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Bakgrund
Stadsförnyelse H+
I Helsingborg pågår planering av ett stadsförnyelseprojekt i stadens centrala södra delar, H+
området, som omfattar 100 hektar. Merparten av
området består av äldre hamn- och industriområden
som enligt stadens mening är mogna för en stadsomvandling med sikte på en blandad stadsbebyggelse.
Projektet syftar till att möta framtidens behov av
attraktiv stadsmiljö genom att förtäta och utveckla de
centrala delarna av staden. Stadsförnyelseprojektet
ska bidra till att få en mer integrerad stad och stor
vikt läggs vid kopplingar och nätverket av stadens
offentliga rum och stråk.
Västkustbanan och Malmöleden utgör idag en kraftig fysisk barriär mellan Söder och H+ området.
För att undanröja denna kommer Västkustbanan att
förläggas i tunnel, Södertunneln, mellan Knutpunkten (Helsingborgs C) och godsbangården.
Fördjupning av översiktsplan
Fördjupning av översiktsplan för H+, FÖP H+,
tar sin utgångspunkt i att centrala Helsingborg
ska utvecklas till en tät och attraktiv innerstad med
integrerade stadsdelar. Planförslaget föreslår en
övergripande bebyggelsestruktur för hur södra
Helsingborg kan utvecklas på sikt. Inriktningen är att
utveckla en blandstad med bostäder, handel, kontor,
service och utbildning i tidigare industriområden.
Viktiga ställningstaganden för staden är att planera och
disponera området yteffektivt och att utnyttja de
stationsnära lägena vid Knutpunkten och Ramlösa.
FÖP H+ planområde omfattar ett sex gånger större
område än stadsförnyelseprojektet H+. Detta för att
placera stadsförnyelseprojektet i sitt sammanhang och
för att även fånga in pågående planering av en ny väg-

förbindelse till hamnen, Hamnleden. FÖP H+ området omfattar, förutom H+ området, de existerande
bostadsområdena Planteringen och Miatorp, Ramlösa
station med intilliggande verksamhetsområden samt
hamnen och industrierna kring Kopparverkshamnen.

Planområdesgräns FÖP H+
Områdesgräns H+ projektet
Områdesgräns PM Kopparverkshamnen
med närliggande industri

Tematiska PM
Till FÖP H+ finns ett antal tematiska PM kopplade vilka utgör underlag inför avvägning mellan
olika intressen i FÖP H+. Detta PM Kopparverkshamnen med närliggande industri utgör ett av nio tematiska PM. Genom att göra separata PM som tydligt
kopplar till fördjupningen av översiktsplanen kan
viktiga frågor lyftas, breddas och utredas utan att ”tynga”
huvudraporten. De tematiska PM kommer också att
användas som planeringsunderlag och som utgångspunkt i kommande arbete med detaljplaner.
Detta PM Kopparverkshamnen med närliggande
industri har tagits fram i dialog och gemensam
arbetsprocess med berörda företag i området.

Bild 1. Ur FÖP H+ utställningshandling, april 2011, med
områdesgräns för PM markerad.
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Varför ett PM om Kopparverkshamnen med närliggande industri?
En viktig målsättning med H+ projektet är att vara ett
framgångsrikt exempel på samexistens mellan industri- och hamnverksamhet och en attraktiv stadsmiljö.
Den nya blandade bebyggelsen inom H+ området
kommer att generera en process av stadsförnyelse
också utanför området. En sådan framtida stadsmiljöutveckling i södra Helsingborg väcker frågor om hur
man i planarbetet ska förhålla sig till den närliggande
tillståndspliktiga industrin och vice versa. Det måste
beaktas att industrins möjligheter till expansion, förändring, goda transportförhållanden, med hänsyn till
omgivningspåverkan och ett visst avstånd till boende, är
förutsättningar för industrins fortlevnad. Likaså
måste de närliggande stadsdelarnas behov av goda,
trygga boende- och stadsmiljöer beaktas som en
förutsättning för en positiv stads- och samhällsutveckling i södra Helsingborg.
Syftet med PM Kopparverkshamnen med
närliggande industrier är att sammanställa ett kunskapsunderlag om området och den tillståndspliktiga
industri som verkar där. Syftet är också att tillsammans med företagen i nätverket Industrin Västra
Helsingborg skapa en samsyn för framtida näringslivsoch stadsutveckling i området. PM Kopparverkshamnen med närliggande industrier ska därför:
•
•
•
•
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Innehålla en översiktlig kartläggning av området
och de företag som verkar där.
Beskriva företagens ambitioner och vilja för
framtiden.
Belysa miljö- och planrättsliga frågor av betydelse
för industrin.
Innehålla ett förslag som visar intentioner för
framtida näringslivs- och stadsutveckling i området.

Materialet kommer att ligga till grund för FÖP H+
utställningshandling samt fungera som ett kunskapsunderlag i den fortsatta dialogen mellan stad, industriföretag och de boende i närområdet.
Avgränsning av PM
Delprojektet utgår geografiskt från det industriområde i sydvästra Helsingborg som karakteriseras av
kemi-teknisk industri. Industriparken Industry Park
of Sweden (IPOS) och Kopparverkshamnen utgör
områdets kärna.
Vi har valt att i ett PM fokusera på just Kopparverkshamnen med närliggande industri av flera skäl.
Bland annat aktualiserades frågan om den särskilda
geografiska problematiken i området med industri nära
befintliga bostadsområden i samband med samrådshandlingen till FÖP H+. Sex av företagen verksamma i området grupperade sig under namnet Industrin
Västra Helsingborg (IVH) för att föra fram sina
synpunkter på både FÖP H+ och ÖP2010. Företagen är Bostik AB, Unilever Produktion AB,
Kemira Kemi AB med industriparken Industry Park
of Sweden (IPOS), Yara Helsingborg AB, Alufluor
AB och Ashland Industries Sweden AB. Företagen har
länge varit av stor betydelse för Helsingborgs näringsliv både avseende omsättning och sysselsättning och
har på så vis starkt bidragit till Helsingborgs utveckling. Området kan delvis betraktas som ett kluster av
kemi- och livsmedelsindustri, vilket motiverar en studie
med fokus på industrins förutsättningar. Ett annat skäl
är att ge stadens tjänstemän och politiker en samlad
bild av företagen och områdets näringsliv inför fortsatt
planering.
Obsevera att delområdet Kopparverkshamnen i FÖP
H+ utställningshandling inte helt överensstämmer
med avgränsningen i detta PM.

Sydvästra Helsingborg
Området kring Kopparverkshamnen i sydvästra
Helsingborg präglas av hamnnära industri med
kringverksamheter som lager, logistik och kontor.
Närliggande bostadsområden är Planteringen och
Miatorp. Till största delen består övergångszonen
där emellan av natur- och parkområden samt band
av ej störande verksamhet, såsom mindre industrier,
verkstäder och kontor. Hamnen inom industriområdet är en naturlig förlängning av Södra hamnen
och Skåneterminalen. I Helsingborgs stads förslag
till avgränsning av riksintresse hamn anges de västra
delarna av industriområdet som möjligt utvecklingsområde för hamnverksamheten.
Utgångspunkt
PM Kopparverkshamnen med närliggande industrier
tar sin utgångspunkt i de strategiska planförslag som
tagits fram i samrådshandlingen för FÖP H+ och
de synpunkter som under samrådet inkommit från
berörda.

Bild 2. Sydvästra Helsingborg med aktuellt område markerat.

Samrådshandling FÖP H+
I förslaget till framtida markanvändning i FÖP H+
anges merparten av det område som PM Kopparverkshamnen med närliggande industrier undersöker
som ”Hamn- och terminalområden”, vilket beskrivs
som ”Område för hamn- och godshantering”. Vidare förklaras: ”Inom området ryms också anläggningar för stadens tekniska försörjning och störande
industri.”
I kapitlet ”Industrihamnen” slås det fast att området
huserar verksamheter som ”behöver omgärdas av
buffertzoner av icke-störande verksamheter”. Dessutom föreslås att ”Nya störande verksamheter bör lokaliseras i Industrihamnens västra delar eftersom det
direkt utanför området finns befintliga bostäder.”
I de föreslagna markanvändningskartorna i FÖP
H+ markerar ett band av ”Blandad verksamhet” och
”Park/Natur” viljan att etablera en buffertzon mellan tillståndspliktig verksamhet och störningskänslig
markanvändning som bostäder.

Inkomna yttranden
Under samrådet av FÖP H+ har det inkommit
synpunkter, bland annat från nätverket Industrin
Västra Helsingborg, där företagen som beskrivs i
detta PM är representerade. Synpunkterna kan
sammanfattas till att huvudsakligen handla om:
•
•

•
•
•

Beskrivningen av industrin och området.
Den föreslagna markanvändningen som strider mot gällande detaljplaner och begränsar de
befintliga verksamheterna, samt hindrar
expansion och nyetablering i enlighet med
gällande tillstånd.
Bristande kunskap om industrinäringens förutsättningar och framtidsvisioner.
Nomenklatur som används: ”Industrihamnen”.
Oro för att antalet bostäder i närområdet
kommer att öka.

Parallella processer och angränsande projekt
Inom ramen för FÖP H+ har nio tematiska PM utarbetats. De PM som berör PM Kopparverkshamnen
med närliggande industri är följande:
PM Näringsliv och detaljhandel beskriver nuläge, behov
förutsättningar, vision och strategi för ett attraktivt
näringsliv och handel i H+ området.
Genom PM Risk och miljöstörningar inom FÖP H+
fortsätter Helsingborgs stad arbetet kring hur staden
ska förhålla sig till risker och miljöstörningar i planeringsprocessen. Målet är att få en helhetsbild över
nuläget och utifrån det formulera en strategi för hur
den fortsatta planeringen i detaljplaneprocessen ska
hantera frågor om risk och miljöstörningar.
Vägutredning Hamnleden. Helsingborgs stad planerar
för en ny hamnled och har utifrån genomförd vägutredning beslutat att studera vidare Hamnleden
i den södra korridoren. Södra korridoren berör
Kopparverkshamnen, men sträckning och utformning kommer att fördjupas i arbetet med en
arbetsplan.

Bild 3. IPOS-området från Öresund. Från vänster till höger: Kemira Kemis, Yaras och Alufluors fabriksanläggningar.
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Fokusområde - Kopparverkshamnen
Geografisk avgränsning
Gränsen för det område i sydvästra Helsingborg som
studeras i PM Kopparverkshamnen med närliggande
industri är dragen utifrån industrins utbredning, aktuell
markanvändning, fastighetsindelning och markägande.
Området inkluderar den mark som i befintliga detaljplaner anges som industri och som antingen ägs eller
arrenderas av de berörda företagen i området, se bild 4.

Område som behandlas i PM Kopparverkshamnen
med närliggande industri
Fastigheter

Fastigheter		 Markägare		

I kvarteret Kopparverket ligger industriparken IPOS,
Industry Park of Sweden, där bland andra Kemira
Kemi, Yara och Alufluor bedriver sina verksamheter.
Inom industriparken finns en blandning av lager-,
service-, kontors- och processbyggnader samt ytor
för upplag. Industriparken är inhägnad. Centralt inom
området är Kopparverkshamnen placerad. I anslutning
till IPOS, men avskild av en väg och en gångstig ligger
Ashlands anläggning.
Inom kvarteret Plåtförädlingen, mellan Industrigatan
och Stormgatan, finns inga industrier. Här är fokus på
logistik, lager, kontor och verkstad. Längs den del av
Strandbadsvägen som korsar kvarteret Plåtförädlingen
är många kontorsentréer placerade.
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Tpv*

Bostik 1		Bostik AB			Bostik
Plåtförädlingen 13 M2 Fastigheter Hamn-City AB
Plåtförädlingen 7 -15 M2 Fastigheter Hamn-City AB
Plåtförädlingen 18 Hamn-City AB
Plåtförädlingen 17 Linde, privat
Zenit 2		
Unilever Produktion AB
Unilever
Zenit 3		
Unilever Produktion AB (arr. Hbg. hamn)
Kokosnöten 2
Sagax Helsingborg KB
Kokosnöten 3**
Sagax Helsingborg KB
Planteringen 4:1** Sagax Helsingborg KB
Bronsen 1		
Sagax Helsingborg KB
Bronsen 2		
Helsingborgs Kommun
Bronsen 3**
Sagax Helsingborgs KB
Tennet 1		
Kemira Kopparverket KB
Tennet 2		
Åkarnas Hus i Helsingborg AB
Kopparverket 8
Kemira Kopparverket KB
Elcentral
					Kemira
					SSE
					SITA
					Yara
Kopparverket 9
Alufluor AB		
Alufluor
Kopparverket 10
Kemira Kemi AB
Kopparverket 11
Brinova Log Kopparverket AB Interlink
Kopparverket 12
Kemira Kopparverket KB
Ven 12		
Hercules AB		
Ashland

Områdesbeskrivning
Industrigatan delar fokusområdet i höjd med
Miatorpsgatan. Den östra sidan omfattar framförallt mindre störande verksamheter som kontor,
laboratorium, lätt industri, till exempel försökshallar
samt garage och är till stor del omgiven av växtlighet.

Bostik och Unilever bedriver sina respektive verksamheter i förlängningen av Stormgatan. Här är lokaler
för kontor, process och lager mer sammanvävda och
respektive företags sammanhängande inhägnade
område inte lika stort.

Fastigheter och ägande inom områdesgräns för
PM enligt fastighetsregistret.

* Tillståndspliktig verksamhet
* * Under lagfartsändring till Kemira Kopparverket KB enligt
uppgift från KKAB /IPOS

Bild 4. Område som behandlas i PM, fastigheter och ungefärlig placering av företag.

Verksamhetsinriktning
De flesta verksamheter i området är antingen inriktade mot, eller genererade av kemisk industri eller livsmedelsproduktion. Både infrastruktur och arbetssätt
har med åren formats efter de specifika industrierna
och här finns också en stor erfarenhet av hantering
av kemiska produkter av olika slag, samt livsmedelsprodukter. Tillsammans utgör verksamheterna ett
kluster av företag, associerade verksamheter, merparten direkt eller indirekt verksamma inom det
kemi-tekniska verksamhetsfältet.

Teknisk infrastruktur
Inom IPOS industripark finns teknisk infrastruktur
bland annat för försörjning med media i form av energi, vatten (renvatten och havsvatten för kylning),
fjärrkyla och tryckluft samt för kemikalieleveranser.

Infrastruktur
Det undersökta området i sydvästra Helsingborg har
goda transportmöjligheter med närhet till E4:ans
motorväg, goda järnvägsförbindelser och intillliggande hamnverksamheter för både bulk- och
containerhantering. Inom IPOS industripark
finns dessutom ett väl utvecklat vägnät, en teknisk
infrastruktur, egen hamn och ett internt järnvägsnät.

Synergier och samverkan
En synergi kan beskrivas som en samverkan mellan
olika faktorer där resultatet blir större än summan av
varje enskild dels verkan. Ett exempel är samordningsfördelar som kan uppnås mellan företag eller
verksamhetsgrenar genom bättre utnyttjande av till
exempel kompetens, kapital och arbetstid. Dessutom
skapas förutsättningar för god infrastruktur, hög kunskapskompetens och ett underlag för specialiserade
entreprenörer och underleverantörer då gemensamma
behov samlokaliseras.

Hamn
Kopparverkshamnen används för lossning och
lastning av råvaror och produkter för verksamheterna
inom IPOS industripark, samt för andra industrier i
regionen. Hamnen är specialiserad på hantering av
kemikalier i bulkform. Även Sydhamnen används för
lossning och lastning av råvaror och produkter från
verksamheterna i området. Merparten av leveranserna av olja för Unilevers produktion sker denna väg.
Järnväg
En gemensam järnväg följer Stormgatan och Industrigatan från norr till söder och ansluter till många av
industrierna och lager. Inom IPOS industripark finns
även ett utbyggt internt järnvägsnät med förbindelser
direkt till produktionsbyggnader och lagringstankar.

Ny hamnled
Med en ny hamnled kommer anslutningar till området
att förändras och delvis intränga på befintlig industrimark. Sträckning och utformning av Hamnleden
studeras vidare i en arbetsplan.

Bostik
Unilever
IPOS
Kemira Kemi
Yara
Alufluor
Ashland

Industrierna inom det undersökta området i
sydvästra Helsingborg visar prov på synergi och samverkan inom flera områden.
Synergierna mellan företagen inom IPOS industripark
är dels kopplade till utnyttjandet av den gemensamma
infrastrukturen, dels till verksamheternas likriktade
inriktning. Inom IPOS samordnas överskottsenergi från produktionsprocesser inom området och
tas tillvara för att förse verksamheter inom industriparken med el, ånga, hetvatten och fjärrkyla. Kemira
Kemi AB levererar dessutom överskottsenergi till
Öresundskrafts fjärrvärmenät som motsvarar cirka 1/4
av stadens behov. Den gemensamma infrastrukturen
består vidare av hamn, vägnät, järnvägsnät, ledningsnät för färskvatten, kylvatten och avloppsvatten, datanät, försörjning av tryckluft med mera. Flera av företagen använder sig av samma råvaror i produktionen vilket innebär samordningsfördelar vid inköp och
transport. Dessutom används produkter och biprodukter från olika tillverkningsprocesser som råvara för annan produktion inom området. Erfarenheten
av kemikaliehantering gör det enklare att samordna
funktioner som hamnverksamhet, rangering, vagnoch fordonstvätt, lagringskapacitet och laboratorium. Här finns också gemensam vakt, restaurang och
kontorslokaler. Flera av företagen inom industriparken IPOS har dessutom, eller har tidigare haft,
kopplingar till varandra genom sin ägandekoncern.
För samtliga verksamheter finns härutöver synergier
bland annat kring service och tjänster. Ett flertal underleverantörer inom till exempel el, yttre renhållning
och snöröjning servar flera av företagen.

Bild 5. Företag i formell synergi (blå).
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Företagen
De företag som aktivt deltagit i arbetet med detta PM
och som driver produktion inom det undersökta området är: Bostik AB, Unilever Produktion AB, Kemira
Kemi AB med Industry Park of Sweden, Yara Helsingborg AB, Alufluor AB och Ashland Industries Sweden
AB. De är var och en presenterade på ett eget uppslag
under avsnittet Företagsbeskrivningar.

Område som behandlas i PM Kopparverkshamnen
med närliggande industri
Befintliga byggnader
Hamn
Järnväg
Internt vägnät

Inom det undersökta området finns också fler tillståndspliktiga verksamheter, det vill säga verksamheter
som kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få drivas.
De är; Interlink Logistik AB, Scandinavian Silver Eel
AB, Sita Sverige AB och hamnverksamheten i Kopparverkshamnen.

Teknisk infrastruktur
Deponi *
Utgrävd deponi
Inhägnad

Bebyggelse
Bebyggelsen i området är en blandning av lager och
logistikbyggnader, kontor och processanläggningar.
Gaturummen är stora och anpassade för tung trafik.
Verksamheterna är inhägnade och huvudsakligen omgivna av uppvuxen natur. De byggnader som kan ses
på håll, så som uppstickande silos, höga skorstenar och
storskaliga industribyggnader, är karakteristiska för
området.

Vakt / in-, utpassage **
Farligt gods
Tung trafik
* Referenser Riskdatabas, Helsingborg Stad; Jessica
Bernfreed Ewald, länsstyrelsen.
** Punkter för normal in- och utpassage. Därutöver finns
grindar, exempelvis i brandskyddssyfte, på flera punkter
inom fokusområdet.

Grönska
Inom fastigheterna Kokosnöten 2 och 3, samt fastigheten Bronsen 3 finns tallskogsplanteringar som
anknyter till Tallskogsleden. Tallskogen är till viss del
blandad med lövskog och har rekreativt värde för boende i närområdet. Stadens intention är att dessa tallskogsplanteringar säkerställs i plan till natur- och parkmark.
Deponi
Inom IPOS industripark i kv.arteret Kopparverket
finns flera avslutade deponier som innehåller restpro-
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Bild 6. Översikt - infrastruktur och ytor.

Bild 7. Grönska i kvarteret Kokosnöten.

dukter som gips, slam och restsand, uppkomna vid
tidigare verksamheter. Deponierna innehåller enligt
uppgift bland annat arsenik och kvicksilver varav vissa
delar har efterbehandlats och bortschaktats. Inom området finns dock deponimassor kvar på två platser, en
deponi med arsenikhaltigt slam i den nordvästra delen
och ett område innehållande främst gips i den södra delen (Nedlagda deponier - Inventering och riskbedömning). De
deponier som bortschaktats innehöll bland annat gips
och restsand med förhöjda halter av arsenik. Den kvarvarande deponin i södra delen innehåller enligt dagens
uppgifter huvudsakligen gips, men är under utredning.

Område som behandlas i PM Kopparverkshamnen med Tillstånd inom områdesgräns för PM (miljöförvaltnärliggande industri
ningen, Helsingborgs Stad)
		Fabrik / Företag

		Bostik			B/Seveso
		Unilever

		B

		Interlink logistik		B/Seveso

I resten av fokusområdet finns inga kända deponier men
däremot förekommer markföroreningar (Länsstyrelsen,
Jessica Bernfreed Ewald).

		Väteperoxidfabriken/KKAB

A/Seveso

		

B

Scandinavian Silver Eel

		Svavelsyrafabriken/KKAB

Tillstånd
Tillstånd för miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, Canläggningar och övriga anläggningar (U) beroende på
verksamhetsslag och verksamhetens omfattning. Dessutom kan de som förvarar vissa mängder av farliga kemikalier vid sin anläggning omfattas av det så kallade
Sevesodirektivet med en högre och en lägre kravnivå beroende på den lagrade mängden.
För att få en mer övergripande bild av tillstånden och
produktionens lokalisering inom området har en sammanställning av befintliga tillstånd gjorts (bild 7). Inom
IPOS finns, förutom de verksamhetsknutna tillstånden
som markerats här bredvid, även ett tillstånd som omfattar hamn, deponier, infrastruktur och serviceanläggningar. De företag vars verksamheter kräver tillstånd som
innefattas av studien är: Bostik AB, Unilever Produktion
AB, Interlink Logistik AB, Scandinavian Silver Eel AB,
Kemira Kemi AB, Sita Sverige AB, Yara Helsingborg
AB, Alufluor AB och Ashland Industries Sweden AB.

Tillstånd

A/Seveso

		ECOX-fabriken/KKAB		A/Seveso
		Energicentralen/IPOS		B
		SITA			B
		VA-fabriken/KKAB		A
		Foderfosfatfabriken/Yara

A

		Sulfat-, Saltsyrafabriken/KKAB

A

		Kalciumkloridfabriken/KKAB

A

		

Aluminiumfluoridfab./ Alufluor B

		Ashland			A/Seveso

Bild 8. Nuvarande tillstånd enligt miljöbalken inom fokusområdet.
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Skrafferade ytor betyder att planens genomförandetid har gått ut.

Detaljplaner
För att kunna överblicka gällande planer i området
har en sammanställning gjorts. Hela det undersökta området kring Kopparverkshamnen i sydvästra
Helsingborg är planlagt. Merparten av planerna är
stadsplaner tillkomna före plan- och bygglagen 1987.
Ett antal nyare detaljplaner behandlar främst olika
delar av zonen mellan de större industriverksamheterna och bostadsområdena i Miatorp.

Område som behandlas i PM Kopparverkshamnen med
närliggande industri

Ett par nyligen antagna detaljplaner ligger inom eller
direkt angränsande till området:
•
•

Dp.nr 16434, Fastigheten Lux 2, laga kraft
2007.12.26
Dp.nr 16714, Fastigheten Triangeln 3 m fl, laga kraft
2010.01.11

•

Dp.nr 16338 Fastigheten Blyet 2, laga kraft
2007.06.16

•

Dp.nr 16631 Fastigheten Påfågeln 13 m fl, laga kraft
2009.07.01

•

Dp.nr 16428, Fastigheten Råå 2:6 m fl, Råå camping,
laga kraft 2007.12.19

•

Planen Kvarteret Pinjen med flera inom fastigheten
Bostik 1, ett tillägg till gällande detaljplan 10781,
är överklagad. Den syftar till att möjliggöra bygget av en cirka 40 meter hög siloanläggning på
Bostiks område.

Th/P

Hamnändamål

Jh

Industri- och handelsändamål

J

Industri

JK

Icke störande industriverksamhet
och kontor

Jm

Område för småindustri

KJC1

Kontor, bensinstation, icke störande
industri

KJC

Kontor, centrumfunktioner, icke
störande industri-, hantverks- samt
lagerverksamhet m.m

Hj

Ändamål sammanhängande med
industri

HK

Handel och kontor

H

Handel

A

Allmänt ändamål

Q

Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden

BCK

Bostäder, centrumfunktioner och
kontor

BC

Bostäder med centrumverksamhet

B

Bostäder

Bj

Bostäder och småindustri
Park
Natur

K

Kyrkligt och begravningsändamål

N

Friluftsområde

FORN

Fornminne

Y

Idrott

G

Garage
Elcentral

U
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Bild 9. Sammanställning av detaljplaner i närområdet..

Upplag
Ej planlagd mark

Historik och kulturhistoriska värden
I Översiktlig kulturmiljöutredning för Hamnledsprojektet
beskrivs områdets historik och kulturhistoriska
värden under delområdena Strandbadsområdet, Sydhamnen och Kemiraområdet.
Kemiraområdet
Skånska Superfosfat- och Svavelsyrafabriken grundades på Söder under 1870-talet. Ganska snart
kompletterades verksamheten med ett kopparverk
som runt sekelskiftet flyttades till Planteringen och
följdes 1931 av den resterande produktionen. Under
1970-talet tillkom dessutom en aluminiumfluoridfabrik, idag Alufluor, söder om Kemiras anläggningar.
Längst i sydväst inom fokusområdet växte AB Leo
(västra kvarteret Ven) och Rexolin Chemicals AB (östra
kvarteret Ven) fram under 1950- till 60-talet. Idag bedriver Ashland verksamhet där. Satsningen gjordes på
det intillliggande Valhallaområdet, ett bostadsområde
som vuxit upp intill Kopparverket sedan slutet av 1800talet och där många av industriarbetarna bodde.
Kulturhistoriska värden som nämns inom
Kemiraområdet är den varierade bebyggelsen, tallskogsplanteringen med inslag av blandlövskog i
kv.arteret Kopparverkets nordöstra hörn, spåren av
äldre industriverksamhet och transportvägar.

Strandbadsområdet
1917 uppfördes en fabrik för tillverkning av plåtradiatorer mitt emot kvarteret Triangeln. Industrin
kom att kallas Plåtförädlingen och bedrevs här fram
till 1970-talet, då produktionen flyttade. Numera finns
här ett flertal kontors- och lagerbyggnader.
Norr om Plåtförädlingen uppförde Boston Blacking
Company i slutet av 1940-talet en fabrik. Bolaget heter numera Bostik AB och produktionen har bytt inriktning, från tillverkning av skokräm till olika lim och
tätningsmedel.
Som kulturhistoriska karaktärsdrag i Strandbadsområdet är särskilt de karakteristiska tallplanteringarna
och lämningarna av trädgården till Plåtförädlingens
disponentvilla i kvarterets nordöstra hörn värda att
nämnas. Andra kulturhistoriskt viktiga strukturer att
ta hänsyn till inom delområdet är dessutom industri i
uppvuxen natur och storskaliga byggnadsvolymer.

Sydhamnen
Margarintillverkaren Pellerin/Zenith AB anlade i
mitten på 1960-talet en margarinfabrik i den södra
delen av Sydhamnen. Idag drivs industrin vidare av
Unilever med fortsatt inriktning mot margarinprodukter. Kajen intill kvarteret Zenith ändrades i slutet
av 1960-talet från industrimark till Skåneterminalens
containerhamn, som från 1969 och framåt har byggts
ut successivt.
Unilevers fabriksanläggning med fasader i huvudsakligen rött tegel nämns, tillsammans med hamnens
kranar, silos, hamnbassänger och järnvägsspår som
viktiga kulturhistoriska inslag.

Sydhamnen
Strandbadsområdet

Kemiraområdet

Bild 10. Historisk vy över Kopparverket med Valhallaområdet i bakgrunden..

Bild 11. Delområden i kulturmiljöutredning.
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Företagsbeskrivningar

Bostik AB
Beskrivning
Bostik ingår i specialkemidivisionen inom den franska koncernen Total, ett av de världsledande företagen inom industrisektorn olja, gas och kemi. Vid
anläggningen i Helsingborg finns huvudkontor med
produktutvecklingsavdelning, fabrik och centrallager
för regionen Northern Europe inom Bostik- koncernen, vilken omfattar Norden och Baltikum. Verksamheten är inriktad mot produktion av lim, fog- och
tätningsmedel samt spackelprodukter för bygg och
industrimarknaden. Bostiks nordeuropeiska gren har
110 anställda i Helsingborg, varav 60-65 inom logistik och produktion. Verksamheten bedrivs på den
egna fastigheten Bostik I med ett B-tillstånd och är
Sevesoklassad enligt den lägre kravnivån, då man i
verksamheten hanterar bland annat fogskum som är
extremt brandfarligt och Toluendiisocyanat som är
mycket hälsoskadligt.

Produktion och produkter
Produktionen i Helsingborg kan delas in i tre kategorier:
Reaktionsprodukter så som PU och SMP - Polyuretanbaserade och silanmodifierade polyeterbaserade
fogmassor och limprodukter. Vid tillverkning av PUfogmassor, används ett flertal mycket hälsoskadliga
kemikalier. Under produktionsprocessen minskar de
färdiga produkternas hälsoeffekt betydligt. Polyuretanfogmassor används vid industrier där det inte är
tekniskt möjligt att använda andra typer av produkter.
SMP-fogmassor är snabbhärdande lösningsmedelsfria produkter med efterfrågan i byggindustrin, transportindustrin samt för användning i marina miljöer.
Vattenbaserade blandningsprodukter så som limmer, fogmassor och väggspackel. Exempel på produkter är
bland annat golv- och vägglim, trälim, väggspackel
samt vattenbaserade fogmassor.
Olje- och gummibaserade tätningsmedel så som butylmassa
och hotmelt butyl. Olje- och gummibaserade tätningsmedel tillverkas bland annat till takfönster och
fordonsindustri. Dessa produkter är under utveckling
och efterfrågan är stor.

Historik
Den första Bostik- fabriken hette Boston Blacking
Company och grundlades på Tågaborg i Helsingborg
1911. Där tillverkades limprodukter till skomaskinstillverkare och skokräm. 1950 flyttade fabriken till
nybyggda lokaler i kvarteret Bostik. Under 50- talet
utvecklades produkterna och kom att omfatta limmer
även till byggnadsindustrin och privatkonsumenter.
Ända fram till 1994 tillverkades här den klassiska skokrämen Boston Shoe Cream.
Bostik AB har löpande förvärvat tillverkare av liknande eller närliggande produkter och på så sätt blivit
marknadsledande inom sammanfogningsprodukter i
Norden. Sedan 1990 ägs företaget av franska TOTAL
SA.
De senaste förvärven skedde mellan 2001 och 2003
då man köpte varumärket HERNIA som tillverkar
tapetlimmer för proffsmarknaden. Samtidigt förvärvades Gothia Fästtekniks distribution av varumärket
Simson med snabba konstruktionslimmer till transportindustrin.

Verksamheten omfattar även fyllning av externt tillverkade produkter.
Sammanlagt använder Bostik sig av över 300 olika
råvaror och tillverkar cirka 1000 olika färdigartiklar.
Marknaderna och kunderna finns framförallt inom
områdena golv och fog- entreprenad, färg- och byggmaterialdistribution samt inom tillverkningsindustrin.
Alla transporter, både in och ut, sker med lastbil.
Bild 12. Bostiks anläggning från sydöst.
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Bild 13. Vattenbaserad limtillverkning..

Innovationer och miljöarbete
Bostik bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete som bland annat resulterat i minskad förbrukning av energi och renvatten samt minskade avfallsmängder.
Bostiks utvecklingslaboratorium arbetar med att där
så är möjligt ersätta råvaror med miljövänligare alternativ. Arbetet har resulterat i att många av företagets
produkter under senare år förändrats med minskad
miljöpåverkan som följd. Såväl råvaror som produkter bedöms även fortlöpande ur miljö- och hälsosynpunkt. Dessutom arbetar utvecklingslaboratoriet även
med att utveckla nya produkter med mindre miljöpåverkan, som till exempel vattenbaserade produkter
och nya fogmassor.
I en strävan att minska miljöpåverkan har företaget
under 2009 avvecklat tillverkningen av lösningsmedelsbaserade produkter.
Framtidsvision
Bostik spår att ett allt större miljöfokus kommer att
medföra en ökad produktion av vattenbaserade produkter i framtiden. Dessutom utnyttjar Bostik i nuläget bara hälften av den produktionsvolym som de har
tillstånd till. Prognosen är att hela kvoten kommer att
behöva nyttjas inom en femårsperiod.
Företaget har den närmaste tiden planer på att flytta
verksamhet från Malmö och bygga en fabrik för tillverkning av cementbaserade pulverprodukter inom
fastigheten. För att kunna genomföra en sådan byggnation krävdes en detaljplaneändring som antogs våren 2010, men som i december 2010 ännu inte vunnit
laga kraft.

Översiktskarta

Lösningsmedelbaserat
avställd
Råvarutransport ut

Tillverkning PU
SMP
Toluendiisocyantank

Råvarutransport in

Sanerat område
Råvarulager

Råvarutank
Tillverkning butyler

Vattenbaserade blandningsprodukter
Färdigvarulager

Kontor

Utlastning

Färdigvarulager bland annat brandfarligt fogskum

Bild 14. Översikt Bostik AB:s anläggning.
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Unilever Produktion AB
Beskrivning
Unilever Produktion AB ingår i den globala Unileverkoncernen som är en av världens största tillverkare
av dagligvaror, främst livsmedel, glass, tvättmedel och
hygienprodukter. Vid anläggningen i Helsingborg tillverkas vegetabiliska margarin-, grädd- och färskostprodukter. Dessutom raffineras livsmedelsoljor för
egen användning, samt för externa leveranser.
Fabriken ligger på fastigheten Zenit 2, som ägs av företaget. Lagring av produkter sker även i externt höglager på intilliggande fastighet Plåtförädlingen 13. För
denna verksamhet svarar Unilever Sverige AB.

Produktion och produkter
Vid Unilevers anläggning i Helsingborg tillverkas vegetabiliska margarin-, grädd- och färskostprodukter
som bland annat Lätta, Milda, Flora, Becel, Knorr,
Vaniljvisp och Creme Bonjour. Produkterna säljs i
Norden och i norra Europa av Unilevers olika marknadsbolag så som Unilever Sverige AB. Dessutom
raffineras även livsmedelsoljor för egen användning
som råvara samt för externa leveranser till andra livsmedelstillverkare i Sverige.
Huvudråvaror vid produktionen är vegetabiliska oljor, mjölk, grädde och vatten som värms upp för att
kunna blandas och därefter kyls ned för att emulgera.

Totalt sysselsätter Unilever drygt 200 personer i Helsingborg. Unilever Produktion AB sysselsätter direkt
cirka 130 personer. Därutöver tillkommer Unilever
Sveriges personal som är cirka 30 personer inom
storkökslösningar Food Solutions, samt cirka 50 personer på lagret. Unilevers anläggning klassas som en
B-anläggning.

De vegetabiliska oljorna som volymmässigt är de
mest förekommande råvarorna, framförallt rapsolja
men också till exempel solros- och palmolja, levereras
till anläggningen med tankbåt. Mejeriråvarorna levereras med lastbil. Uttransport av färdigprodukter sker
också med lastbil. Under 2009 raffinerades cirka 45
000 ton livsmedelsoljor medan tillverkningen av margarin, grädde och färskost uppgick till cirka 80 000
ton.

Bild 15. Unilevers produktionsanläggning med färdigvarulagret på andra sidan Stormgatan..

Bild 16. Exempel på produkter och varumärken som tillverkas av Unilever i Helsingborg.
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Historik
Fenix, den första margarinfabriken i Sverige, grundades 1886 i Helsingborg. Unilevers nuvarande margarinfabrik invigdes 1968 och har sedan dess utökats
bland annat genom överflyttning av produktion från
andra fabriker inom företaget. Till fabriken har nya
anläggningsdelar succesivt tillkommit som till exempel ett nytt reningsverk för behandling av processavloppsvatten som senast kompletterats 1990.

Bild 17. Stormgatan mellan Unilevers produktionsanläggning
och färdigvarulager.

Innovationer och miljöarbete
Unilever- koncernens globala framtidsvision är att
fördubbla omsättningen med bibehållen miljöpåverkan till 2020 med 2008 som basår. För att kraftigt
reducera miljöpåverkan drivs projekt för energi- och
vattenbesparing samt bättre avfallshantering. I nuläget säljs restprodukter, huvudsakligen oljor, till förbränning vid externa värmekraftverk som en förnybar energiresurs, men man undersöker möjligheten
att själva ta tillvara och förbränna restprodukterna i
ångcentralen.

Översiktskarta

Planer finns också på att utöka användningen av havsvatten i kylanläggningen och på så vis minska behovet
av ammoniak som kylmedia i produktionen.
Unilever investerade under 2010 drygt 6,5 miljoner
kronor i Helsingborg för miljöförbättrande åtgärder.
För 2011 har drygt 12,5 miljoner kronor budgeterats
avseende miljöförbättrande åtgärder.
Framtidsvision
Den globala framtidsvisionen att dubbla volymen
med bibehållen miljöpåverkan är en positiv, men stor,
utmaning för fabriken. Gällande miljötillstånd i helsingborgsfabriken ger utrymme för en ökning i produktionen som motsvarar Unilever-koncernens globala framtidsvision och en detaljerad plan finns för att
uppnå miljömålen.

Kontor
Verkstad/Centralförråd
Oljetankar

Emballagelager
Produktionsbyggnad
Färdigvarulager
Utlastning

Ångcentral
Reningsverk

Bild 18. Översikt Unilevers anläggning.
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Industry Park of Sweden
Beskrivning
Industry Park of Sweden (IPOS) är en verksamhetsgren inom Kemira Kemi AB som driver och förvaltar
industriparken kring Kopparverkshamnen, även den
benämnd Industry Park of Sweden. Inom industriparken bedriver förutom Kemira Kemi även Yara Helsingborg AB, Alufluor AB, Scandinavian Silver Eel
AB och Sita Sverige AB produktion. Ytterligare ett
antal företag inom parken bedriver serviceverksamhet. Därutöver driver IPOS Kopparverkshamnen och
den områdesgemensamma energicentralen.
Verksamheter
IPOS verksamhet inom industriparken omfattar för
närvarande följande:

Energicentralen
Energicentralen förser industriparken med energi.
Överskottsenergi från produktionsanläggningarna
inom parken omvandlas och distribueras till användarna inom industriparken. Överskottsenergi levereras
även till Helsingborgs fjärrvärmenät och tillgodoser
cirka 30 procent av stadens energibehov. Huvuddelen
av energikällan utgörs av svavel som förbränns vid
svavelsyratillverkningen. Energin omvandlas också
för försörjning av media inom industriparken: ånga,
kylvatten, färskvatten i olika kvaliteter, tryckluft och
fjärrkyla.
Fordonstvätt
Rengöring av interna och externa fordon som använts för transport av produkter eller råvaror inom
industriparken.

Kopparverkshamnen
I Kopparverkshamnen lossas och lastas råvaror och
produkter för verksamheter inom industriparken
samt för externa kunder. Hamnen drivs av IPOS i
samarbete med Helsingborgs hamn och är särskilt inriktad mot hantering av fasta och flytande bulkvaror.

Intern logistik
Järnväg och vägar samt, genom Interlink Logistik AB,
lager och interna transporttjänster.

Bild 19. IPOS-området.

Bild 20. IPOS-områdets entré.
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Tillståndspliktiga verksamheter
Utöver Kemira Kemis, Yaras och Alufluors anläggningar finns ett flertal tillståndspliktiga verksamheter
inom IPOS-området.
Kopparverkshamnen se ovan.
Energicentralen se ovan.
Interlink Logistik AB
Företaget arbetar med logistik i samarbete med Helsingborgs hamn och IPOS. Verksamheten bedrivs i
ett stort lager på Brinovas fastighet Kopparverket 11.
Scandinavian Silver Eel AB
Företaget arbetar med uppfödning av ål för konsumtion och återplantering. SSE utnyttjar överskottsenergi från IPOS industripark för att värma odlingsvattnet.
Sita Sverige AB
Tvätt och rengöring av tankar, behållare och containrar som använts för transport av kemikalier inom och
utanför området.

Serviceföretag
Följande serviceföretag bedriver verksamhet inom industriparken:
Coor Service Management, industriserviceleverantör
Interlink Logistik, interna transporter och lager
Helsingborgs Hamn
Peab, bygg- och anläggningsservice
Meccom, YIT, Ramek, underhållsservice
Restaurang Koppargrytan
Cap Gemini, IT-service
Gullbergs, kontorsservice
Snapphanetruck, truckservice
Ragnsells, afallshantering
Lundby Container, containerhantering
Thyssen Krupp, byggnadsställningar
Ragnsells, avfallssortering

Översiktskarta

Interlink

Scandinavian
Silver Eel

Energicentralen
SITA

Air Liquides anläggning inom området används inte
för tillfället. Eventuellt ger en nyinvestering en uppstart av produktion av flytande kväve.
Framtidsvision
IPOS vill fortsätta att vara ett attraktivt alternativ för
både befintliga verksamheter och nyetableringar och
utnyttja sin goda industriella infrastruktur och mediaförsörjning, inte minst tillgången till återvunnen
energi. Också tillgången till hamn och järnväg utgör
goda förutsättningar för en minskad miljöbelastning
vid transporter. Lämpliga framtida verksamheter i
området är sådana som kan dra nytta av de synergier
och samverkansmöjligheter som erbjuds, exempelvis
inom energibranschen, kemisk industri eller annan industriell tillverkning.

Helsingborgs
Bulkhamn

Bild 21. Översikt IPOS område.
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Kemira Kemi AB
Beskrivning
Kemira är en finsk koncern som är ledande tillverkare
av vattenreningsprodukter för rening av färskvatten
och avloppsvatten. Kemira förser också pappersindustrin med produkter för miljövänlig blekning och
hushållen med produkter för miljövänlig vittvätt. Kemira Kemi AB (KKAB), som är koncernens svenska
bolag, har huvudkontor i Helsingborg och bedriver
produktion vid ett flertal anläggningar inom industriparken. KKAB sysselsätter direkt cirka 290 personer
i Helsingborg. Drygt en tredjedel av de anställda är
universitetsutbildade. Flera av dess anläggningar (väteperoxid-, ECOX-, svavelsyrafabriken) lyder under
Sevesolagstiftningen. Dessutom har KKAB ett flertal A- och B-anläggningar inom området.
Produktion och produkter
Kemiras verksamhet i Helsingborg omfattar för närvarande produktion i 7 olika fabriker.

Svavelsyrafabriken tillverkar svavelsyra och natriumbisulfit (NSL). Svavelsyra används bland annat som
råvara för produktion av saltsyra och för produktion
i VA-fabriken, inom massa- och pappersindustrin
samt inom läkemedelsindustrin. Natriumbisulfit används vid pappersmassaframställning samt livsmedelsproduktion. Svaveldioxid används som råvara för
produktionen av NSL och, liksom NSL, för blekning
inom massa- och pappersindustrin. Produktionen ger
upphov till en stor mängd överskottsenergi vilken levereras till IPOS energicentral. I fabriken produceras
även fjärrkyla vilken också levereras till IPOS.
Saltsyrafabriken producerar saltsyra och kaliumsulfat.
Saltsyra används internt som råvara för produktionen
i VA-fabriken och i kalciumkloridfabriken. Dessutom
har man satsat på ökad extern försäljning. Några exempel på nuvarande användningsområden för saltsyra
är beredning av betbad för stål, matarvattenberedning
för ångcentraler och kraftverk och pH-justering vid
vattenrening. Kaliumsulfat används som råvara vid
produktion av gödselmedel.

ning inom massa- och pappersindustrin.
ECOX-fabriken
tillverkar
natriumperkarbonat
(ECOX) som är ett miljöanpassat blekmedel som används i tvättmedel och maskindiskmedel i många av
marknadens miljömärkta produkter.
Historik
Redan 1875 startar produktionen av bland annat svavelsyra, gödselmedel, fosforsyra och aluminiumsulfat
i Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabriksaktiebolaget på Söder i Helsingborg. 1901 flyttades verksamheten till dagens placering vid Planteringen och
bytte namn till Hälsingborgs Kopparverk. Ett flertal
ägar- och namnbyten har skett sedan dess. Bland annat Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag 1918,
kemikoncernen Boliden 1963. 1986 blir Trelleborg
AB huvudägare i Boliden AB. Kemira Oy, finskt före
detta statligt bolag, köper 1989 Boliden Kemi AB
som byter namn till Kemira Kemi AB.

VA- fabriken tillverkar järn- och aluminiumsalter och
silikater som används huvudsakligen för dricksvattenoch avloppsvattenrening samt vid vattenrening inom
pappersindustrin och annan industri. Här ingår också
PIX-produktionen.
Kalciumkloridfabriken tillverkar kalciumklorid som
används vid dammbindning, snö- och issmältning,
oljeborrning, köldbärare och i livsmedelsindustrin.
Produkten marknadsförs och säljs av Tetra Chemicals
Europe.

Bild 22. Kemiras fabriker inom IPOS-området.
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Väteperoxidfabriken tillverkar väteperoxid som används
som råvara för produktionen av ECOX samt för blek-

Bild 23. Väteperoxid, ECOX och gamla Svavelsyrafabriken.

Innovationer och miljöarbete
KKAB har genom ett målinriktat miljöarbete minskat sin omgivningspåverkan. Genom tillämpning av
principen om bästa möjliga teknik och pågående förbättringsarbete är förhoppningen att den fortsatta utvecklingen kommer att innebära en allt mindre påverkan på omgivningen.
Framtidsvision
Under 2010 fick KKAB tillstånd att öka produktionen i ECOX-fabriken med 30 procent. Den höga integrationsgraden inom industriparken, den välutvecklade infrastrukturen, de logistiska möjligheter som
hamn och järnväg medger samt närvaron av koncerngemensamma expertfunktioner, utgör viktiga förutsättningar för fortsatt utveckling av KKAB.
Utvecklingen mot allt miljövänligare produkter inom
vattenrening och pappersframställning förväntas
fortsätta och resultera i förändrade eller helt nya produkter. Detta kommer att kräva investeringar i nya
eller förändrade produktionsanläggningar, liksom i
forskning och utveckling.

Översiktskarta
Huvudkontor
KKAB

Svavelsyrafabrik

Laboratorium

Väteperoxidfabrik
ECOX-fabrik

VA-fabrik
Kalciumkloridfabriken

PIX-fabrik

Bild 24. Översikt Kemira Kemis anläggning.

Saltsyrafabriken
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Yara Helsingborg AB
Beskrivning
Yara ingår i den norska koncernen Yara International
ASA som är världens största mineralgödselföretag.
Tillverkningen i Helsingborg omfattar foderfosfater
som ingår i djurfoder till lantbruk och husdjur. Yara är
den största foderfosfatproducenten i Europa där man
har två produktionsanläggningar, en i Helsingborg
och en i Kokkola, Finland. Dessutom driver Yara en
tredje foderfosfatfabrik i Sydafrika. Foderfosfater används i djurproduktionen för att ge stabil tillväxt och
förebygga sjukdom hos djur. Vid fabriken i Helsingborg tillverkas även mindre mängder fodertillsatser
som används som fodersyror, mineralsupplement och
andra additiv i foder samt hygienprodukter för djur.
Yara sysselsätter direkt cirka 45 personer vid anläggningen i Helsingborg, varav ett tjugotal i produktionen och lika många under marknad och försäljning.
Yaras foderfosfatfabrik klassas som en A-anläggning.

Bild 25. Yaras anläggning sedd från söder.
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Produktion och produkter
Produkterna som Yara tillverkar i Helsingborg säljs
under varumärket BOLIFOR® och tillhör tre olika
produktgrupper; foderfosfater, fodersyror och fosforsyra.
Filtrerad fosforsyra
Huvudråvaran i produktionen, apatit, bryts och omvandlas till fosforsyra i Finland för att där efter transporteras till Helsingborg med båt. Vid ankomsten
filtreras fosforsyran och en del går direkt till distribution och försäljning med lastbil.
Foderfosfater
Merparten av fosforsyran blir del av tillverkningen av
foderfosfater, där också kalksten, bränd kalk, magnesiumoxid, natriumkarbonat och svavelsyra ingår.
Fodersyror
Produktionen av fodersyror är mer småskalig och består av en blandning av fosforsyra, myrsyra och granulat. Fodersyror används som ett alternativ till antibiotika i djurfoder, förhindrar uppkomsten av skadliga
bakterier och förbättrar matsmältningen hos djuren.

Historik
Produktionen av foderfosfater i Helsingborg har rötter ända tillbaka till 1884, då verksamheten bedrevs på
en annan plats i staden under företagsnamnet Kopparverket. 1901 flyttades fabriken till sin nuvarande
plats inom fastigheten Kopparverket 8 och gick då
under namnet Skånska Superfosfat och Svafelsyra fabriken AB. Verksamheten har därefter bedrivits av företagen Boliden AB (1963), Kemira Kemi AB (1989)
och Kemira GrowHow AB (2004) för att slutligen
(2008) tas över av Yara.
Innovationer och miljöförbättrningar
För att reducera störningar och onödigt avfall har
produktionslinjen omvandlats till ett slutet system där
eventuellt spill återförs till produktionen.
Yara har på senare år effektiviserat sina interna transporter genom att flytta lagerverksamheten från Brinovas lager till egna lokaler på närmare håll. Samtidigt bytte man ut gaffeltruckar mot lastmaskiner med
större kapacitet för att minska transporterna.

Bild 26. Kvarnverk för kalksten, foderfosfatfabriken..

Yara har under 2009 och första hälften av 2010 investerat för cirka 15 miljoner kronor i Helsingborg, cirka
hälften på miljöförbättrande åtgärder. Under samma
tid har saneringar och rivningar för cirka 10 miljoner
kronor genomförts.
Framtidsvision
För att kunna fortsätta producera foderfosfater av
hög kvalitet och med hög miljöhänsyn krävs fortsatt
tillgång till en effektivt fungerande hamn och den infrastruktur som industriparken IPOS i Helsingborg
erbjuder. Dessutom krävs en vidare utveckling av tillverkningsprocessen bland annat genom energieffektivisering och investeringar för utbyte och uppgradering av produktionsutrustning.
Enligt 2005 års tillstånd enligt miljöbalken fick dåvarande bolaget Kemira GrowHow AB rätt till en årlig
produktion av 250 000 ton foderfosfater och 125 000
ton fodertillsatser och fodersyror. Under 2008 och
2009 producerades cirka 100 000 ton foderfosfater
och cirka 1 500 ton fodertillsatser och fodersyror.
Alltså finns det utrymme för en stor produktionsökning i det rådande tillståndet. För att möjliggöra den
tillståndsgivna produktionsökningen av foderfosfater
krävs bland annat kompletterande installationer av
processutrustning. Det kan också bli aktuellt med en
utbyggnad i anslutning till en av anläggningsdelarna.

Översiktskarta
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Bild 27. Översikt Yaras anläggning.
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Alufluor AB
Beskrivning
Alufluor är en av världens ledande producenter av
aluminiumfluorid - en insatsvara vid tillverkning av
primäraluminium vars funktion är att sänka ugnstemperaturen - och därigenom minska energiförbrukningen. Alufluor ägs till hälften av gruv- och
exploateringsföretaget Rio Tinto och till hälften av
mineralgödselproducenten Yara. Utöver aluminiumfluorid erhålls också två biprodukter - kiseldioxid och
kalciumfluorid. Båda dessa biprodukter används som
råvaror i industriella processer där de ersätter naturligt brutna mineraler. Alufluor har cirka 45 anställda
i Helsingborg, varav majoriteten i produktionen.
Cirka 20 procent av de anställda har någon form av
eftergymnasial utbildning till exempel finns ett antal
högskole- och civilingenjörer anställda i företaget.
Verksamheten bedrivs på den egna fastigheten Kopparverket 9. Lagring av råvaran fluorkiselsyra sker
också i anslutning till Kopparverkshamnen på fastigheten Kopparverket 8. Alufluors aluminiumfluoridfabrik klassas som en B-anläggning.

Produktion och produkter
Det viktigaste användningsområdet för aluminiumfluorid är som insatsvara vid tillverkning av primäraluminium där aluminiumfluorid möjliggör produktion vid en halverad smältpunktstemperatur.
Alufluors tillverkning av aluminiumfluorid bygger på
tillvaratagandet av fluorkiselsyra, en biprodukt vid
tillverkning av fosforsyra, som har bruten apatit som
källa och där apatiten naturligt innehåller en viss halt
av fluor. Om fluorkiselsyran inte omhändertas utgör
den ett potentiellt miljöproblem för producenterna
av fosforsyra. Majoriteten av Alufluors konkurrenter
(cirka 90 procent) använder däremot i naturen bruten
flusspat som råvara vid sin tillverkning av aluminumfluorid. Flusspat är ett mineral som är uppsatt på EUlista över kritiska råvaror.

Innovationer och miljöarbete
Alufluor har genom åren genomfört satsningar på
minskade deponimängder, nyttiggörande av biprodukter samt reducerade emissioner. Sedan starten har
verksamheten genomgått produktions- och miljöförbättrande åtgärder, samt ett omfattande arbete med
energieffektiviseringar.
Alufluors process har successivt utvecklats genom
åren och utgör grunden för kriterierna för BAT (Best
Available Technique). I linje med företagets grundtanke
har utvecklingen sedan starten strävat mot ett optimalt utnyttjande av råvarorna och Alufluor har idag
ingen deponering av biprodukter.

Vid Alufluors aluminiumfluoridtillverkning tillvaratar
man också de båda biprodukterna kiseldioxid och kalciumfluorid. Kiseldioxid säljs huvudsakligen tillbaka
till fosforsyraindustrin som råvara medan kalciumfluorid har sitt användningsområde inom mineralindustrin.
In- och uttransporter av råvaror och produkter sker
till mycket stor del med fartyg (83 procent), men även
per järnväg (12 procent) och bil (5 procent).
Historik
Alufluor grundades 1973 i ett samarbete mellan
Alusuisse och Boliden Kemi. Anläggningen var den
första av sitt slag i världen baserad på denna produktionsprocess.

Bild 28. Alufluors anläggning.
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Bild 29. Kontrollrum.

Framtidsvision
För att kunna utveckla verksamheten och förbättra
Alufluors konkurrenskraft avser företaget att ansöka
om tillstånd till att öka produktionsvolymen med upp
till 30 procent. Ansökan kommer också att innehålla
en utökad råvarubas vilket kan medföra att Alufluor
kan komma att klassas som ett så kallat Seveso-företag. En sådan produktionsökning förutsätter dessutom utökning/utbyte av viss processutrustning och
eventuellt även en utbyggnad av produktionslokalerna.
Alufluors vision är att bygga vidare på företagets styrkor, dels genom ökad kapacitet och produktivitet i fabriken i Helsingborg, dels genom att kunna exportera
sin unika teknologi och know-how till andra länder.
Alufluor har också som mål att genom forskning och
utveckling ytterligare höja förädlingsvärdet på produkterna och därmed den teknologiska konkurrenskraften på den globala marknaden.

Översiktskarta
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Bild 30. Översikt Alufluors anläggning.
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Ashland Industries Sweden AB
Beskrivning
Ashland är ett amerikanskt kemikaliebolag som tar
fram branschspecifika produkter till industrin. Ashlands fabrik i Helsingborg ingår i divisionen AHWT
(Ashland Hercules Water Technology) och tillverkar och
levererar kemikalier för papperstillverkning och för
vattenbehandling. Förutom tillverkning lagerhålls
även produkter som köps in från externa tillverkare
eller tillverkas av andra enheter inom koncernen. Helsingborgsfabriken är Ashlands största och viktigaste
tillverkningsenhet i norra Europa.
Verksamheten är en A-anläggning och Sevesoklassad enligt den lägre kravnivån då man i verksamheten hanterar epiklorhydrin, akrylamid, formalin och
allylalkohol. Företaget sysselsätter drygt 60 personer i
Helsingborg och bedrivs på den egna fastigheten Ven
12.

Produktion och produkter
I Helsingborg tillverkas produkter till pappers- och
massaindustrin som till exempel våtstyrkemedel och
hydrofoberingmedel, där Ashland är marknadsledande. Dessa produkter används till kopierings- och tidningspapper, förpackningar till livsmedelsindustrin,
hushållspapper och så vidare.
Vidare tillverkas kemikalier för vattenbehandling som
används bland annat i kylsystem, ångpannor och vattenreningsverk.
Våtstyrkemedel
Kymene våtstyrkemedel är en produktserie med vattenlösliga polymerer som används för att ge våtstyrka
till papper. Till exempel används teknologin i pappershanddukar och hushållspapper.

Blandningsprodukterna (produkter tillverkade genom
enbart blandning av råvaror) utgörs av till exempel
rengöringsmedel och biocider.
Lagerhållning och transporter
Förutom tillverkning lagerhålls även produkter som
köps in från externa tillverkare eller tillverkas av andra
enheter inom koncernen.
Alla in- och uttransporter sker med lastbil förutom
intransporten av råvaran epiklorhydrin som sker via
järnväg.

Hydrofoberingsmedel
Aquapelhydrofoberingsmedel är en av de viktigaste
produktgrupperna för Ashland. Dessa produkter
används till livsmedelsförpackningar och papper av
bättre kvalitet för att göra pappret vattenavstötande
och förbättra tryckbarheten.
Polymerer
Förutom våtstyrkemedlen tillverkas flera andra typer
av polymerer. Dessa är baserade på bland annat akrylsyra, formalin/dicyandiamid eller akrylamid och används för vattenbehandling och vid papperstillverkning.

Bild 31. Ashlands produktionsplattor med Alufluor och IPOS
i bakgrunden.
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Skumdämpare och blandningsprodukter
Ashland tillverkar skumdämpare med vegetabiliska
oljor som råvara. Dessa är därför biologiskt nedbrytbara.
Bild 32. Kyltorn på platta B.

Historik
Verksamheten har bedrivits på platsen sedan 1962,
då under namnet Rexolin. Företaget köptes av Grace
1964, för att senare övertas av Betz (1996), Hercules (1998) och senast Ashland 2008. Fabriken har genomgått stora förändringar till följd av ägarskiftena
och medför idag betydligt mindre miljöpåverkan än
under de första åren.

Översiktskarta

Platta E: Lagertankar, många
avställda

Innovationer och miljöförbättringar
Ashland arbetar med att utveckla och introducera effektivare produkter med lägre miljöpåverkan än dagens, till exempel genom att ersätta mineraloljor med
vegetabiliska oljor och genom att tillverka produkter
med högre halt av aktiva ämnen.

Upplag

Dessutom pågår arbete med att minska den direkta
miljöpåverkan inom anläggningen bland annat genom energi- och vattenbesparingar.

Upplag kemikalier

Framtidsvision
Fabriken i Helsingborg har under det senaste decenniet fått ta över produktion från flera andra enheter
såväl i Sverige som i andra länder. Det finns också
konkreta planer på att ytterligare öka produktionen
i Helsingborg genom att flytta legotillverkning från
Holland. Flytten motsvarar en volymökning på cirka
15 procent under 2011.
Dessutom kommer företaget att ansöka om tillstånd
enligt miljöbalken till att öka produktionen med cirka
35 procent jämfört med nuvarande tillstånd. Med utgångspunkt från bedömningar om utvecklingen inom
Ashland och på marknaden bedömer företaget att
denna utökade produktionsvolym kommer att behöva utnyttjas inom tio år. För att möjliggöra detta krävs
en hög investeringstakt.

Platta D: Tillverkning blandningsprodukter, lim
Platta C: Tillverkning skumdämpare

Varmlager råvaror

Platta B: Tillverkning våtstyrkemedel
Platta A: Bulk råvara, färdig
produkt

Laboratorium
Varmlager färdig
produkt
Verkstad

Inlastning järnväg
EPI
Vattenbehandlingsanläggning
Transport in / ut

Kontor

Bild 33. Översikt Ashland anläggning.

25

Tillståndsprövning
Tillståndsprövning enligt miljöbalken
För att få bedriva viss miljöfarlig verksamhet krävs
tillstånd enligt Miljöbalken (1998:808). Verksamheterna delas in i A-, B-, C-anläggningar och övriga anläggningar, U, beroende på verksamhetsslag och verksamhetens omfattning. För att bedriva de verksamheter
som betecknas med A sker tillståndsprövningen vid
miljödomstolen (från och med 2011-05-02 ändras
namnet till mark- och miljödomstolar, vilka även
kommer att pröva ärenden enligt plan- och bygglagen). De som betecknas med B söker tillstånd hos
länsstyrelsen och de som betecknas med C anmäls till
kommunen. För en U-verksamhet behövs varken tillstånd eller anmälan, men trots det lyder verksamheten
under miljöbalkens regler.
Ett tillstånd reglerar främst vilken typ av verksamhet som får bedrivas, omfattning och de villkor som
gäller för att få bedriva verksamheten. Tillståndet ger
tillståndshavaren en rättighet att få bedriva verksamheten på den aktuella platsen under förutsättning att
villkoren följs. (Tillståndsprövning enligt miljöbalken av
miljöfarliga verksamheter i Skåne län, Länsstyrelsen, 2010)
Om verksamhetsutövaren har ett tillstånd, men vill
ändra eller utöka verksamheten kan det krävas att
hela verksamheten omprövas. Gäller ändringen bara
en avgränsad del av verksamheten eller en viss produktionsökning kan verksamhetsutövaren ansöka om
så kallat ändringstillstånd, vilket innebär en mer begränsad prövning.
Syftet med villkoren som knyts till tillståndet är att
begränsa verksamhetens påverkan på människors
hälsa och miljön. Vid fastställande av villkoren tas till
exempel hänsyn till befintlig markanvändning och avståndet till närmaste boende. Vanliga exempel på om-

26

givningspåverkan som regleras i villkor är buller och
utsläpp till luft och vatten. För att en verksamhet ska
uppfylla villkoren kan verksamhetsutövaren behöva
vidta mer eller mindre omfattande åtgärder. Villkoren
får endast gälla sådana frågor som verksamhetsutövaren har rättslig och faktisk möjlighet att råda över.
Vid tillståndsprövningen ska en lokaliseringsprövning
göras oavsett om det är fråga om en nylokalisering av
en verksamhet eller en omprövning/ändring/utökning av en befintlig verksamhet. Vid varje prövning
ska sökanden visa att den valda platsen i jämförelse
med alternativa lokaliseringar är den som medför
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljö. I lokaliseringsprövningen utgör översiktsplanen eller en fördjupning av översiktsplan ett beslutsunderlag. Tillstånd får inte heller meddelas till en
verksamhet som strider mot gällande detaljplan.
Tillståndsprocessen kan delas in i olika skeden - samråd, upprättande av ansökningshandlingar samt prövning i länsstyrelse eller miljödomstol.
Samrådsprocess
Syftet med samrådet är bland annat att sökanden
genom dialog med berörda myndigheter, närboende
med flera tidigt ska få kunskaper och information
som har betydelse för den fortsatta processen bland
annat om den aktuella platsen är en lämplig lokalisering. Samråd ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och andra särskilt berörda. Inför samrådet
ska sökanden sammanställa ett samrådsunderlag. Om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd även ske med en vidare krets så
som andra statliga myndigheter, angränsande kommuner samt den allmänhet som kan antas beröras.
Vid samrådet med myndigheterna diskuteras den pla-

Bild 34. Tillståndsprövning enligt miljöbalken ur sökandens
perspektiv.

nerade verksamheten, dess miljökonsekvenser och
hur den fortsatta prövningen ska fortlöpa. Till exempel diskuteras vilka i omgivningen som kan betraktas
vara särskilt berörda, hur samrådet med dem kan genomföras, vad tillståndet ska omfatta och hur tillståndet ska begränsas. Dessutom diskuteras vad som bör
ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB) och i ansökan.
Ansökningshandlingar
Efter samrådet upprättas ansökningshandlingar
vilka bland annat omfattar en MKB. I handlingarna
beskrivs bland annat verksamhet, teknik och lokalisering, samt resultatet av de samråd som har hållits.
Dessutom ska sökanden i ansökan föreslå villkor och
skyddsåtgärder som försiktighetsmått att anta i samband med tillståndet.
MKB:n beskriver bland annat verksamhetens utformning och omfattning, aktuella planförhållanden,
relation till omgivande bebyggelse, resurshushållning,
planerad kemikaliehantering och utsläpp samt alternativ lokalisering. (Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, 2010)
Prövningsprocess
När ansökningshandlingarna skickats in och kan anses kompletta kungör prövningsmyndigheten ansökan i de lokala tidningarna. Därigenom får de som
kan beröras av den planerade verksamheten återigen
tillfälle att yttra sig. Dessutom sänds ansökningshandlingarna på remiss till berörda instanser för yttranden.
Sökanden ges sedan tillfälle att kommentera inkomna
yttranden. Efter remisstiden skriver länsstyrelsens
miljöavdelning ett yttrande med förslag till beslut.
Förslaget skickas till sökanden och eventuellt de som

yttrat sig tidigare i processen, för eventuella synpunkter. Därefter tas beslut i frågan. Om miljödomstolen
är prövningsmyndighet brukar det genomföras en
huvudförhandling innan domstolen beslutar i målet.
Sevesodirektivet
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för människor och miljö
har EU antagit det så kallade Seveso-direktivet. Direktivet implementerades i svensk lagstiftning den 1
juli 1999 genom lagen om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Reglerna tillämpas på verksamheter där farliga ämnen
vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. Storleken på gränsmängderna varierar efter de
olika kemikaliernas egenskaper. För varje kemikalie
finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Utifrån
denna kravnivå avgörs vilka krav som ska ställas på
verksamheten. Verksamheter som omfattas av Sevesoreglernas högre kravnivå är till exempel alltid tillståndspliktiga enligt miljöbalken, helt oberoende av
verksamhetens klassificering som A, B, C eller U.
Prövning av verksamheter vid C- och U-anläggningar
som är tillståndspliktiga på grund av mängden farliga
ämnen sker alltid vid länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, MPD. (Seveso.se)
Skyddsavstånd
Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket,
Räddningsverket och Socialstyrelsen utarbetat skriften ”Bättre plats för arbete” (Boverkets allmänna råd
1995:5). I skriften anges riktvärden för skyddsavstånd
för olika typer av verksamheter. Begreppet skyddsavstånd är ingen juridisk term utan används som stöd
för att ange lämpligt avstånd mellan bostäder och
olika typer av miljöfarliga verksamheter i fysisk plane-

ring. Skyddsavstånden ska säkerställa att inte boendemiljöer påverkas negativt ur hälso- och störningssynpunkt och samtidigt ge verksamheterna möjligheter
att bedriva sin verksamhet och kunna utvecklas. Av
de allmänna råden framgår att de riktvärden som föreslås normalt bör följas vid planläggning enligt planoch bygglagen och vid prövning enligt miljöbalken.
De allmänna råden är inte rättsligt bindande men har
stort genomslag vid prövning enligt miljöbalken av
enskilda verksamheter. Vid prövningen är det dock
förutsättningarna i det enskilda fallet som är styrande.
Vid fastställande av villkor tas hänsyn till avståndet
mellan verksamheten och de närmaste bostäderna. I
villkoren fastställs dock inte vilket avstånd som generellt sett skall gälla mellan verksamheten och närmaste bostad.
Enligt Boverket ska allmänna råd vara ett bra hjälpmedel för att förebygga hälso- och säkerhetsrisker,
det vill säga störningar mot människor och miljö, utan
att för den skull motverka en flexibel och funktionsintegrerad planering (Svedström 2002). Tillämpningen
av skyddsavstånd kan utgöra ett planeringsunderlag
som säkerställer god boendemiljö. Den kan också ge
företag friare utvecklingsmöjligheter. Dock har til�lämpningen av de allmänna rådens skyddsavstånd visat sig försvåra möjligheterna att bygga blandstad och
att förtäta och omvandla områden inom staden. Erfarenheten visar att riktlinjer för exakt angivna skyddsavstånd kring olika verksamhetstyper gör att dessa får
alltför stort genomslag i den praktiska tillämpningen.
Boverket har i studien Blandstaden (av Boverket och
Miljödepartementet) angett att de kommer att se över
de allmänna råden och ge dem ökade förutsättningar
för en bättre tillämpning.
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Planprocessen
Planprocessen enligt plan- och bygglagen
Den kommunala planeringen av markanvändning och
bebyggelseutveckling regleras i första hand av plan- &
bygglagen (PBL). Kommunernas uppgift i planeringen
är att styra förändringar i markanvändning så att man
får en god resurshushållning samt att väga nationella,
enskilda och allmänna intressen mot varandra. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet
i länet och skall samverka med kommunerna i deras
planläggning. Planprocessen kan delas in i olika planeringsfaser: översiktsplan, eventuell fördjupning (från
och med 2011 ändring av ÖP) eller tillägg till översiktsplan samt detaljplan och bygglov.
Översiktsplanen
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är vägledande,
när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov, och när kommunen
eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör
mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är
inte juridiskt bindande. Helsingborg översiktsplan, ÖP
2010, antogs i maj 2010.
Fördjupning av översiktsplanen
Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning.
En sådan innebär en mer detaljerad redovisning av
ställningstaganden inom ett visst geografiskt område.
Skälet är att översiktsplanen ska kunna fungera som en
tydlig vägledning inför efterföljande beslut om markoch vattenanvändningen i kommunen, till exempel för
bygglov. Det aktuella området omfattas av den pågående processen med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen, FÖP H+.
Tillägg till Översiktsplanen
Översiktsplanen kan också ändras genom ett tematiskt
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tillägg. Det innebär att planeringsfrågor som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen behandlas över
hela kommunens yta. Genom att arbeta med tillägg till
översiktsplanen kan planen hållas aktuell i väntan på en
omarbetning. För det aktuella området antogs tillägg
avseende vindkraft i juni 2010.
Detaljplan
Regleringen av markanvändning och av bebyggelse
inom kommunen sker genom detaljplaner. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som anger
markanvändning och ger en samlad bild av hur miljön
avses förändras eller bevaras. Upprättandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen. En detaljplan ges
en genomförandetid på minst fem och högst femton
år. Under denna tid får planen endast ändras, ersättas
eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja om
det finns mycket starka skäl. Efter genomförandetiden
får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen
fortsätter den att gälla även efter genomförandetidens
utgång och har samma rättsliga tyngd som tidigare. En
sammanställning av detaljplaner inom fokusområdet
redovisas på sidan 10.
Bygglov
För att få tillstånd att bygga måste man ansöka om
bygglov och göra en bygganmälan hos kommunen.
Stadsbyggnadsnämnden prövar om de krav som detaljplanen och lagstiftningen i övrigt ställer på placering
och utformning är uppfyllda. Ansökningar om bygglov
för åtgärder inom områden med detaljplan ska bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den
fastighetsplan som gäller för området förutsatt att även
övriga tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen
är uppfyllda.

Bild 35. Planprocessens faser

Bild 36. Jämförelse översiktsplan, fördjupning av översiktsplan, detaljplan och tillståndsprövning

Bildsida

Bild 38. IPOS-området med deponier sett från Råå vallar.

Bild 39. Ashland Industries vid Industrigatan.

Bild 40. Bostiks upplag vid Sydhamnsgatan.

Bild 41. Unilevers färdigvarulager på andra sidan Stormgatan.

Bild 42. Bostik och Södra Ljunggatan.

Bild 43. Ashland Industries industrijärnväg.

Bild 44. Bostiks kontorsentré mot Strandbadsvägen.

Bild 45. Strandbadsvägen genom kvarteret Plåtförädlingen.

Bild 46. Industrijärnväg och rangerområde på IPOS-området.

Bild 47. Kemira Kemis huvudkontor i kvarteret Kokosnöten.

Bild 48. Tallskogen intill Bostik, gamla Raus Plantering.

Bild 49. Råå vallar.

Bild 51. Exempel på verksamheter i kvarteret Plåtförädlingen.

Bild 52. Ashlands entré längs Högastensgatan.

Bild 53. Unilevers transportbana mellan produktionsanläggning och lager över Stormgatan.
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Bild 50. Unilever.
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Förslag till framtida utveckling
Område som behandlas i PM Kopparverkshamnen med
närliggande industri

Gemensam strategi
Befintligt bostadsområde
För närvarande finns inte planer på förtätning

Se till så att föreslagen markanvändning främjar
expansions- och utvecklingsmöjligheter för företagen och området.
I samband med nyetablering och expansion av
befintliga verksamheter ska hänsyn tas till befintliga bostadsområden i öster.

Övergångszon mellan industri och bostäder
Tillståndspliktig industri
Hamnledskorridor
Studeras vidare i arbetsplan
för Hamnleden

Målsättning för verksamhetsområdet är energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.
Eftersträva synergier mellan företagen för att effektivisera bland annat logistik, energiförbrukning, service och markutnyttjande.
Säkerställa hamnområdets funktion och utvecklingsmöjligheter samt främja sjötransporter.

Utfyllnad
Är under prövning

Teckenförklaring

Industriområde med
hamnfunktion

Övergångszon
Hamnledskorridor

Eftersträva att järnvägsnätet utnyttjas och utvecklas så långt som möjligt. Förändringar inom
området ska skydda järnvägsspåren och järnvägens utvecklingsmöjligheter.
För mer exakta gränsdragningar och slutgiltiga
ställningstaganden hänvisas till markanvändningskartan i FÖP H+.

Hamnområde

Bild 37. Gemensam strategi för Kopparverkshamnen som underlag till
FÖP H+.

Tillståndspliktig industri
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