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Spårväg Helsingborg - 
Höganäs
Helsingborg och Höganäs växer. När fler 
människor väljer att bo och vistas i våra städer 
ökar kraven på fler bostäder och en väl fung-
erande kollektivtrafik. För att möjliggöra fortsatt 
utveckling är det viktigt att satsa på hållbara lös-
ningar.

Redan nu reser många dagligen mellan orter-
na och inom Helsingborg. Kuststräckan mellan 
Höganäs och Helsingborg har en av de starkas-
te pendlingsströmmarna i Skåne. Sammantaget 
leder resandet till problem med buller, luftföro-
reningar och trängsel. Dessa problem behöver 
lösas.

Helsingborgs stad och Höganäs kommun har 
studerat möjligheterna att införa spårvagnstrafik. 
En förstudie sammanfattar arbetet och är be-
slutsunderlag för fortsatt planering. I förstudien 
utreds vilka problem och möjligheter som finns 
för en effektiv, bekväm och tillförlitlig kollektiv-
trafik. Den långsiktiga lösning som föreslås är 
utbyggnad av spårvägslinjer som utveckling av 
dagens kollektivtrafik.

Spårvagnar blir ett nytt trafikslag i den nord-
västskånska kollektivtrafiken. Spårvagnstrafik 
innebär en nödvändig förstärkning av kollektiv-
trafiksystemet när bussarna inte längre räcker 
till överallt. Om beslut tas kan trafikstart ske år 
2022.

De aktuella spårvägslinjerna föreslås bestå av 
en linje från Höganäs i norr till Ramlösa station i 
söder. Linjen motsvarar en del av nuvarande re-
gionbusslinje 220. Inne i Helsingborg föreslås en 
linje från Väla i norr till Ättekulla i söder. Linjen 
motsvarar nuvarande stadsbusslinje 1. Det ska 
bli lätt att byta mellan spårvagn och buss. På tre 
ställen  kan man även byta till och från tåg.

Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta ar-
betet. I november 2012 bjöd vi in till samråd för 
förstudien och nu ges en ny chans att säga din 
mening. På sista sidan finns information om hur 
du går tillväga. 
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Full utbyggnad

En tätare stad...
...där det är nära mellan olika delar. Delarna 
hänger ihop. Tomma ytor blir attraktiva och be-
byggs. Spårvägen ger en ryggrad för utveckling-
en i Helsingborg och Höganäs mot ett hållbart 
samhälle.

En tillgängligare stad...
...där det är lätt att ta sig dit man vill. Där vi inte är 
beroende av bilen. Alla kan röra sig i staden. Det 
är bekvämt och enkelt att åka spårvagn. Man vet 
var spårvagnen går. 

En grönare stad...
...där utrymmet för bilar minskar. Där spårvägen 
går på egen bana kan spåren gå i en gräsyta. 
När gatorna byggs om kan träd planteras. Spår-
vägen tar mindre plats än dagens bilkörfält.  
Asfaltytorna minskas. 

En renare stad...
...där trafiken orsakar mindre luftföroreningar 
och buller. Där trängseln är mindre och gatorna 
trivsammare. Mer grönska renar luften och ger 
en vackrare och mer inbjudande stad.
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I genomsnitt färdas 1,2 personer i varje bil. En spårvagn ersätter då 107 personbilar.



På bredare gator kan träd planteras på båda sidor av spårvägen,  
det blir en boulevard med spårvagn. 

Ändhållplats mellan Väla centrum och IKEA. 

Läget inom korridoren behöver studeras  
närmare.

Spårvagnsdepå.

Spårvägen går under Österleden.

I hela innerstaden är utformningen extra viktig. 
Spårvägen ska passa in i gatumiljön. 

Vid Helsingborg C (Knutpunkten) kan man byta 
till och från tåg, färja och buss. Det kommer 
att vara enkelt och nära att byta mellan olika 

färdmedel. 

Planeringen av H+ och Södertunneln påverkar 
spårvägens utformning och läge.

Fotomontage spårvagnshållplats Helsingborg-Bergaliden. 

FAKTA

Längd: ca 17,5 km

Restider (ca): 
Väla - Helsingborg C 26 min
Ättekulla - Helsingborg C 24 min
Kostnadsuppskattning:  
Första etapp Väla - Helsingborg C 2,5 miljarder kr
Total kostnad 4,5 miljarder kr
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Två alternativa sträckningar mellan 
Hästhagsvägen och Elektrogatan.  

  



Möjlig spårvagnsdepå
 

Två alternativa sträckningar mellan Lerberget 
och Viken. Läget inom östra korridoren behöver 

studeras närmare.

Hänsyn ska tas till Natura 2000- 
områdets värden.

 

Spårvägen läggs nära väg 111 för att göra så 
litet intrång som möjligt i värdefulla natur- och 

kulturmiljöer. 

Spårvägen kan inte dras in genom Hittarp och 
Laröd eftersom gatan är smal och det är många 

utfarter.

Två alternativa sträckningar mellan Laröd och 
Mariastaden. Läget inom korridoren behöver 

studeras närmare. 

I Pålsjöområdet är det viktigt med bra och säkra 
passagemöjligheter, inte minst för det rörliga 

friluftslivet. 

Vid Maria station blir det möjligt att byta till och 
från tåg på Västkustbanan. Spårvägen passerar 

under järnvägen. 

Två alternativa sträckningar mellan  
Gevärsgatan och Stattena.

Planeringen av H+ och Södertunneln påverkar 
spårvägens utformning och läge.

Samma sträcka och hållplatser som för den 
lokala linjen 

Möjligt att byta till tåg på Västkustbanan. Spår-
vägen bör gå på bro över järnvägen för att ge 

korta avstånd mellan tåg och spårvagn. 
  

FAKTA

Längd: ca 29 km

Restider (ca): 
Höganäs - Helsingborg C 37 min
Ramlösa - Helsingborg C 10 min
Kostnadsuppskattning:  
Första etapp Höganäs - Helsingborg C 
4,7 miljarder kr
Total kostnad 5,5 miljarder kr

Spårvägen dras parallellt med väg 111 på en egen banvall. Här 

kan spårvagnarna hålla en högre hastighet än inne i bebyggelse. 

Spårvagnar i Skåne har tagit fram förslag på utformning av  
spårvagnshållplatser.  
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Busstrafikens rutter och tidtabeller anpassas till spårvag-
narna så att vi får ett heltäckande kollektivtrafiknät. För resor 
från t ex Mölle kommer det troligen att bli byte från buss till 
spårvagn i Höganäs. Busslinje 8 kommer att fortsätta gå till 
Laröd, Hittarp och eventuellt Domsten. Spårvagnen får en 
hållplats vid bussens nuvarande ändhållplats norr om Dom-
sten vid väg 111.
 

Spårvagnarna ska gå på egen bana så långt som möjligt, 
men på några platser måste bilar och spårvagnar samsas. 
Utrymmet för bilar kommer att minska på en del ställen, vil-
ket är i linje med kommunernas inriktning att minska biltrafi-
ken i stadskärnan. 

Ja, längs de sträckor som studerats får 
spårvägen plats. Spårväg tar mindre 
plats än bilkörfält. 

Längs spårvägslinjerna planeras en förtätning med nya bostäder, buti-
ker och arbetsplatser eftersom det blir lätt att ta sig dit. Spårvägen blir 
ett tydligt stråk i staden och ligger där för lång tid framöver.

Spårvägen planeras och byggs för trafik året 
runt. Växlar och andra känsliga delar kommer 
att värmas med el.  

Moderna spårvagnar på väl underhållna spår låter inte mycket.
I snäva kurvor kan det gnissla, därför ska snäva kurvor undvikas 
så mycket som möjligt.

Bullrar spårvagnarna?

Nej, moderna spårvagnar har flera fördelar som gör att allt fler små och 
mellanstora städer i Europa och USA väljer att införa spårvagnstrafik. 
Spårvagnar är dessutom bekväma att åka med och rymmer 130-180 
personer istället för 65 personer i en ledbuss.

Genomförandet av projektet förutsätter en gemensam fi-
nansiering från stat, region och kommuner eftersom det 
är ett stort projekt med regional betydelse.  

Vem ska betala?

Spårvagnen planeras att gå med 7,5 - 15 minuters mellanrum 
med de tätaste avgångarna i rusningstrafik. Sent på kvällar och 
helger kan det bli färre avgångar. Det går givetvis fortfarande utmärkt att ta sig in till staden med bil. Men genom-

fartstrafiken med bil måste minska. Med färre bilar ökar möjligheterna till ett mer 
levande gatuliv som gynnar handeln.  Spårvagnar gör det enklare att resa kollektivt 
till centrum. Erfarenheter från andra städer visar att spårvagnar bidrar till en positiv 
utveckling för centrumhandeln.

Hur blir det för centrumhandeln när bilarna 
får mindre plats?

Får spår- 
vägen plats?

Hur påverkas biltrafiken? Är inte spårvägens tid förbi?

Hur påverkar spårvagnar  
stadens utveckling?

Hur går det på vintern?

Finns det andra alternativ?

Är det säkert med spårvagnar?

Sett i ett längre perspektiv, mer än 30 år framåt, är det möj-
ligt att det finns behov av att bygga fler linjer både inom 
Helsingborg och till angränsande orter. 

Kan det bli fler 
spårvagnslinjer?

Hur ofta kommer 
spårvagnen att gå?

På kortare sikt är en utvecklad busstrafik med separata bussfiler, ett sk su-
perbussystem, ett möjligt alternativ. Trådbussar eller batteribussar minskar av-
gasutsläppen. Men på längre sikt klarar inte bussar att transportera tillräckligt 
många. Helsingborg och Höganäs är för små orter för tunnelbana.

Ja, men eftersom spårvagnar är ett nytt trafikslag i Skåne krävs ett omfattande 
förberedelsearbete för att det ska bli så säkert som möjligt. Utformningen av gator 
och korsningar påverkar säkerheten och studeras noga i kommande planering. 
I stadsmiljö behöver spårvagnarna anpassa sin hastighet till omgivningen för att 
minska risken för olyckor. 

Vad händer med busstrafiken?

 &
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Investering för framtiden
Det är en stor investering att bygga spårväg.
Med gängse metoder för samhällsekonomisk 
bedömning är kostnaderna större än vinsterna. 
Men spårväg är en långsiktig satsning i stads-
byggandet med positiva effekter som inte syns i 
samhällsekonomiska kalkyler. 

Positiva effekter handlar om en mer attraktiv 
stadsmiljö med plats för gående, cyklister och 
grönska. Spårvägen kan bidra till integration, 
jämställdhet och en högre status för socialt ut-
satta områden när det blir lättare att röra sig i 
och mellan orterna. Värdet på fastigheter och 
lokaler tenderar att öka utmed spårvägslinjerna. 
Städerna kan få en ökad konkurrenskraft och 
starkare varumärken. 

Parallellt med planering och utredning av 
spårväg arbetar Helsingborgs stad och Höga-
näs kommun med att utveckla busstrafiken och 
förbättra för cyklister och gående. Exempel på 
åtgärder är införandet av bussfiler, större bussar, 
internet ombord och förbättrad trafikinformation.

Därför spårväg
Befolkningen i regionen växer och kollektiv-
trafikresandet ökar. År 2035 bor nästan 25% fler 
än idag i Helsingborg. Upp till fem gånger fler 
kommer att vilja resa kollektivt. Spårväg skapar 
attraktiva städer och bidrar till hållbar tillväxt ge-
nom den kontinuitet som garanteras när spåren 
ligger där de ligger för lång tid framåt.

Moderna spårvagnar är bekväma att resa 
med. De är lätta att kliva i och ur. Oftast tilläm-
pas plant  insteg vilket innebär att det inte finns 
någon höjdskillnad mellan spårvagnen och platt-
formen. Resan upplevs ofta behagligare än buss 
då vagnarna har en stadig gång.

Spårväg tar liten plats i staden och kan sam-
sas med annan trafik. Med spårvagnstrafik kan 
man transportera många fler personer än bus-
sar. En ledbuss transporterar maximalt ca 1 000 
resande/timme och riktning medan en spårvagn 
(30 meter) klarar maximalt ca 1 900 resande.

Spårvagnarna drivs av el och ger inga luft-
föroreningar. De bullrar mindre än vad bussar 
gör och ger mycket mindre störningar i staden 
än biltrafiken. Spårvägen anpassas på bästa 
möjliga sätt till sin omgivning, vilket gör att den 
lätt kan smälta in i befintlig miljö. Trots detta blir 
spårvägen med sina kontaktledningar ett nytt in-
slag i landskapet och stadens miljö. 

Etappvis utbyggnad
Det är ett stort projekt som inte är möjligt att 
genomföra i ett svep. Planering och byggande 
måste ske etappvis. En första etapp föreslås från 
Helsingborg C till Väla via Lasarettet. Trafikstart 
beräknas till 2022. Andra etappen föreslås från 
Höganäs till Stattena med anknytning till etapp 
ett. Fortsatt utbyggnad sker sedan i ytterligare 
etapper fram tills linjenätet står klart år 2035. 

FÖRSTUDIE 
har genomförts 
under 2012-2013.  
Studerar alterna-
tiva lösningar.

TILLÄGG TILL  
KOMMUNALA 
ÖVERSIKTSPLANER 
OM FRAMTIDA  
KOLLEKTIVTRAFIK
Fördjupar studierna  
av sträckningar, ut-
byggnadsetapper och 
övergångslösningar med 
buss. 
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Helsingborgs stad och Höganäs kommun har utrett förutsättningarna för att införa spår-
vagnstrafik.

Förstudien sammanfattar arbetet och beskriver förutsättningar, möjliga linjesträckningar och 
hur miljön påverkas, både i staden och på landsbygden. Slutsatsen är att det finns möjlighter och 
stora fördelar med att investera i spårväg. Kommunerna ska ta ställning till hur vi går vidare med 
planeringen.

Mer information finns att hämta på www.helsingborg.se/sparvagn och  
www.hoganas.se. Där kan du även ladda ner hela rapporten.

Vad du tycker kan påverka vad som byggs. Dina synpunkter är värdefulla för att rätt
beslut ska fattas. Frågor du kan fundera över är till exempel: 
- Vilken kollektivtrafik vill du ha i framtiden? 
- Hur tror du att du kommer att påverkas av spårvägen?
- Hur vill du att din stad ska se ut i framtiden?
   
Vi behöver dina synpunkter innan 2013-11-01. 
Skicka dina synpunkter till: 
Helsingborgs stad   Höganäs kommun
Stadsledningsförvaltningen  Samhällsbyggnadsförvaltningen
Strategisk samhällsplanering  Stationshuset
Rådhuset    263 82 Höganäs
251 89 Helsingborg

Om du har frågor kan du också kontakta 
Håkan Lindström, projektledare, Helsingborgs stad 
telefon 042-105332, hakan.lindstrom@helsingborg.se
Kerstin Nilermark, samhällsbyggnadschef, Höganäs kommun 
telefon 042-337280, kerstin.nilermark@hoganas.se

...att även Lund och Malmö planerar införa spårvagnar? Inom ramen för samarbetet Spårvagnar i Skåne samverkar 
vi i frågor som rör drift och underhåll, upphandling, finansieringslösningar, utformningsprinciper och kommunika-
tion för att lära av varandra, nå längre och använda våra resurser effektivare.

Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Malmö, Lund, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans 
arbetar vi för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där 
det behövs kan vi skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne.

Läs mer på www.sparvagnariskane.se 
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