrivna elbussar istället!

Negativa synpunkter har omfattat farhågor beträffande tillgänglighet för personer 
med gånghjälpmedel, rullstol samt barnvagnar. Spåren i gatan är också ett hinder 
för framkomligheten.

Någon anser att spårvagn är ett stort ingrepp som kommer att förändra stadens 
utseende rejält, vilket är synd på en så vacker stad. 

Om det handlar om kapacitet finns större bussar; ledbussar, dubbeldäckare och 
så kallade superbussar och de utvecklas hela tiden. Även så kallad spårtaxi tas upp 
som tänkbart alternativt
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Helsingborgs skid- och orienteringsklubb bedriver en omfattande motions- och 
idrottsverksamhet i Pålsjö skog och området upp till Maria Park/Kungshult och 
Sofiero och Larödsvägen. Det sydvästra alternativet skulle då olyckligtvis komma 
att bli en barriär rakt igenom det sammanhängande landskapet mellan Maria 
Park och Sofiero. Man förordar därför starkt den nordöstliga dragningen förbi 
Kungshult och Larödsvägen. 

En lång inlaga avvisar med många argument tanken på en utveckling av spårväg 
mellan Höganäs och Helsingborg. Argumentationen hävdar att spårvägen leder 
till längre restider, sämre punktlighet och sämre tillgänglighet. Inlagan talar för 
bättre förbindelser till flygplatsen i Ängelholm och för fler busslinjer, bland annat 
trådbusslinjer som alternativ till spårväg. Avslutningsvis uppmanas kommunen 
att skrota tankarna på spårväg och att satsa resurser på att utreda de verkliga 
resbehoven, bland annat genom att studera trådbussar som en framkomlig väg 
med direkta linjesträckningar mellan Kullabygden och Helsingborg samt mot 
Ängelholm.

Ytterligare en inlaga har framfört en liknande kritisk hållning i 4 punkter, 
nämligen 1) målsättning att täcka hela kommunen, minimera byten, 2) seriös 
utredning av alternativet elbussar för hela området vilket skulle få en bråkdel 
av kostnaden och vara mer flexibelt avseende ändringar av linjedragningar, 3) 
spårvagnens järnhjul förorsakar buller. 4) släpp fixeringen vid en speciallösning, 
analysera först vad invånarna vill ha.

En inlaga vill ge beröm och tycker att idén med utvecklad infrastruktur så som 
spårväg mellan Helsingborg och Höganäs är bra, dels ur ett miljöperspektiv, dels 
för att locka ungdomar att bo kvar i Höganäs, dels för att locka fler boende till 
Höganäs med bättre pendlingsmöjligheter. Man tycker vidare att spårvägen borde 
fortsätta till Mölle via Strandbaden.

En person skriver positivt om spårvagnar med erfarenheter från 60-talets Malmö 
men anser inte att det är en lösning som passar för längre avstånd på landet, 
bland annat på grund av att restidsvinsten uteblir eller blir för liten. Vidare anser 
personen att om en spårväg ska införas borde den följa den gamla väg 111 genom 
orterna Viken, Domsten, Hittarp och Laröd där mest människor bor, alltså inte 
som samrådsförslaget till stora delar utmed den nya väg 111. 

Den fortsatta skrivelsen talar för att återställa järnvägen Höganäs - Kattarp för 
både gods- och persontrafik, inte minst på grund av ökande lastbilstransporter till 
Höganäsbolaget.
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12 Måluppfyllelse
I detta kapitel kopplas alternativens egenskaper till de uppställda målen som 
redovisas i kapitel 1.

12.1 Projektets ändamål
Ändamålens formuleringar återfinns i kapitel 1.3.

Attraktivitet – främjar stadsliv

Nollalternativet
Kollektivtrafik med buss när kapaciteten börjar bli otillräcklig, innebär hög 
turtäthet som leder till störningskänslighet, trängsel på gatorna och ofta många 
stående passagerare vilket ger låg komfort och dålig kvalité för resenärerna. 

I stråket Järnvägsgatan/Drottninggatan, Helsingborgs centrala och mest livaktiga  
stadsgator, kommer ett stort och ökande antal bussar att störa stadslivet. Kollek-
tivtrafik med bussar utmärker sig inte positivt som varumärke och medför dess- 
utom negativa effekter på trivseln i staden genom buller, vibrationer, visuell 
påverkan och ytanspråk. Nollalternativet bidrar inte till målet. 

Utbyggnadsalternativet
Spårvägen planeras med en hög grad av separering från övrig trafik. Därmed 
garanteras en hög pålitlighet och hög framkomlighet. Uppskattningsvis kan 
restider förkortas med upp mot 30 procent för de lokala resorna inom Helsing-
borg. För de regionala resorna minskar restiden inte lika mycket. Generellt upp- 
levs en resa med spårtrafik som mer komfortabel än motsvarande resa med buss. 
För några resenärer som idag kan åka buss direkt med buss till Helsingborg C  
kan byten tillkomma.

Spårvagn är i sig ovanligt i Sverige och finns idag i ett fåtal svenska städer. Spår- 
vägen kan genom sin relativa ovanlighet, tillsammans med design och färg- 
sättning ge stadsbilden karaktär samtidigt som trafiken struktureras bättre. 
Erfarenheter från främst franska städer där spårvägssystem har etablerats är att  
de bidrar till en attraktivare stadsmiljö och till stadens varumärke. Möjligheten 
att göra staden mer grön med spårväg är mycket god.

Färre fordon kan transportera fler resenärer. Störningar och otrivsel i stadsmiljön 
kommer därmed att minska samtidigt som kapaciteten kan upprätthållas med 
en lägre men fortfarande rimlig turtäthet. Utbyggnadsalternativets fördelar är 
störst i de i dag högst belastade kollektivtrafikstråken men kommer även att bidra 
till att stärka identiteten vid flera idag relativt anonyma noder i systemet såsom 
Maria Station, Stattena, Ramlösa Station samt i flera stadsdelar under omdaning 
eller planering, såsom till exempel Höganäs norr om Kullagatan, stråket längs 
Höganäsvägen, Viken, H+, Dalhem, Drottninghög och Mariastaden.

12
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I stråket mot Höganäs kan spårburen kollektivtrafik liksom på nordöstra Själland 
utgöra ett komfortabelt alternativ till bilpendling mellan pärlbandet av orterna 
samt en miljövänlig och attraktivt förbindelselänk med rimliga gångavstånd till 
målpunkterna längs kuststräckan (Figur 12-1).

Spårvagnsalternativet bidrar starkt till måluppfyllelse.

Figur 12-1 Lokaltåg på linjen mellan Helsingör och Gilleleje (Foto: Trond Strands-
berg / Wikimedia Commons) . 
 

Högre kapacitet – hög tillgänglighet, möta ökad efterfrågan

Nollalternativet
I kapitel 5 har visats att busstrafiksystemet redan idag närmar sig kapacitetstaket 
på de mest belastade stråken och tiderna. I kapitel 5 utvecklas också resonemang 
om kapacitet i förhållande till resenärers krav. När kapaciteten blir begränsande 
uppstår negativa effekter i förhållande till resenärers krav på tillgänglighet och 
komfort. Resenärer med nedsatta funktioner får exempelvis större svårigheter 
i överfulla bussar. Dagens hållplatser är ofta dåligt anpassade till personer med 
funktionsnedsättningar. Nollalternativet bedöms inte klara måluppfyllelsen på 
längre sikt än 5-10 år om dagens trender i befolkningstillväxt och resvanor står 
sig.  

Utbyggnadsalternativet
Spårtrafik har en hög kapacitet och är ett effektivt transportmedel för stora 
trafikflöden. Komforten kan behållas vid betydligt högre antal resenärer än vid 
busstrafik. Spårvagn ger möjlighet till en hög tillgänglighet. I samband med 
utbyggnadsalternativet kommer hållplatser att anläggas enligt moderna normer 
för tillgänglighet. Utbyggnadsalternativet kommer att uppfylla målet väl.

Miljövänlig – energieffektiv och yteffektiv

Nollalternativet
Vägtransporter är generellt mindre energieffektiva än spårtransporter. Vägtran- 
sportsystemet bedöms under överskådlig tid till största delen energiförsörjas med 
fossila bränslen vilket ger upphov såväl till klimatpåverkande utsläpp som till 
försurande och hälsopåverkande luftföroreningar. Detta är särskilt olämpligt på 
de gator i Helsingborg som idag har svårt att uppfylla miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid. Nollaternativet motverkar måluppfyllelsen.



FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS151

Utbyggnadsalternativet
Spårvägssystem drivs av el och bär inte med sitt bränsle. Detta gör systemet 
energieffektivt och även fossilbränslefritt i den utsträckning som elproduktionen 
är fossilfri, vilket gäller i stort sett hela den svenska elproduktionen. Spårvagn ger 
inget utsläpp i gaturummet och buller från trafiken minskar. Befolkningsutveck- 
lingen mellan Helsingborg och Höganäs, främst i Viken, är mycket kraftig och  
den måste kunna ske utan ökad biltrafik som kan försvåra uppfyllandet av miljö- 
kvalitetsnormer i Helsingborg.

Spåranläggningar och spårtrafik har små ytanspråk i förhållande till sin transport-
kapacitet jämfört med vägtrafik. Spårvägen kommer delvis att anläggas i befint-
liga vägar och gator, delvis ta ny mark i anspråk, då till stor del i nära anslutning 
till befintlig väg.

Ett spårvägssystem bidrar väl till måluppfyllelsen.

Strukturbildande – ryggrad, trygghet och kontinuitet

Nollalternativet
Fortsatt och ökad busstrafikering bedöms inte bidra till stadsförnyelse och hållbar 
utveckling i samma utsträckning som utbyggnadsalternativet. Nollalternativet 
bidrar enbart delvis till målet. Busstrafikens enkla hållplatser samt linjenäts- 
planering utan stark koppling till kommunal översiktsplanering bidrar inte till 
att stödja förtätning och kontinuitet. Den enda möjligheten för kollektivtrafiken 
att möta växande resbehov i samband med förtätning och stadsutveckling är fler 
bussar som bidrar till trängsel, trafikbuller och luftföroreningar.

Utbyggnadsalternativet
Spårvagn kan bidra till att läka staden, stödja förtätningen och en utveckling av 
både bebyggelse och verksamheter. Spårvagn står för kontinuitet (Spårvagnar i 
Skåne 2013b). Aktörerna vågar lita på att en spårvagn finns kvar under en längre 
tid vilket leder till en ökad investeringsvilja runt hållplatserna längs linjen. För att 
uppnå detta krävs ett samspel mellan planering av bostäder, verksamheter och en 
spårvägssatsning. Spårvagnslinjer har också visat sig kunna bidra till ökad social 
status och uppgradering av nedgångna stadsdelar.

Utvecklingen av en centralt belägen hållplats i Höganäs kan dra till sig aktiviteter,  
folkliv och verksamheter som minskar det psykologiska avståndet i orten. Änd- 
hållplatsläget norr om Kullagatan (väg 112) i Höganäs skulle ge förutsättningar 
för planering av nya stadsdelar där miljöanpassning av transportssystemet föregår 
utvecklingen av verksamheter och bostäder likt exempel från Freiburg med flera 
europeiska städer. Ett spårvägssystem bidrar till måluppfyllelsen.

Figur 12-2 Designkoncept för skånska spårvagnar framtaget av Idesign  
(Källa: Spårvagnar i Skåne, 2013a).
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Helsingborgs mål för kollektivtrafiken
I staden finns konkreta mål för år 2022, se kapitel 1.7. Målen uppfylls lika bra 
eller bättre av ett kombinerat buss- och spårvägssystem jämfört med ett renodlat 
busstrafiksystem.

12.2 Nationella mål
Nationella, regionala och lokala mål beskrivs i kapitel 1.6 och 1.7.  I det följande 
beskrivs måluppfyllelsen för nollalternativet respektive utbyggnadsalternativet.

Transportpolitiska mål

Nollalternativet
På lång sikt bedöms bussystemet vara otillräckligt för funktionsmålen grund- 
läggande tillgänglighet, utvecklingskraft i hela landet och jämställdhet. Noll- 
aternativet kommer med rimlig turtäthet inte att klara resbehovet på de mest 
belastade delarna i början på 2020-talet. Nollalternativet bidrar inte till ökad 
komfort och attraktivitet av kollektivtrafiken i Helsingborg och på linjen upp till 
Höganäs varför alternativet bedöms bidra mindre till målen om utvecklingskraft  
i hela landet och jämställdhet än utbyggnadsalternativet.

Inte heller hänsynsmålen om miljö och hälsa och trafiksäkerhet gynnas av 
nollalternativet eftersom det bidrar mindre till minskat buller och minskade 
luftföroreningar än utbyggnadsalternativet. Nollalternativet uppfyller inte de 
transportpolitiska målen på lång sikt.  

Utbyggnadsalternativet
Ett spårvägssystem i Helsingborg med en regional linje till Höganäs skulle bidra 
mycket väl till uppfyllelsen av funktionsmålen om grundläggande tillgänglighet, 
utvecklingskraft i hela landet och jämställdhet. Utbyggnadsalternativet kommer 
med rimlig turtäthet att klara resbehovet med hög komfort och attraktivitet för 
lång tid framöver såväl i Helsingborg som på linjen upp till Höganäs. Alternativet 
bidrar därför bättre till målen om utvecklingskraft i hela landet och jämställdhet 
än utbyggnadsalternativet.

Även hänsynsmålen om miljö och hälsa och trafiksäkerhet gynnas av spårväg som  
alternativ till fortsatt och ökande buss- och biltrafikering med tillhörande ökande 
trängsel-, luftkvalité- och trafikbullerproblem. Franska uppföljningsresultat visar  
att spårvägssystem kan vara trafiksäkrare än bussystem. Särskild tonvikt i trans- 
portpolitiken läggs vid miljömålet om begränsad klimatpåverkan. Spårväg 
bedöms bidra mycket väl till de övergripande transportpolitiska hänsynsmålen.

Riksdagens miljömål

Nollalternativet
Nollaternativet bedöms inte bidra nämnvärt till uppfyllelsen av miljömålet 
om Begränsad klimatpåverkan. För att uppnå målet krävs bland mycket annat 
en betydligt effektivare och attraktivare kollektivtrafik än fortsatt och ökad 
busstrafikering kan utgöra. Även om busstrafiken går på fossilfria bränslen 
behöver kollektivtrafiken också utvecklas för att locka till sig och ha kapacitet för 
fler bilresenärer. 
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Med motsvarande argument som ovan bidrar inte nollalternativet till uppfyllelsen  
av målen om Frisk luft och Bara naturlig försurning. För målet om en Giftfri 
miljö bedöms nollaternativet likvärdigt som spårvägsalternativet då varken spår- 
vägstrafik eller busstrafik genererar allvarliga giftutsläpp även om båda verksam-
heterna i någon mån måste hantera kemiska produkter, fordonsslitage med mera 
som kan leda till visst utsläpp i miljön.

Nollaternativet bedöms ha en sämre potential för att bidra till målet om en God 
bebyggd miljö. Målet har flera delmål, bland annat om att begränsa trafikbuller 
vilket nollalternativet bidrar till i mindre utsträckning än utbyggnadsalternativet.  
En annan delmålsformulering är: För att mildra de negativa följderna krävs sats- 
ningar på miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel vilket 
inte nollalternativet bidrar till.

Utbyggnadsalternativet
Utbyggnadsalternativet bedöms bidra väl till uppfyllelsen av miljömålet om 
Begränsad klimatpåverkan. För att uppnå målet krävs en betydligt effektivare 
och attraktivare kollektivtrafik som spårvägsalternativet kan erbjuda. Även om 
busstrafiken går på miljövänliga bränslen behöver kollektivtrafiken utvecklas för 
att locka till sig och ha kapacitet för fler bilresenärer. 

Med motsvarande argument som ovan bidrar utbyggnadsalternativet till upp- 
fyllelsen av målen om Frisk luft och Bara naturlig försurning. För målet om en 
Giftfri miljö bedöms utbyggnadsalternativet likvärdigt som spårvägsalternativet.

Utbyggnadsalternativet bedöms bidra mycket väl till målet om en God bebyggd 
miljö. Målet har flera delmål, bland annat om att begränsa trafikbuller vilket 
utbyggnadsalternativet bidrar väl till. En annan delmålsformulering är: För att 
mildra de negativa följderna krävs satsningar på miljövänliga, säkra, bekväma och 
tidseffektiva transportmedel vilket utbyggnadsalternativet erbjuder.

Utbyggd spårväg bidrar väl till uppfyllelsen av riksdagens miljömål som i flera 
avseenden ligger i linje med andra mål på regional, lokal och projektnivå.

12.3 Regionala och lokala mål
Region Skånes utvecklingsmål

Nollalternativet
Fortsatt kollektivtrafik med bussar utgör inget offensivt bidrag till att ta sig  
an Region Skånes vision om det livskraftiga Skåne med några av de viktigaste 
utmaningarna Miljön och klimatet och Tillgängligheten.

Utbyggnadsalternativet 
Ett spårvägssystem i ett av länets starkaste pendlingsstråk är exempel på den typ 
av åtgärder som behövs för det livskraftiga Skåne och för att klara utmaningarna 
Miljön och klimatet och Tillgängligheten.

Länsstyrelsen

Nollalternativet
Länsstyrelsen har satt konkreta mål om Ökad andel kollektivtrafikresande, Stärkt 
kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering samt Ökad andel fossilbränsle-
fria transporter som inte uppenbart uppfylls av fortsatt och ökad busstrafikering.
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Utbyggnadsalternativet 
Länsstyrelsen har satt konkreta mål om Ökad andel kollektivtrafikresande, Stärkt 
kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering samt Ökad andel fossilbränsle-
fria transporter till vilka ett spårvägssystem i ett av länets starkaste pendlingsstråk   
i hög grad kan bidra till.

Kommunala mål
De kommunala målen har bearbetats av projektgruppen och inarbetats i projektets 
ändamål vars måluppfyllelse redovisats i kapitel 12.1.

12.4 Samlad bedömning
Förstudien har visat att föreslagen spårvägsutbyggnad med trafikering av två linjer, 
en lokal från Ättekulla till Väla och en regional från Ramlösa station till Höganäs 
väl uppfyller projektmål, lokala och regionala mål samt nationella transportpoli- 
tiska mål. Föreslagna stråk stödjer på ett bra sätt pågående samhällsutveckling 
och förtätningsprojekt enligt pågående kommunal planering i Helsingborg och 
Höganäs. Spårvägen kan därmed uppfylla målet om att vara en strukturbildande, 
långsiktigt stabil ryggrad som bidrar till en ökad andel kollektivtrafik i framtiden.

Spårvagnstrafiken ersätter till stor del busstrafik som bullrar mer och trots miljö- 
vänliga bränslen har vissa kvarstående utsläpp av luftföroreningar. En spårväg 
bidrar därför till att förbättra städernas miljö- och hälsoaspekter. 

Spårvägen kan till största delen byggas inom eller i nära anslutning till befintliga  
vägar och gator vilket innebär att ändamålet högkvalitativ kollektivrafik kan vinnas 
med ett minimum av intrång i landskapets värden. Spårvägen är därmed  
ett miljövänligt och yteffektivt alternativ till busstrafik.

Spårvägen bidrar till städernas varumärke genom sin design och synlighet i stads- 
bilden men också genom den uppmärksamhet som projektet och de båda städerna  
får under planeringsprocessen (Spårvagnar i Skåne 2013b).

En samhällsekonomisk analys enligt Trafikverkets modell har visat att föreslagen 
spårvägsutbyggnad ger betydande och stora samhällsnyttor. Trots det påvisas 
inte samhällsekonomisk lönsamhet då kostnaderna är höga. Det finns dock flera 
förväntade positiva effekter som inte ingår i den standardiserade samhällseko- 
nomiska beräkningen. Det gäller till exempel svårvärderade effekter som ökade 
fastighetsvärden, höjning av socioekonomisk status av stadsdelar, ökad attraktivitet 
i stadsmiljön och utveckling av ett kollektivtrafiksystem med fler noder för byte 
till regionaltåg samt stärkt varumärke för städerna. Det gäller också det faktum 
att Helsingborg enligt ett fastställt åtgärdsprogram oavsett måste vidta åtgärder i 
trafiksystemet för klara normer för luftkvalitén. 

Därtill är det inte aktuellt att bygga ut hela systemet på en gång vilket gör att 
investeringen kan spridas över en längre tidsperiod. En etappvis utbyggnad föreslås 
med början från Helsingborg C via Stattena och Dalhem till depån och eventuellt 
vidare till Väla. Därefter byggs en andra etapp från Stattena till Maria station och 
vidare mot Laröd och Höganäs. Dessa etapper bedöms kunna börja trafikeras år 
2025. 
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Den etappvisa utbyggnaden innebär att de mest trafikerade delarna, där kapa- 
citeten redan omkring år 2020 inte kan tillgodoses på ett bra sätt med dagens 
busstrafiksystem, byggs först. Det bör påverka den samhällsekonomiska bedöm- 
ningen i positiv riktning. Vidare kan investeringar i gatunät som bussgator och 
busskörfält på sikt återanvändas för en spårvägsanläggning vilket kan avlasta den 
samhällsekonomiska kalkylen framöver.

Sammantaget görs bedömningen att spårvägssystemet med beaktande av förvän-
tade positiva effekter utöver vad som ingår i standardiserade samhällsekonomiska  
beräkningar, med hänsyn tagen till en etappvis utbyggnad samt med smart för- 
beredande planering av åtgärder för busstrafiken är väl värt att bygga ut.

12.5 Fortsatt arbete
Förstudien kommer att underställas en remissbehandling under hösten 2013. 
Remissen kommer att omfatta kommunala förvaltningar, länsstyrelsen, region 
Skåne dels i egenskap av ansvarig för regional utveckling, dels i egenskap av 
kollektivtrafikmyndighet, Trafikverket med flera relevanta centrala myndigheter 
samt vissa ideella organisationer. Förstudien kommer också att hållas tillgänglig 
via internet för allmänhetens och övriga intressenters synpunkter inklusive  
enskilda berörda. 

Efter remissen kommer remissvar och inkomna synpunkter att bearbetas och för- 
studien kommer efter behov att revideras. Den reviderade handlingen benämns 
beslutshandling och kommer att utgöra underlag för Helsingborgs stads och 
Höganäs kommuns beslut om och i så fall när och hur planeringsprocessen för 
spårväg ska drivas vidare.

Den fysiska planeringen av spårvägen kan drivas vidare med stöd av plan- och 
bygglagen eller med lag om byggande av järnväg. Båda lagrummen har som 
huvudsyfte att pröva platsens lämplighet för det avsedda ändamålet. I tätort är 
markanvändningen normalt detaljplanereglerad och kommunernas förvaltningar 
och nämnder har den lokalkännedom som krävs för prövning av ny eller ändrad  
markanvändning i den byggda miljön. För att undvika dubbelprövning föreslås 

Figur 12-3 Visionsbild från södra delen av järnvägsgatan och H+.
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spårvägens markanspråk regleras med detaljplanläggning i tätbebyggt område. 
Kommunerna anger enligt plan- och bygglagen i en översiktsplan sin inriktning 
för markanvändningen. Översiktsplaner ändras och specificeras för vissa 
områden eller genom tillägg för vissa ändamål, exempelvis för vindkraft eller 
kollektivtrafik. 

Ett lämpligt sätt att bedriva planeringen vidare i det här fallet skulle vara att 
upprätta ett kommungemensamt tillägg till översiktsplanerna för högkvalitativ 
kollektivtrafik med möjlighet till utbyggnad av spårväg. 

Utanför tätbebyggt område är planläggningssituationen lik den som är aktuell 
för en statlig väg eller järnväg varför en planläggning med lag om byggande 
av järnväg kan vara aktuell på landsbygden. Trafikverket är i så fall vara den 
prövande myndigheten med länsstyrelsen och kommunerna som de tyngsta 
remissinstanserna. Planläggning enligt lag om byggande av järnväg skulle därför 
kunna vara lämpligt på landsbygden.

Ett beslut om att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla 5 år efter att den 
vunnit laga kraft om inte bygget påbörjats. Tiden kan om det finns synnerliga 
skäl utökas till 7 år.

För en detaljplan bestäms en genomförandetid. Tiden ska bestämmas så att det 
finns rimliga möjligheter att genomföra planen, men tiden får inte vara kortare 
än fem år och inte längre än femton år. 

Enligt plan- och bygglagen finns även möjlighet att reglera markanväning genom 
områdesbestämmelser till exempel för att säkerställa mark för kommunikations- 
anläggningar. Områdesbestämmelser gäller tills de upphävs genom detaljplan.

Plan- och bygglagen erbjuder störst och mest flexibla möjligheter att säkerställa 
mark för längre tid. 

Det fortsatta arbetet för spårvagnsplaneringen bör inriktas på att så snart som 
möjlig genom översiktsplanering prioritera markanvändningen för spårväg i  
det föreslagna stråket. I kritiska passager bör markanvändning som hotar det 
allmänna kommunikationsintresset hindras genom områdesbestämmelser.  

När det med någorlunda säkerhet går att förutse en tidplan för spårvägens för- 
verkligande inleds en planläggning antingen med inriktning mot detaljplan eller 
med inriktning mot järnvägsplan. 

Den gren av det i förstudien föreslagna spårvägsnätet som går från Ramlösa 
station via Helsingborg C, lasarettet, Maria station och vidare via orterna norrut 
till och med Höganäs är av kommunövergripande och regional betydelse varför 
den fortsatta utvecklingen bör ske i samverkan mellan berörda parter.
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