
 

Vi på Peab är mycket stolta över att ha varit med och skapat förutsättningarna för stadens satsning på 
modern kollektivtrafik med nya Helsingborg Expressen. På uppdrag av Helsingborg stad har vi byggt om och 

anpassat stadens busshållplatser till de nya bussarna, ett projekt i fyra etapper som kallats HEX.  
Utöver detta har vi även byggt om första etappen av Drottninggatan utmed Knutpunkten. 

 
Stort tack till Helsingborgs Stad för förtroendet. 

 
 
Peab frågesport ”Gatufesten 15 juni 2019” – Rätt svar 
 
1. Bussfilen har på många ställen röd asfalt. Vad är det som Peab gjort för att asfalten ska bli röd? 

Svar: Blandar i järnoxid 
 
2. Alla nya väderskydd har vegetation på taken. Vad kallas denna vegetation? 

Svar: Sedum 
 
3. I de nya väderskydden på busshållplatserna ligger det betongmarkplattor. Dessa väger mellan 17- 46 

kg/st. Hur många ton betongmarkplattor har lagts ut totalt i samtliga HEX-etapper? 
Svar: 1333 ton 

 
4. Byggprocessen med anpassning av vägar och busshållsplatser till nya Helsingborg Expressen har 

pågått sedan hösten 2016, men hur många dagar effektiv byggtid har där varit? 
Svar: 644 byggdagar 

 
5. Hur många kilometer kantsten har satts totalt i de fyra HEX-etapperna? 

Svar: 12km 
 
6. De nya unika väderskydden för Helsingborg Expressen är längre än normalt och anpassade för de nya 

bussarna. Hur många nya väderskydd har Peab monterat totalt under alla etapperna? 
Svar: 27st 

 
7. En del av etapperna har linspänd belysning. Vilka gator gäller det? 

Svar: Planteringsvägen och Vasatorpsvägen 
 
8. Samtliga HEX-etapper har haft ungefär samma byggtid, men vilken etapp tog längst tid att bygga? 

Svar: Etapp 4 - Vasatorpsvägen 
 
9. Peab har byggt samtliga HEX-etapper, men utöver detta har man byggt ytterligare en entreprenad åt 

Helsingborgs Stad som involverar de nya bussarna. Vilken? 
Svar: Etapp 1 - Drottninggatan utmed Knutpunkten 
 

Utslagsfråga: 
Hur många lökar har Peab planterat totalt i alla HEX-etapper? 
Svar: 52 325st 
 
VINNARE: 
Stort grattis till Anton Svensson som blev vinnare i tävlingen. Anton är underrättad och har mottagit sitt pris.  
 
Stort tack till er alla som var med och tävlade! 
Peab 
 


