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SAMMANFATTNING 

I dagens stadsplanering används detaljplaner för att bestämma hur 

markområdena i det specifika området i fråga ska användas. Ett problem som i 

en del fall uppstår är att detaljplanen inte blir som det var planerat för. I en del 

fall blir det en högre andel bostäder, parkeringsplatser och även i vissa fall 

större handelsverksamheter än det var tänkt. Detta kan generera mer trafik 

jämfört med vad som var tanken, vilket kan påverka gatunätet och 

trafiklösningarna i området på ett negativt sätt. Dessutom kan även planerade 

trafiklösningar inte räcka till för framtida trafikflöden. 

För att kunna förstå bakomliggande faktorer om varför Gustavslunds 

detaljplan inte blev som det planerades för kommer intervjuer utföras. 

Intervjuerna kommer att involvera människor som varit med och planerat 

Gustavslunds detaljplan. Intervjuerna kommer ha sin tyngd på att få mer 

information kring detaljplaner, trafikutredningar och trafikprognoser. I 

kombination med fältbesök, analys av detaljplaner och verkligt utfall i det 

studerade området kan faktorer som påverkar upptäckas. 

De teoretiska trafikflödena som låg till grund för Gustavslund överstigs bara i 

ett av fallen i jämförelse med mätningar från 2018. Detta tyder på att 

trafikflödena inte var underdimensionerade, utan att trafiklösningarna kanske 

inte räcker till i maxtimmarna. Påverkande faktorer kan vara en stor 

matvarubutik och en skola som anlagts i den nordliga delen av Gustavslund. 

Det var dessutom inte planerat för kollektivtrafik genom Gustavslund från 

början. 

Nyckelord: detaljplan, trafikplanering, Helsingborg, Gustavslund. 

  



 

SUMMARY 

In today’s modern city planning are the so-called detailed development plans 

used for deciding how a specific area is supposed to be used and for what 

purpose. A problem which is occurring from time to time, is that some detail 

plans are not coming up as it was thought they would. Often it is seen that 

areas have more dwelling, parking space and in some cases big super markets 

than was planned. This can generate a higher traffic flow from what 

previously was thought, which can affect the road systems and traffic 

solutions negatively. It is furthermore possible that the traffic solutions don’t 

make the cut with the increased traffic in future scenarios.   

In order to understand the underlying factors about how Gustavslunds detailed 

development plan didn’t became as it was planned for, interviews will be held. 

The interviews will be held with people who was involved in Gustavslunds 

detailed development planning process. The interviews will have its focus 

laying on gathering information about detailed development plans, traffic 

analysis and traffic forecasts. This in combination with field visits, analysis of 

the detailed development plans in possession and the real outcome will 

hopefully reveal some of the underlying factors.  

The theoretical traffic flows which were the foundation of Gustavslund are 

only bypassed in one of the cases when compared to traffic flows from 2018. 

This indicates that the traffic flows weren’t undersized, on the other hand this 

could mean that the traffic solutions can’t handle the flow of traffic during the 

max hours. Affecting factors could be the big grocery store or the school in the 

northern part of Gustavslund. Furthermore, it wasn’t planned for a bus line 

from the beginning.  

Keywords: detailed development plan, traffic planning, Gustavslund, 

Helsingborg   



FÖRORD 

Detta examensarbete och dess struktur tog form i skrift och bild under 

vårterminen 2018 och sätter en punkt på ett kapitel i våra liv, nämligen tre års 

studier på Lunds tekniska högskola.  

Under arbetets gång, som inte blev som någon av oss tänkt men helt och hållet 

som vi ville, har vi lärt känna flertalet människor. Ett stort tack till Hampus 

Ekblad som varit handledare på LTH och agerat som bollplank för ideér och 

frågor som vi haft och utöver detta hjälpt oss att få en struktur på arbetet. Vi 

vill även ge ett stort tack för all hjälp vi fått från bihandledarna, Jonas 

Andersson och Eva-Marie Wenehed i form av stöd, plats att skriva på samt 

kunskap som vi kommer att ha med oss i framtiden.  

Därutöver skall Nina Begovic, Eva Werner, Sebastian Sjöltov, och Linda 

Bermin ha tack för att de ställde upp på intervjuer, delgav oss trafikmätningar 

och deltog på fältbesök. Tack vare alla parters delaktighet har vi lyckats med 

detta examensarbete. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Idag upprättas detaljplaner så att kommuner använder mark de besitter så 

effektivt som möjligt, alltså i den mån att marken används till det den är bäst 

lämpad för (Boverket, 2015). Detaljplaner ger juridiskt anspråk på att marken 

anläggs eller används till den verksamhet eller rekreation den är planerad för 

enligt 6 kap. 18 § i plan- och bygglagen (2010:900). Detta ser i sin tur till 

allmännyttans bästa och ser även till att mark som skall exploateras är väl 

planerat för sina ändamål i förväg (Boverket, 2015).  

Enligt Jonas Andersson, trafikanalytiker på Helsingborgs stad, är det ett 

vanligt förekommande att detaljplaner inte blir som tänkt och som det 

planerats för. Ökad trafikalstring är en konsekvens av den ökade 

exploateringsarean, på grund av att detaljplanen blir annorlunda än planerat. 

Eftersom att exploateringen och trafikalstringen blir högre sätter det press på 

samtliga trafiklösningar, gator och parkeringar som finns i området, vilket 

leder till förhållanden i trafiken som inte är optimala. En konsekvens av 

överbelastningen som uppstår är ökade kölängder och låsningar vid 

trafikanläggningar, vilket i sin tur medför längre restider. Detta kan också vid 

tillfällena leda till ökad osäkerhet och minska trafiksäkerheten.  

Den ökade trafikmängden i ett område kan även skapa ett behov av att det 

anläggs fler parkeringsplatser på de ytor som varit planerade för grönområden 

i detaljplanen. Detta för att tillgodose behovet av parkering för den ökade 

mängden trafik berättar Eva-Marie Wenehed, trafikplanerare på Tyréns. Alla 

de ovanstående problemen leder till ökade kostnader i form av nya 

korsningstyper, underhåll av väg och fler parkeringsytor tillkommer vid en 

ökad trafikmängd än vad det är planerat för.  

Ytterligare ett problem som kan uppstå är att trafiklösningen som har varit 

tänkt i en viss detaljplan kan vara underdimensionerad för ändamålet. 

Trafiklåsningar och långa kölängder kan då bildas och det kan då se ut som att 

trafikmängden är större än vad den är. I självaverket är det inte en för stor 

trafikmängd, utan snarare en kapacitetsfråga hos trafiklösningen berättar Eva-

Marie Wenehed, trafikplanerare på Tyréns. 

För att motverka att detta sker, behövs kunskap i form av vetskap kring vilka 

de bidragande faktorerna till detta kan vara och hur dessa faktorer kan tas 

hänsyn till vid upprättandet av en detaljplan. Dessutom kan detta samspel med 

framtagandet av planprogrammet, där det då kan planeras för i förväg för att 

undvika problem likt de beskrivna. 



2 

1.2 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att först och främst kartlägga om och hur 

Gustavslund i sådana fall har avvikit från sin detaljplan. För att därefter kunna 

analysera huruvida detta har påverkat trafikalstringen för Gustavslund eller om 

det är någon annan faktor som gör att det ser ut som att trafikmängden ökat. 

Arbetet strävar efter att analysera varför det blivit så. Det är dessutom tänkt att 

några rekommendationer ska ges. Dessa ska ges i syfte att förenkla processen 

och för att stadsbyggnadsförvaltningen eventuellt ska kunna använda dessa vid 

kommande upprättningar av detaljplaner.  

 

1.3  FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Var i detaljplaneprocessen blir trafikalstringen större än beräknat, om 

den blir större än beräknat? Vad kan bidragande orsaker varit till att den 

i sådana fall blivit större än beräknat? 

• Är det just en ökad trafikmängd som lett till problemen eller är det 

någon annan faktor som kan ha lett till att problem uppstått?  

 

1.4  AVGRÄNSNINGAR  

Arbetet kommer enbart att fokusera på detaljplaneprocessen gentemot 

Gustavslund och inte andra områden med liknande problem. Det som ska 

studeras är detaljplaner som tillhandahållits samt det verkliga utfallet. Som 

komplement till att ge mer insikt i själva projektet så kommer intervjuer med 

några av dem som varit med och påverkat detaljplanen att göras. 

 

1.5  MOTIVERING AV EXAMENSARBETET 

Frågeställning samt ämne var från början en idé given av 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Stadsbyggnadsförvaltningen hade 

ett problem med att det fanns detaljplaner som inte blev som de tänkt i 

verkligheten och att exploateringen i en del fall blev större än vad som 

planerats för i detaljplaneskedet. Problemet som uppstod av den ökade 

exploateringen, var att mer trafik alstrades i jämförelse med den trafik som 

beräkningar hade visat på i detaljplaneskedet. Således ville trafikenheten på 

förvaltningen ha det undersökt i den mån det gick, för att eventuellt finna 

någon form av resultat på hur stor skillnad det var på trafiken i färdigställt 

skede och beräknade siffror.   
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1.6  DISPOSITION  

Avsnitten som ingår i examensarbetet följer: 

Kapitel 1 Inledning: Bakgrund, syfte, motiveringen till valet av frågeställning, 

frågeställning, avgränsning och valet av område omfattas av detta 

kapitel. 

Kapitel 2 Förutsättningar: Beskrivning av området, kartor och översiktlig 

information. 

Kapitel 3 Metod: Examensarbetets framställningsmetoder beskrivs samt vilket 

material och vilka personer som blivit intervjuade. 

Kapitel 4 Teori: Huvudsaklig teori från planläggningsprocessen beskrivs, 

därtill specifikt hur Helsingborg stad uppför sina detaljplaner. 

Bygglov och områdesbestämmelser beskrivs. 

Kapitel 5 Resultat: Resultatet specificeras för att utläsa ifall frågeställningen 

uppfylldes och hur denna i sådana fall uppfylldes.  

Kapitel 6 Analys: Inläst-, insamlat- och framtaget material analyseras och 

preciseras för att utläsa resultatet. 

Kapitel 7 Metoddiskussion: Diskussion kring valet av metoder 

Kapitel 8 Diskussion: Diskussion kring resultatet och analysen. 

Kapitel 9 Slutsats och rekommendationer: Slutsatser kring vad som kan 

göras för att undvika liknande situationer samt rekommendationer 

för framtida detaljplaner. 

Kapitel 10 Litteraturförteckning 
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1.7 BEGREPPSDEFINITIONER 
ÅDT Årsdygnstrafik (Genomsnittligt flöde per dygn mätt 

under ett år) 

PBL Plan- och bygglagen  

Belastningsgrad Belastningsgrad ges genom Andel fordon/ Vägtypen 

eller korsningens Kapacitet (Hur mättad en korsning 

eller vägtyp är, 1 innebär att kapaciteten är uppnådd 

och den kan överskridas). 

Maxtimme Timmen då maxantalet fordon förekommer. Kan 

indelas i dag och kväll. 

Detaljplan Är ett juridiskt bindande dokument upprättat av en 

kommun, som anger hur det får byggas inom ett 

begränsat område.  

Översiktsplan Ett icke juridiskt bindande dokument, som används av 

kommuner för att strategiskt och hållbart styra 

anläggandet och byggandet på deras mark.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Gustavslund är ett tämligen nytt exploateringsområde i Helsingborg. 

Byggnationer sker just nu i området och är en process som kommer fortsätta 

en tid framöver. Gustavslund har ingen tågstation, men har tillgång till 

kollektivtrafik med relativt bra förbindelser till Knutpunkten, då det finns 

busslinjer både norr och söder om området som går in dit. Det finns bland 

annat en busshållplats tillgänglig på Mangårdsgatan, vilket är den gata som 

går igenom Gustavslund. Ramlösa tågstation ligger cirka två kilometer ifrån 

området. Transport till stationen kan både göras till fots, cykel eller genom 

busstrafik. 

Områdets bebyggelse består till mestadels av villor, radhus och kedjehus med 

inslag av grönområden. Gustavslund attraherar människor från den övre 

medelklassen enligt lönestatistik, då medelinkomsten per månad ligger på 

433 000 sek enligt Helsingborgs statistik (Helsingborg, 2016). Bilinnehavet i 

Gustavslund, ligger på 428 bilar per 1000 invånare år 2016, vilket är ungefär 

100 bilar fler per 1000 invånare i jämförelse med snittet i Helsingborg 

(Helsingborg, 2016). 

2016 var 3705 personer bosatta ute i Gustavslund med en medelålder på 38,8 

år (Helsingborg, 2016). Statistiken bekräftar att det är många barnfamiljer som 

bor i området, dessa tenderar också till att välja bil i större utsträckning.  
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2.1 MARKANVÄNDNING 

 

Figur 1 - Karta över Helsingborg (Källa: Openstreetmap) 

Gustavslund är lokaliserat i östra Helsingborg, vilket i sig är en bit utanför 

Helsingborgs stadskärna. Se i figur 1 ovan vart undersökt område återfinns. 

Rött markerat område markerar undersökt områdes storlek och utbredning. 
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2.2 MÅLPUNKTER 

I kartan, se figur 2, finns 

viktiga målpunkter i området 

markerade. Dessa målpunkter 

med dess verksamhet 

attraherar mycket trafik.  

  

Skola 

Förskola 

Gym 

Förskola 

Figur 2 - Karta över målpunkter. (Källa: Openstreetmap) 
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2.3 TRAFIKSYSTEM 

 

2.3.1 Flödeskarta 

 

Figur 3 - Flödeskarta där samtliga flöden är markerade med rött och dess pil markerar gatan de tillhör. (Källa: 

Openstreetmap) 

Flödena som återfinns på figur 3 ovan representerar de gator som har högst 

trafikflöden i Gustavslund och bredvid Gustavslund.  

 

2 791 f/d (2017)  
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2.3.2 Cykelvägar 

 

Figur 4 - Cykelvägar. Orange markerar cykelvägar och streckad orange markerar rekommenderad cykelväg i blandtrafik. 

(Källa: Helsingborgs stad) 

Cykelnätet präglar hela området och är dessutom förbundet med Ramlösa och 

Västergård via bland annat tunnlar som går under vägarna vid Clausgatan 

respektive Fältarpsvägen, se figur 4. Vad som inte syns i kartan är ytterligare 

en tunnel i nordöst som är byggd. Se markering.  
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2.3.3 Kollektivtrafiksnät 

Gustavslunds kollektivtrafiksnät ses i figur 5. I Figuren visas även hållplatser 

med gröna prickar och dess hållplatsnamn bredvid. De linjer som är förbundna 

med Helsingborg C är linje 7, linje 3 och linje 4. Linje 21 och 24 går bland 

annat till industriområden i andra delar av Helsingborg. 

  

Figur 5 - Kollektivtrafikkarta från 2018. (Källa: Skånetrafiken) 
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2.4 DETALJPLANEN OCH ORTOFOTON FRÅN 2018 
  

Figur 6 - Illustrationskartor över detaljplanerna Husensjö 9:6 och Husensjö 9:26. (Källa: Helsingborg stad) 

Figur 7 - Ortofoto 2018 (Källa: Helsingborg stad) 

Figur 8 - Illustrationskarta från detaljplan Husensjö 9:6 och ortofoto från 2018. (Källa: Helsingborgs stad) 
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De använda figurerna 6, 7 och 8 visar detaljplanernas illustrationskartor 

gentemot nyligen tagna ortofoton. Illustrationskartorna är en fingervisning för 

hur detaljplanerna är tänkta och man i princip från kommunhåll vill ha det. 

Ortofotona åskådliggör hur det ser ut i dagens läge och det går att notera 

skillnader, som exempelvis de dubbla husraderna under dagvattendammen. 
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3 METOD 

3.1 LITTERATURSTUDIER 

 

Litteraturstudien utgjordes av studerande av befintliga myndighetsdokument 

såsom plan- och bygglagen, även benämnt PBL. Ytterligare studier i litteratur 

för få ett helhetsperspektiv på hur planprocessen går till, vad som görs och vad 

som måste göras utfördes. Mycket av de studerade dokumenten är 

standarddokument för kommuner och landsting i Sverige som används vid 

utformning av ny detaljplan.  

Utredningsmaterial för Gustavslund blev tilldelat från 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, detta material studerades också. I 

detta material fanns Rambölls trafikutredning som låg till grund för 

Gustavslunds teoretiska trafikmängder samt trafiklösningar.  

Samtliga detaljplaner för Gustavslund studerades även parallellt med 

översiktsplanen för Helsingborg stad som utformades 2010.  

Sökningar har genomförts via LUBsearch, Lovisa och LUP. Sökningarna 

skulle vara så omfattande som möjligt och genomfördes i största mån på de 

senaste årens publikationer. Att hitta trafikens inblandning i detaljplanens 

utformning var svårt, följaktligen gjordes mycket sökning för att försäkra sig 

om att data inte fanns. Sökord som användes: 

• Planprocess* Trafik* 

• Detaljplan* Trafik* 

• Planprocess* Exploatering* 

• Detaljplan* Exploatering* 

• Exploatering* OCH Trafik* 

• Exploatering* ELLER Trafik* 

• Detaljplan* OCH Trafikalstring* 

• Detaljplan* OCH Exploatering* OCH Trafik* 
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3.2 INTERVJUER 

 

Intervjuernas huvudsakliga syften var att få information kring Gustavslunds 

detaljplaneprocess och om avvikelser förekommit. Om trafikmängderna var 

rimliga och om det fanns problem idag, samt vilka problem dessa är.  

Frågor som ställdes var bland annat: 

• Har det gjorts ändringar i detaljplanerna i efterhand? 

• I vilka skeden kommer trafiken in i detaljplanen? 

• Finns det en standardmodell för varje trafikutredning som man utgår 

ifrån? 

Samtliga intervjuer spelades in och samtalen i sig var ledande, med frågor som 

sedan skulle ledas vidare till naturliga följdfrågor. Dessutom hölls intervjuerna 

på stadsbyggnadskontoret i Helsingborg. 

En intervju hölls den 27 mars 2018 på stadsbyggnadskontoret i Helsingborg 

med Nina Begovic. Intervjuns huvudsakliga mål skall vara att utgå från frågor 

som: har det gjorts ändringar i detaljplanen i efterhand? För att på så vis få 

information kring framställandet av Gustavslunds detaljplaner och därtill 

information om det fanns avvikelser, Nina har varit planarkitekt i 

Gustavslunds detaljplaner. Intervjun skall utföras på detaljplansavdelningen på 

Helsingborgs stad, där frågorna som frågas förberetts innan samtalet. Därtill 

skall intervjun vara i form av ett samtal, där frågorna mer är ledande och 

följdfrågor naturligt skall uppstå då intresseväckande information nämns. För 

att kunna få med all information Nina kommer ange spelas samtalet in med 

telefon.  

Ytterligare en intervju hölls den 3 april 2018 med Eva Werner på 

Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg. Eva stod för beställningen av den 

trafikutredning som genomfördes av Gustavslund. Intervjuns fokus kommer 

att ligga just på denna utredning och hennes synpunkter. Frågorna som ställs 

kommer alltså vara utformade för att få information kring just denna utredning 

och kommer lyda likt: I vilket skede kommer trafiken in i detaljplanen? 

Intervjun med Eva Werner utförs på Helsingborgs stad, på trafikavdelningen 

och för att kunna erhålla all information Eva anger, spelas samtalet in med 

telefon. Samtalet kommer vara ledande likt det med Nina, där frågorna hoppas 

kunna ledas vidare med följdfrågor. 

Den 26 april 2018 hölls ännu en intervju på Stadsbyggnadskontoret i 

Helsingborg med Linda Bermin. Linda är trafikplanerare på 
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stadsbyggnadskontoret vid angivet datum och besitter kunskap kring hur 

trafikprognoser görs. Intervjun är tänkt som ett komplement för att breda 

tankegångarna och analysen. Inledningsvis kommer intervjun vara ledande där 

frågor som: ”Om det finns någon standard som man använder vid 

framtagandet av trafikprognoser?” kommer förekomma. I och med att 

intervjun är ledande är återigen tanken att naturliga följdfrågor kommer. 

Intervjun kommer dessutom likt föregående att spelas in.  

Tilläggningsvis skall samtalen inte vara förhör, ingen är ute efter att hitta fel 

hos någon eller någons agerande. Hela processen är för vårt och andras 

lärande, enbart för att kunskap och erfarenhet skall kunna gå att återhämta i 

frågan.  

 

3.3 PLATSBESÖK OCH INVENTERING 

En första inventering genomfördes den 27 februari 2018 där bostäder och 

gator studerades för att se hur dessa utvecklades samt för att få en uppfattning 

av hur mycket fordon som rörde sig på morgonen i Gustavslunds norra del. 

Ett platsbesök ägde rum tidig morgon den 3 mars 2018 i Gustavslund ihop 

Sebastian Sjöltov, trafikingenjör på Helsingborgs stad. Besökets primära 

uppgift var att få en uppfattning av mängden trafik vid rusningstrafik. Därtill 

även se hur olika trafikanter interagerade med varandra, samt om några 

problem som exempelvis trafikstockningar uppstod. 

Ytterligare metod som utgav underlag för analys var trafikmätningar, som 

Helsingborg stad hade låtit utföras mellan 31 januari 2018 till den 15 februari 

2018. Dessa mätningar mätte flöden och hastigheter på fordon som passerade 

in och ut ur Gustavslund under perioden. Närmare bestämt mättes ÅDT för 

respektive punkt som illustreras i figur 9. Mätningarna samlade även data på 

riktningsfördelning och antalet fordon som körde över 

hastighetsbegränsningen. Placering för trafikmätaren var i norra delen av 

området vid T-korsningen. För exakt placering se figur 9. 
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Figur 9 - Mätpunkter för trafikflöden. (Källa: Openstreetmap) 

3.3.1 Trafikutredning 

Ramböll utförde 2007 en trafikutredning åt Helsingborgs stad. Utredningen 

kartlägger hur trafiken skulle komma att fördela sig på de planerade gatorna 

och vägarna i Gustavslund och vad de olika flödena förväntades bli år 2015. 

Utredningen ligger således grund till hela Gustavslunds väg- och gatunät och 

dess trafikutformningar. Dessutom spelar utredningen en roll i hur många 

parkeringsplatser som det planerades för (Ramböll, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

I utredningen togs två olika scenarier fram, där det ena scenariot var att delar 

av Gustavslund var utbyggt och det andra scenariot var ett färdigställt 

Figur 10 - Karta flöden Gustavslund Scenario 1. Text i inom 

parentes är flöden uppmätta 2005 och gulmarkerad text 

scenario 1. (Källa: Helsingborgs stad) 

Figur 11 - Karta flöden Gustavslund Scenario 1. Text 

i inom parentes är flöden uppmätta 2005 och 

gulmarkerad text scenario 2. (Källa: Helsingborgs 

stad) 

Matvarubutik 

Gustavslundsskolan 
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Gustavslund. De olika scenariona presenterade sedan olika siffror. Se flödena i 

figurerna 10 och 11 (Ramböll, 2007). 

Siffrorna som är intressantast är de olika flödena för Mångårdsgatans 

interaktion gentemot Fältarpsvägen. De båda flödena uppvisas här på 4200 

fordon/dygn för scenario 1 och 6300 fordon/dygn för scenario 2, där båda är 

beräknade för år 2015 (Ramböll, 2007).  

Ramböll gav också en rekommendation till korsningen vid Fältarpsvägen, där 

föreslogs det av kapacitetsskäl samt säkerhetsaspekter att det skulle finnas en 

korningstyp av karaktären c. Enligt Rambölls beräkningar förväntades 

belastningsgraden bli 0,4 med denna korsningstyp. Se figur 12 nedan för 

utformning (Ramböll, 2007). 

 

Figur 12 - Korsningstyp C (Källa: Vägar och Gators utformning, 2015) 

 

3.3.2 Valet av område 

Området som blir behandlat i examensarbetet är Gustavslund som var ett av de 

områdena som Helsingborgs Stad rekommenderade, där problemet som 

eftersöktes förekom. Gustavslund har enligt Helsingborgs stad en ökad 

trafikalstring i jämförelse med vad det som planerades för i detaljplaneskedet. 

Eftersom Gustavslund är relativt nybyggt och fortfarande expanderas ansågs 

detta som ett bra projekt att studera med den frågeställning som valts. 

Dessutom existerar problemet i detta område. 
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4 TEORI 

I följande avsnitt beskrivs detaljplanens syfte, uppkomst och hur dessa tas 

fram. Översiktlig information tas upp angående översiktsplaner, 

områdesbestämmelser, planprogram och bygglov. Detta för att förstå de 

generella processerna till detaljplanen.   

 

4.1 ÖVERSIKTSPLAN 

I översiktsplanen beskriver kommunen i fråga, hur en långsiktigt och god 

utveckling för staden främjas. Kommunen har vid framtagande av 

översiktsplanen möjligheten att utforma planen själva och kan då utforma 

planen efter deras vision och behov, då kommunen ”äger” planen. Byggnation 

och förändringar av mark- och vattenanvändning bidrar alla med konsekvenser 

som i ett senare skede kan påverka den enskilda kommunen eller flertalet 

kommuner. I översiktsplanen planeras det alltså på längre sikt och i ett större 

perspektiv i jämförelse med vad som planeras i detaljplanen. Detta kan 

involvera allt från förbättring av miljö, en attraktivare miljö som då attraherar 

människor från andra delar av landet, men även tillgänglighet och 

framkomlighet för den enskilda individen (Boverket, 2016). Det finns tre 

aspekter som behandlas i översiktsplanen; den sociala aspekten, den 

ekologiska aspekten samt den ekonomiska aspekten som alla behöver 

balanseras (Boverket , 2017).  

Översiktsplanen redovisar följaktligen vad den fysiska miljön ska användas till 

och riktlinjerna i planen kan då användas vid planering av det regionala 

transportnätet. Detta då ett hållbart transportnät är något som eftersträvas för 

att kunna fortsätta utveckla och förbättra det redan befintliga nätet. Det är inte 

bara redovisning av hur miljön ska användas och utvecklas men även hur 

miljön ska bevaras. Bevarandevärden kan vara exempelvis allmänna intressen, 

rekreationsområden, och riksintressen (Boverket, 2016).   

Arbete av översiktsplanering bör ske med kontinuitet för att uppnå bästa 

möjliga resultat, men även för att underlätta arbetet med fysisk planering. Som 

tidigare nämnt så är översiktsplanen ett hjälpmedel för att kunna hantera och 

planera för en hållbar utveckling men det finns även med planering för att 

kunna förvalta den struktur som finns idag på ett hållbart sätt (Boverket, 

2017). 

Översiktsplanen fungerar även som vägledning och underlag till 

detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar som 

kommunen stöter på (Boverket, 2016). 
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4.1.1 Fördjupad översiktsplan 

I vissa fall kan det behövas en mer specifik översiktsplan på områden som är 

mer intressanta i sammanhanget. I dessa fall finns det möjlighet att fördjupa 

denna del av översiktsplanen. En fördjupning på detaljplanen kan göras i 

områden där det behövs en mer detaljerad och fördjupad information 

(Boverket, 2016). 

 

4.2 DETALJPLAN 

Detaljplanen är ett dokument som reglerar hur bebyggelse ska se ut och hur 

mark och vatten ska användas. En normal genomförandetid för framtagande 

av en detaljplan är mellan fem till 15 år och under denna tid har 

fastighetsägare en garanterad byggrätt med stöd av detaljplanen (Boverket, 

2016). Vid fel eller ändringar av en detaljplan, kan fastighetsägarna kräva 

ersättning. I samband med upprättande av en detaljplan ska kommunen ta 

hänsyn till enskilda och allmänna intressen (Statens offentliga utredningar, 

2017). Detaljplanen delas in i kvartersmark, allmän plats eller vattenområde. I 

kvartersmarken ska det framgå vad för typ av användning som är tillåtet inom 

området. Detaljplanen beskriver alltså vad som får byggas inom de speciella 

områdena som planen är indelad i. Detta kan exempelvis vara områden såsom 

bostäder, tekniska anläggningar och handel och kontor. Ett område som 

exempelvis är ämnat åt att ha tekniska anläggningar kan inte användas som 

handels- och kontorsområde, i dessa fall krävs planändring. De områdena som 

nämnts ovan går under planbestämmelser och dess syfte är att reglera och 

fastställa hur mark- eller vattenområdena ska användas. Vid utformning av en 

detaljplan måste planbestämmelser kontrolleras så att de har stöd i plan- och 

bygglagen, då planbestämmelser som saknar stöd inte får användas (Boverket, 

2016). 

4.2.1 Detaljplaneprocessen 

För att en detaljplan ska utformas av en kommun, måste området ifråga ligga 

innanför kommunens gränser och ett underliggande behov måste finnas. Detta 

regleras i sin tur av plan- och bygglagen som ger kommunen planmonopol på 

sin mark. Enligt plan- och bygglagen kapitel 1 § 2 ger planmonopolet 

kommunen rätt att bestämma vad marken inom ett område ska användas till 

genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Plan- och bygglagen reglerar 

även varför en detaljplan skall uppföras, detta till exempel då större 

byggnadsverk ska uppföras, om bebyggelse måste omformas i samband med 

ett sammanhang eller om byggnadsverket inte är ett vindkraftverk och kräver i 

viss mån ett bygglov. Dessutom krävs en detaljplan om byggnadsverket 
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kommer att omfatta en påverkan på miljön i fråga, där den skall komma att 

uppföras. Detta regleras i kapitel 4 § 1 i plan- och bygglagen (PBL, 2010).  

En detaljplan i sig är ett juridiskt bindande dokument, som reglerar 

användningen av området den blivit uppförd till. Det vill säga vad som får lov 

att byggas, hur högt det får lov att byggas, om det får påverka miljön och 

därutöver hur mycket som får lov att byggas. Dessutom reglerar detaljplanen 

hur långt det får eller ska vara mellan hus och tomtgräns. En detaljplan i sig 

gäller tills den upphävs eller ersätts av en ny detaljplan (Helsingborg, 2014). 

4.2.2 Detaljplanekravet 

Detaljplanekravet regleras genom plan- och bygglagen och är ett krav på 

kommunerna att de i olika fall måste pröva om ett område är lämpligt för 

bebyggande genom en detaljplan. Kravet innebär i sak att marken brukas för 

det ändamål den är bäst lämpad för. Kommunen i fråga bestämmer om en 

detaljplan skall produceras eller ifall det hade räckt med ett bygglov 

(Boverket, 2015). 

4.2.3 Detaljplanens olika förfaranden 

Då en detaljplan utformas, kommer den att kunna utformas genom flera olika 

förfaranden. De förfaranden som används, brukas alla gentemot de 

förutsättningar som ges (Boverket, 2014). 

4.2.3.1 Standardförfarande 

Standardförfarandet av en detaljplan är den form som skall prioriteras när en 

detaljplan skall tas fram. Förfarandet innebär att planen är förenlig med 

översiktsplanen, samspelar med länsstyrelsens granskningsyttrande och 

bedöms ifrån ett perspektiv utifrån allmänhetens sida som att inte ha 

betydande intresse därifrån (Boverket, 2014). 

 

Figur 13 – (källa: Boverket) 

Dessutom skall standardförfarande inkludera att ingen betydande 

miljöpåverkan kommer att inträffa med detaljplanen. Skulle det vara så att 

ovanstående kriterier inte är förenliga med detaljplanen ifråga, så skall utökat 

förfarande tillämpas istället (Boverket, 2014).  
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4.2.3.2  Andra förfaranden 

Förutom standardförfarandet finns begränsat standardförfarande, utökat 

förfarande och samordnat förfarande. De olika förfarandena har alla olika 

grunder till varför de väljs och nyttjas vid framställning av en detaljplan 

(Boverket, 2014). 
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4.2.4 Helsingborgs stads detaljplaneförfaranden 

Helsingborg stad utformar sina detaljplaner mestadels genom två förfarande. 

Vilket av förfarandena i sig som staden använder vid framtagandet, bestäms 

utav storleken på tänkt detaljplan och allmänhetens intresse. Förfarandena som 

Helsingborgs stad använder är: 

▪ Enkelt planförfarande – används när detaljplanen saknar intresse från 

allmänheten och samråd sker enbart med de parter ifråga som är eller 

blir berörda av planen. Dessutom antas planen av 

stadsbyggnadsnämnden, således behöver detaljplanen inte gå upp i 

kommunfullmäktige för att bli antagen. 

▪ Normalt planförfarande – använder Helsingborg stad när planen har 

ett intresse från allmänhetens sida. Detaljplansförslaget har två stycken 

skeden, ett där samråd sker via samrådsmöte och ett senare skede där 

planen granskas. Vid det normala planförfarandet kan allmänheten 

lämna skriftliga synpunkter på planen och ändringarna som skett efter 

samrådet vid granskningsskedet. Vid det normala planförfarande är det 

istället kommunfullmäktige som antar detaljplanen (Helsingborg stad, 

2017). 

Bakom en detaljplan återfinns en process som ser olika ut beroende på 

kommun och allmänhetens intresse för den geografiska lokaliseringen, samt 

storleken. Således väljs ett förfarande och processen inleds. Vid ett normalt 

planförfarande i Helsingborgs kommun kommer ett planbesked från en 

medborgare, offentlig som privat. Kommunen beslutar sedan om ett 

detaljplanearbete skall påbörjas och ett planbesked lämnas. Detta gäller om 

kommunen inte agerar åt sig själva (Helsingborg stad, 2017). 

 

Efter att planbeskedet beviljas sker omfattande detaljplanarbeten där hela 

planen utformas, beskrivs och illustreras. Detta för att kunna presentera ett 

förslag för sakägare, myndigheter och så vidare vid samrådet som sker 

därefter. Vid samrådet kan berörda parter lämna synpunkter och därmed få sin 

röst hörd på det tänkta detaljplaneförslaget (Helsingborg, 2014). 

Nästa moment är granskningen, här kan allmänheten granska förslaget som 

ställts ut. Personer från allmänheten kan sedan skriftligen skicka in sina 

synpunkter till Stadsbyggnadsnämnden, varpå nämnden tar ställning till 

förslaget när granskningstiden är ute (Helsingborg, 2014). 

När stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt planförslaget skickas detta vidare till 

kommunfullmäktige för antagning. Har förslagets principfrågor redan avgjorts 
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i andra faser så kan i vissa lägen kommunstyrelse eller stadsbyggnadsnämnden 

anta detaljplanen (Helsingborg, 2014). 

Detaljplanen kan sedan efter antagandet överklagas. Om detaljplanen då sedan 

inte överklagas, skrider den laga kraft efter tre veckor (Helsingborg, 2014). 

4.2.5 Ändring av detaljplan 

Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område enligt 4 kap. 30 § 

i plan- och bygglagen (2010:900). Med detta innebär att om en ändring av en 

plan skall göras så kommer hela planen att förnyas till den senare versionen. 

Således sker inget tillägg till detaljplanen, utan detaljplan antar formen av den 

nya detaljplanen såvida ändringen sker i detaljplanens område. Däremot om en 

detaljplan skulle av någon anledning behöva utökas måste detta prövas i 

separat detaljplan och separat process. Detta gäller inte om en detaljplan skulle 

behöva minskas, då kan det ändras utan större intriger. 

En ändring av en detaljplan har ingen uttalad gräns för vad som får göras och 

ändras, dock skall ändringen följa plan- och bygglagen (2010:900). Sålunda 

skall alltså ändringen uppfylla samma syfte som i den ursprungliga 

detaljplanen, ändringarna görs alltså i den detaljplan som redan finns. När väl 

ändringarna är framtagna skall dessa vara tydliga så att ändringarna som gjorts 

är välförstådda för berörda parter. När dessa ändringar sedan är vunna i laga 

kraft gäller den nya detaljplanen juridiskt och den gamla kan följaktligen 

förkastas (Boverket, 2017). 

4.2.6 Avvikelser i detaljplan 

Detaljplanen finns för att följas men i vissa fall kan byggnadsnämnden tillåta 

avvikelser från detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 9 § 

31b är det tillåtet att ge bygglov för åtgärder som inte överensstämmer helt 

med detaljplanen om avvikelsen antingen är liten eller om åtgärden ingår i 

detaljplanens ändamål i de olika områdesindelningarna. De avvikelser som 

uppkommer slås därefter ihop och en samlad bedömning görs på dessa. Enligt 

plan- och bygglagen 9 kap. 9 § 31e får bygglov inte ges om bedömningen 

anser att avvikelserna har betydande miljöpåverkan eller begränsa 

verksamheter i omgivningen. Enligt Ljung, (2013) i rapporten Mindre 

avvikelse från detaljplan formulerades det att likt det sistnämnda kan vara som 

så, att det krävs att omkringliggande detaljplaner studeras om avvikelsen har 

någon betydande påverkan på dessa omkringliggande planer. 
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4.3 TRAFIKEN I DETALJPLANEN 

Hur vida trafiken i detaljplaneprocessen tas i hänsyn är svårt att avgöra utifrån 

litteratur och myndighetsdokument samt standarder. Detta då inget skrivet 

material i skrivande stund finns i frågan. Eftersom material inte är tillgängligt 

– kan inte heller exakt vetskap kring hur standarden för behandling av trafiken 

vid detaljplaneprocessen ser ut finnas för undersökning i detta arbete. Dock 

kan det med de intervjuer som gjorts, ge ett någorlunda perspektiv om hur det 

gjorts och utförts vid Gustavslunds detaljplan. Detta för att på sätt och vis 

förstå vad som kan blivit fel. 

Eftersom material inte återfinns kommer detta dokument på så vis vara det 

första i ett sådant här format, som undersöker hur hänsyn tas till trafiken i 

förfarandet av en detaljplan.  

 

4.4 PLANPROGRAM 

Nina Begovic, planarkitekt på Helsingborgs stad berättar att ett planprogram 

kan upprättas innan detaljplanen görs. Planprogrammet är tillskillnad från 

detaljplanen inte juridiskt bindande. Det finns ingen karta i planprogrammet 

som i detaljplanen och i programmet tas mål och utgångspunkter med för att 

underlätta för detaljplanen. Programmet är ofta skriftligt men det kan även 

förekomma bilder och illustrationer för att förtydliga det som texten beskriver. 

I planprogrammet finns det inga regler för vad som ska finnas var, utan dessa 

kommer i detaljplanen.  

 

4.5 BYGGLOV 

Bygglov är något som krävs när en ny byggnad ska upprättas eller ändringar 

ska ske i en befintlig byggnad. Oftast behövs bygglov när volymen av själva 

byggnaden ändras, alltså utvändigt. Vid invändiga ändringar som exempelvis 

rumsindelningar behövs det i de flesta fall inget bygglov. I vissa fall behövs 

det även bygglov vid upprättande av exempelvis en mur på fastighetsägarens 

tomt. Ansökan om blankett för görs till byggnadsnämnden i den aktuella 

kommunen. Bygglov beviljas eller nekas av kommunen och vid beviljande av 

bygglov måste ny- eller ombyggnationen påbörja inom två år efter beviljande 

och vara färdigt inom ramen av fem år (Boverket, 2017).  

Enligt Ljung i rapporten: mindre avvikelse från detaljplan så ska 

utformningskrav på byggnader och krav på tomter prövas vid bygglovet. För 

att ett bygglov ska beviljas, måste det överensstämma med de krav som 
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detaljplanen ställer på placering och utformning som får lov att ske i 

detaljplansområdet. (Ljung, 2013). 

 

4.6 OMRÅDESBESTÄMMELSER 

För att kommunen skall kunna säkerhetsställa områdens syften fullt ut, när de 

inte har en utformad detaljplan, så kan en områdesbestämmelse istället göras. 

Detta medför att området blir tänkt att användas i de syften som anges i 

översiktsplanen redan och dessutom får översiktsplanen riktlinjer.  

Framförallt kan kommunen använda områdesbestämmelser till att reservera 

mark till viktiga framtida skeden, då de vet att de skall bygga en väg eller 

verksamhet senare. Sålunda kan kommunen säkra att inga olämpliga 

byggnader uppförs på den geografiska platsen. Viktigt att poängtera är att en 

områdesbestämmelse inte ger kommunen byggrätt, då får kommunen i sådana 

fall istället utforma en detaljplan. Inte heller rätt till att lösa in mark ges 

kommunen.  

Arbetet för att ta fram en områdesbestämmelse är snarlikt det för detaljplan. 

Det betyder alltså att allmänheten kan ta ställning gentemot 

områdesbestämmelser och därmed påverka dessa så länge de har ett påvisat 

intresse (Boverket, 2016). 

 

5 RESULTAT 

Avsnittet tar upp resultaten av de metoder som använts för att efterforska 

området, informationen och för att ta fram information. 

5.1 INTERVJUER 

5.1.1 Nina Begovic 

Intervjun ägde rum den 27 mars 2018 på stadsbyggnadskontoret i Helsingborg 

med Nina Begovic, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Numera är Nina 

samordnare av detaljplaner. Intervjun lade fokus på de innovativa processerna 

bakom framtagandet av detaljplanen i Gustavslund och vad som blev som det 

var tänkt och vad som inte blev som det var tänkt i detaljplanen. Nina var 

planarkitekt för några av de detaljplaner som blivit studerade för Gustavslund. 

Under intervjun beskrev Nina hur olika avvägningar ställdes gentemot 

varandra när utformningen av detaljplanen ägde rum. 
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Information som framgick var att Gustavslunds gator och vägar planerades 

som smala men fortfarande tillgängliga.  

”Vi måste se till att det finns tillräckligt med gator för att alla ska kunna nå 

sin bostad. Sedan finns det en parkeringsnorm som vi måste förhålla oss till i 

våra planer, se till att det finns möjlighet att anlägga tillräckligt antal 

parkeringsplatser. Samtidigt vill vi inte främja bilen. Så därför jobbar vi med 

att främja cykel, gångtrafik och sånt i våra planer. Detta har vi gjort här 

också. Sektionerna är ganska smala och det finns inte jättemycket plats för 

bilen här.”  

Den smala utformningen av Mangårdsgatan skulle medföra att mindre trafik 

skulle använda denna som genomfartsgata. Gatan har även avsmalnats av 

säkerhetsskäl för gående och 

cyklister i området, då den 

avsmalnade gatan genererar något 

lägre hastigheter och eliminerar 

omkörningar av busstrafik.  

Vad som bland annat inträffade här 

var att gatan blev för smal från 

första början och behövde därför 

ritas om och läggas till i detaljplan 

(Husensjö 9:25). Detta gällde dock 

bara en av sektionerna i kartan. 

Gatan var för smal enligt 

Helsingborgs tekniska handboks 

standarder (Helsingborgs stad, 

2016). 

Mangårdsgatan går igenom 

Gustavslund och medför en kortare 

resa i jämförelse med andra rutter 

från söder till norr. Se figur 14.  

 ”Denna gata [Mangårdsgatan] går 

igenom och det kan bli en del 

genomfartstrafik där. Att folk som 

inte bor i området kanske väljer att 

köra igenom där. Men vi har ändå 

försökt knäcka gatan så att den inte 

är spikrak. Det har också att göra 

med att vi ville få busstrafik genom 

Figur 14 - Mangårdsgatan, Gustavslund. (Källa: 

Openstreetmap) 
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området. Och för att få busstrafik behöver det vara någon slags genväg och 

även ha en viss bredd.” 

Den kortare genomfartsvägen kan då som Nina menade, ge upphov till mer 

trafik i jämförelse med vad som beräknats i tidigare skeden, då även 

biltrafiken ser en möjlighet att använda gatan som genväg. Nina sade att man 

försökt minska på detta problem genom att göra vägen mindre rak i syfte att 

minska genomfartstrafiken. Det går dock inte att bortse från att det idag 

förekommer genomfartstrafik.  

Planförfarandet var normalt, då allmänhetens intresse fanns där, så som ifrån 

ridskolan som ligger belägen i området. Trafikutredningen som hade utförts 

låg till grund för detaljplanens utformning och även dess normalsektioner och 

så vidare. Således förlitades stora delar av detaljplanen på denna 

trafikutredning. 

Intervjun behandlade även hur flexibelt det var att bygga inom ramarna som 

detaljplanen sade. Det visade sig att det var flexibelt och ställdes mest krav på 

arean inom man fick bygga samt en viss max höjd. Således blev det dubbla 

hus på vissa punkter, en sådan nod var vid dagvattendammen. Nina 

poängterade dessutom att ett tiotal hus inte skulle påverka trafiken nämnvärt.  

Nina nämnde också att hon inte blivit nöjd med utformningen vid 

Fältarpsvägen och själva inkörsporten till Gustavslund från denna ände. 

Parkeringsplatserna var inte välkomnande och hon hade velat se en annan 

utformning överlag där. Tanken var att en byggnad på vardera sida skulle 

välkomna trafikanterna in i Gustavslund från denna port. Hade ytterligare 

invändning gjorts från Ninas håll idag berättade hon att hon hade yrkat för 

underjordiska garage i syfte att minska antalet parkeringsplatser ovan jord.  

Nina nämnde ytterligare information kring att andra områden i kringliggande 

närhet hade byggts och också byggs ut, detta kan vara bidragande faktorer till 

att trafikalstringen kommer att bli större och har blivit större i jämförelse med 

vad som beräknades från början i detaljplanerna för Gustavslund. Vidare så 

skulle bilen inte främjas, men samtidigt skulle det utformas ett effektivt 

trafiknät.  

5.1.2 Eva Werner 

En intervju med Eva Werner, trafikplanerare på Helsingborgs stad. Eva jobbar 

med detaljplaner och trafiksäkerhet. Eva har jobbat på Helsingborg stad i cirka 

20 år och har under dessa år hunnit samla på sig erfarenhet på flera olika 

avdelningar på stadsbyggnadskontoret. Intervjun med Eva gjordes då Eva varit 

medverkande i Gustavslundprojektet samt gjort beställningen av 

trafikutredningen som Ramböll utfört.  
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Då Eva jobbar som trafikplanerare ställdes frågor om vart i planprocessen 

trafik kommer in, såsom exempelvis parkeringsplatser, trafikmängder och 

kollektivtrafik. Det ställdes även frågor om Eva visste om det blivit mer trafik 

i jämförelse med vad förutredningarna visar. Eva berättade att trafiken 

kommer in tidigt i planprocessen och att direkt när en plan upprättas, ses 

trafiken över, hur bebyggelsen ska se ut, om det ska gå tung trafik genom 

området, var gång- och cykelstråk ska placeras och om det ska vara eventuella 

kollektivtrafiklinjer. Oftast blir det inte som förutredningarna visar utan att 

förutsättningarna förändras frekvent genom hela processen och därmed 

förändras slutresultatet i samband med denna förändring. 

”Ibland blir det inte som man planerat från början eller oftast blir det inte 

som man har tänkt sig från början. Förutsättningarna ändras hela tiden och 

som i Gustavslund nu har det ändrats ganska rejält. Det var inte menat en 

skola eller ICA från början. En ICA lockar generellt till sig mer bilar i 

jämförelse med en Lidl eller Netto.”  

Det har blivit mycket verksamheter och skolor, vilket påverkar antalet resande 

genom området.  

”Fast vi pratar om att vi ska ha ett hållbart samhälle, att folk inte ska ha så 

mycket bilar och att det är nära till busshållplatsen, vill man minst ha en bil 

per hushåll och en del även två.”  

Eva berättade att även om kollektivtrafik försöker att främjas med en busslinje 

genom Gustavslund, vill de flesta hushåll ha minst en bil i ägande i de flesta 

fall. I trafikutredningar som görs kan det tänkas att de som utför dessa räknar 

med att fler ska använda sig av kollektivtrafik än vad det i själva verket görs.  

”När detaljplanen gjorde så sades det att det inte ska vara någon busstrafik 

på Mangårdsgatan då det är nära både norr och söder om området.” 

Med de ändrade förhållandena och ökningen av trafik, var det tvunget att en 

busslinje skulle tillkomma genom Gustavslund. I beräkningarna som Ramböll 

gjort så tas denna busstrafik inte med. Därför finns inte heller busslinjens 

påverkan på trafik med eller anspråk på om det skulle uppstå 

trafikstockningar, då det inte finns utrymme för omkörningar på gatan av 

trafiksäkerhetsskäl. I norra delen av Gustavslund i korsningen som ansluter till 

Fältarpsvägen, kommer korsningen att bytas ut till en cirkulationsplats då 

korsningen redan i dagsläget är överbelastad under rusningstrafik under 

morgon och kväll. Att ha kölängder hade inte varit ett problem om inte 

kollektivtrafiken hade påverkats av denna köbildning. Köbildningar och sämre 

framkomlighet för bilen ger i många fall upphov till att fler väljer 

kollektivtrafik framför bil. Eva skildrade att trafiken definitivt kommer att 
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överstiga 6300 i ÅDT (scenario 2 från Rambölls trafikutredning), vilket är den 

ÅDT som Ramböll räknat med då Gustavslund är färdigställt, se figur 15. 

 

Figur 15 - Rambölls trafikutredning scenario 2. (Källa: Helsingborg stad) 

”Nedanför skolan så har det tillkommit ett boende för äldre och de är ganska 

bilstarka och genererar en del trafik.”  

Det var inte planerat för seniorboende från början menade Eva på och 

Gustavslundsskolan som också ligger i nordöstra Gustavslund blev även större 

i jämförelse med vad som planerades från början.  

En fråga om Ramböll kunde gjort någonting annorlunda för att göra en bättre 

trafikutredning ställdes. Där svarade Eva med att det alltid är svårt att beräkna 

trafik i ett sådant tidigt skede. Det finns en specifik trafikmodell som 

beräkningarna görs utifrån och att det inte kan göras hur många scenarion som 

helst. ”Nu är det ännu mer osäkert hur trafikutveckling kommer bli med tanke 

på självkörande fordon, oljekris, om priserna på bensin skulle stiga.” 

Söder om Gustavslund finns ett gym, Nordic Wellness Ramlösa. När 

detaljplanen utformades för området söder om Gustavslund var det en 

återvändsgränds, där korsningen mellan Gustavslundsgatan och 

Mangårdsgatan idag ligger, se figur 16 för orientering. Denna har öppnats upp 

för att skapa möjlighet för trafik att passera genom Gustavslund för att 

underlätta för trafik som vill ta sig till Fältarpsvägen. Detta istället för att 

behöva åka ut på Österleden för att kunna ta sig till Fältarpsvägen från 

Gustavslundsgatan.  
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Figur 16 - Hortensiagatan markering utav sammanbindning med Mangårdsgatan. (Källa: Openstreetmap) 

Eva beskriver att det är många förutsättningar som ändrats och att detta kan 

vara en anledning till att trafiken kan ha ökat. 

5.1.3 Linda Bermin 

En intervju hölls den 26 april 2018 med Linda Bermin, trafikplanerare på 

översiktsplansenheten på Helsingborgs stad. Frågor kring och om 

trafikprognoser ställdes. Linda berättade att det finns en trafikprognosmodell 

som togs fram 2014–2015 i Helsingborg.  

Linda nämnde som tidigare intervjuade personer att inte många på kontoret 

tänkte att det skulle bli en mataffär i norr. Många tänkte att det skulle bli andra 

verksamheter på detta stället, trodde Linda.  

Den gamla trafikprognosmodellen visade väldigt höga flöden, då det i den 

gamla trafikmodellen räknade med mer trafik än vad som i själva verket blev. 

Detta då det antogs att staden skulle växa väldigt mycket och att resorna skulle 

ske på samma sätt i framtiden i denna modell. Problemet med den gamla 

modellen var alltså att de höga flödena påverkade bullernivåerna och som på 

så vis påverkar exempelvis hur tätt som får byggas och om det krävs 

bullerskärmar.  

”Det blev inga bra resultat på grund av att man fick ta hänsyn till de höga 

flödena. Vi måste ha en prognos där man kan väga in att det flyttar över trafik 

till kollektivtrafik också.” 
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Linda berättade att i den nya prognosen finns det möjlighet att simulera en 

överflyttning till kollektivtrafik på exempelvis områden med bra 

busstrafikförbindelser. I den nya prognosen är det inlagt att stadskärnan skulle 

utvecklas och ett hållbarare resesätt skulle finnas tillgängligt i framtiden.  

”När vi gör lite större utbyggnadsområden tittar vi på skillnaden och inte de 

exakta flödena, hur det är idag och i framtiden. Hur är det idag jämfört med 

framtiden. Om prognosen visar att det exempelvis ökar med 3000, då tar vi 

den ökningen och inte själva siffrorna för då jämnar vi ut felet om det är fel i 

nuläget och fel i prognosen. Det är svårt att veta och ta hänsyn till alla 

förändringar. Men sen om det är en liten plan som inte påverkas av andra 

grejer runt om tittar man kanske bara på förändringen just där och inte 

prognosen. Utan detta görs bara när man vet att det är andra faktorer som 

påverkar som är svåra att räkna på” 

Prognoser har sin plats berättar Linda, och detta är när exempelvis vissa gator 

stängs av, sänker hastigheten eller smalnar av gatan. Vart flyttar trafiken i 

dessa lägen och var är målpunkterna. Då kan en prognos vara bra för att se 

vart trafiken ökar och vart trafiken minskar.  

Det finns alltid problem med trafikutredningar, då det är svårt att förutspå vad 

som ska ske i framtiden så en viss felmarginal kommer alltid att existera. Det 

krävs en förändring och det går inte att hela tiden räkna som det görs idag med 

väldigt höga flöden, då en förändring med lägre andel biltrafik är något som 

eftersträvas och då krävs en förändring. Det går inte heller att bara anta att 

resorna ska minska berättar Linda, utan det krävs också åtgärder för att uppnå 

dessa mål med mindre biltrafik.  

Det finns en busslinje som går på Mangårdsgatan och som kopplar till Väla. 

Linda berättar att man arbetar med att avlasta knutpunkten och istället stärka 

noderna Maria station och Ramlösa station. Kanske att linje 24, som trafikerar 

Mangårdsgatan, skulle kunna kopplas ihop med Ramlösa station för att stärka 

linjens attraktivitet. 

För att klara våra utmaningar med fler hållbara resor kanske vi också måste 

minska biltrafiken. Vi måste kanske bli tuffare och väga begränsa biltrafiken 

genom att våga stänga av genomfarten för biltrafiken till fördel för gång och 

cykel. Det är svårt att tävla mot ett perfekt bilnät och då får man jobba med 

flera spår i syfte att försöka få över fler till de hållbara trafikslagen.  

5.1.4 Sammanfattning av intervjuer 

Det som båda Eva och Linda tog upp var att det från början inte var tänkt att 

det skulle byggas en matbutik i form av ett ICA i nordvästra Gustavslund från 

början, utan att man tänkt sig andra verksamheter. De berättar alla att det är 
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svårt att kunna förutse trafiken i framtiden och att trafikprognoser alltid har en 

viss osäkerhet. Det kan dessutom konstateras att det tillkommit ett stort gym i 

området som är väldigt bilkrävande. Den väg till gymmet via Mangårdsgatan 

som från början inte var öppen, har öppnats för att biltrafik ska kunna köra 

igenom Gustavslund.  

Korsningen av typ C som är lokaliserad norr i området har trots Rambölls 

beräkningar på bra belastningsgrad, kölängder under rusningstrafiken både 

under morgon och kväll. Hade det bara varit biltrafik i området skulle detta 

inte varit något problem då lite köer och trafikstockningar i trafiken ofta kan 

främja de hållbarare transportsätten. Nu går det en busslinje igenom 

Gustavslund och för kollektivtrafikens skull kommer korsningen att byggas 

om till en cirkulationsplats inom en snar framtid. Kollektivtrafiken är av hög 

prioritet och köer och trafikstockningar är inget som är bra i det fallet. 

 

5.2 PLATSBESÖK OCH INVENTERING  

Det sammanfogade resultatet från platsbesöken var bland annat att det rörde 

sig mycket trafik i området. Detta speciellt vid rusningstrafik och att utfarten 

ut gentemot Fältarpsvägen var problematisk att svänga ut till vänster på. 

Dessutom alstrade skolan mycket 

trafik på morgonkvisten och i en 

viss utsträckning genererade 

dessutom ICA-butiken trafik vid 

denna tidpunkt. Trafikalstringen 

som skolan genererade i 

kombination med trafiken från ICA-

butiken gjorde att det lätt skapades 

kölängder på 6–7 bilar, under denna 

tidsperiod. Se figur 17 för 

lokalisering av köbildning.  

Ett problem som ofta uppstod var att 

den parkeringsficka vars syfte var att släppa av passagerare till skolan ofta 

blev full, då det inte fanns någon tidsrestriktion på denna ficka. Då skolans 

parkering har en viss tid att stå på väljer många att parkera sina fordon i denna 

ficka. Vilket då skapar köer. Dessutom valde då en del fordon ovanpå detta att 

stanna mitt i vägen för att kunna släppa av sina passagerare. Denna 

trafikstockning som skedde vid skolan bidrar därmed också till att det ofta blir 

längre kölängder vid korsningen till Fältarpsvägen. Eftersom att samtliga 

fordon skall ut mot Fältarpsvägen.  

Figur 17 - Köbildningens plats. (Källa: Openstreetmap) 

Köbildning 
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Inne bland bostäderna kunde det observeras att det på sina ställen hade 

utformats parkeringsplatser istället för grönyta som det visade att tanken var 

på plankartan. Se figur 18. 

Dessutom visade det sig att det blivit dubbelt så många hus vid 

dagvattendammen, istället för en rad med hus, hade det blivit dubbla rader. 

Detta syns tydligt i figur 19.  

 

  

Figur 18 - Parkeringsyta istället för grönyta. (Källa: Helsingborgs stad) 

Figur 19 - Dubbla husrader (Källa: Helsingborgs stad) 
Figur 19 - Dubbla husrader (Källa: Helsingborgs stad) 
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5.2.1 Trafikmätningar 

Trafikmätningarna som togs emot från Helsingborgs stad redovisas nedan. 

Dessa är även uppdelade efter vart mätinstrumenten var lokaliserade. 

Mångårdsgatan Vardagar Hel vecka 

ÅDT 3 776 fordon/dygn 3 559 fordon/dygn 

Maxtimme morgon (8.00-9.00) 239 fordon  201 fordon 

Maxtimme kväll (16.00-17.00) 403 fordon 349 fordon 

 

Fältarpsvägen (från staden) Vardagar Hel vecka 

ÅDT 13 047 fordon/dygn 11 807 fordon/dygn 

Maxtimme morgon (8.00-9.00) 1 087 fordon  822 fordon 

Maxtimme kväll (16.00-17.00) 1 338 fordon 1 151 fordon 

 

Fältarpsvägen (från Österleden) Vardagar Hel vecka 

ÅDT 12 015 fordon/dygn 11 039 fordon/dygn 

Maxtimme morgon (8.00-9.00) 953 fordon  730 fordon 

Maxtimme kväll (16.00-17.00) 1 143 fordon 1 004 fordon 

 

I figur 20 nedan skådas hur flödena är fördelade och från vilka riktningar de 

förekommer ifrån.  



35 

 

Figur 20 – Korsning med 2018 årsdygnstrafik. (Källa: Openstreetmap) 

6 ANALYS 

Analysavsnittet tar upp reflektioner och analyser från resultatmaterialet till 

varför Gustavslunds trafikalstring kan och har blivit som den idag 

förekommer. Dessutom försöks det analyseras om trafikalstringen är ett 

faktum eller om trafikproblemen uppstår av någon annan orsak. 

6.1 JÄMFÖRELSE MELLAN DETALJPLAN OCH VERKLIGHET 

Med hjälp av all den information som har tagits fram och bearbetats kan en 

jämförelse mellan detaljplanens trafikmängd och exploatering mot 

verklighetens trafikmängd och exploatering utföras. Viktigt att ta i paritet 

gentemot varandra är att Rambölls trafikutredning genomfördes år 2007 och 

flödesberäkningen som utfördes av Helsingborgs stad genomfördes i år. 

Rambölls trafikutredning var som tidigare nämnt en utredning som påvisade 

hur flödena teoretiskt sett skulle se ut för år 2015 i området. Med de 

trafikmätningar som nyss gjorts av Helsingborgs stad, syns det att de flödena 

som Ramböll visar i trafikutredningen potentiellt kan överstigas på vissa delar 

när östra delen färdigställs. Den västra delen med 13 047 f/d har redan 

överskridit beräkningarna som Ramböll gjort, dock marginellt. Se figur 21 
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nedan. Detta innan stora delar av Gustavslunds östra del med både bostäder 

och gator inte är färdigställd ännu.  

 

Figur 21 - Korsning Mangårdsgatan och Fältarpsvägen med årsdygnstrafik från 2015 och 2018 (Källa: Openstreetmap) 

I norra delen av Gustavslund skriver Ramböll i deras utredning att den 

korsningstyp som valts med avseende till flödena och andel vänstersvängande 

från Fältarpsvägen bör vara typ C. I intervjun med Eva Werner berättar hon att 

Helsingborgs stad redan idag ser problem med korsningstypen. Med de cirka 

300 bostäderna som kommer att tillkomma i områdets östra del så kommer 

inte problemen med kölängder minska. Enligt Eva Werner kommer 

korsningen därför att byggas om till en cirkulationsplats inom en snar framtid 

för att öka kapaciteten och för att specifikt öka framkomligheten för 

kollektivtrafiken i området. Cirkulationsplatsen ska även främja minskade 

kölängder för de vänstersvängande fordonen som ska ta sig ut från 

Mangårdsgatan men även för de vänstersvängande fordonen som kommer från 

Fältarpsvägen från österleden. 

Det var från början inte planerat för någon kollektivtrafik genom Gustavslund, 

då det ansågs vara bra med bussförbindelser både norr och söder om området. 

Detta kan vara en anledning till att korsningstyp c rekommenderades. Jonas på 

Stadsbyggnadsförvaltningen berättar att sämre framkomlighet för biltrafik ofta 

ger upphov till att fler väljer kollektivtrafik. I detta fallet tillkom det en 

kollektivtrafiklinje på Mangårdsgatan och den försämrade framkomligheten 

för bil påverkar då även busstrafiken med, vilket inte är optimalt när 

kollektivtrafiken försöker att främjas. 
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Bebyggelsetätheten har ökat på flertalet delar. Detta är dock bara när en 

jämförelse mellan verkligheten och illustrationskartan görs som det blir 

tydligt. Detta syns då t.ex. skolan och varuhandeln i den norra delen blivit 

större än vad som illustrerats. Dessutom finns det bostäder som förekommer i 

dubbla uppsättningar istället för en.  

 

6.2 PÅVERKANDE FAKTORER 

6.2.1 Bilinnehav 

Enligt statistik från 2016 ifrån Helsingborgs stad så var bilinnehavet i 

Gustavslund på 428 bilar per 1000 människor, i samband med detta finns data 

även på antalet boende i området som då var 3 705 stycken människor 

(Helsingborg, 2016). Bilinnehavet är följaktligen högre än snittet i 

Helsingborg generellt, som är på 355 bilar per 1000 invånare. Detta går 

eventuellt att förklara med att området har attraherat barnfamiljer och som då 

oftast har en bil i ägande, ofta två bilar, enligt Eva Werner. Dessutom att 

området är beläget lite utanför Helsingborg, vilket då inte attraherar så många 

att välja cykel. Kollektivtrafik i form av buss finns att bruka, men troligtvis 

väljer invånare som exempelvis behöver lämna barn bil ur ett tidseffektivt och 

komfortabelt perspektiv.  

Bilinnehavet kommer i sin tur att påverka antalet bilar som rör sig i området, 

desto mer bilinnehav desto fler resor med bil och därmed högre flöden. Därför 

kan en bidragande orsak till att trafiksiffran upplevs som högre jämfört med 

vad man tänkt sig, vara att målgruppen som tilltalades valde bil som färdmedel 

i större grad än vad som förutspåddes. 

6.2.2 Byggata 

Idag är stora delar av Mangårdsgatan en byggata, vilket i praktiken innebär att 

den icke är färdigställd och inte heller inbjudande att köra på. Detta har 

nämnts både på kontoret, åskådliggjorts i verkligheten och sagts i intervjuer. I 

och med detta så kan eventuellt andelen genomfartstrafik i dagsläget vara 

något lägre, än vad det egentligen skall vara. Det kan eventuellt i framtiden 

när gatan är färdigställd ge mer genomfartstrafik och trissa flöden till något 

högre än vad de är idag. Värt att nämna är att trafiken i sig, som utgår från 

färdigställda boenden i sydvästra Gustavslund, kan i framtiden välja vägen via 

Mangårdsgatan när den är färdigställd, det vill säga ytterligare press på 

korsningen vid Fältarpsvägen.  

Det kan dock också tänkas att flödena är högre där nu i jämförelse med om 

gatan varit färdigställd. Detta då många föräldrar eventuellt tänker att 
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byggtrafiken och de ofärdigställda gatorna kan upplevas som osäkra. Därför 

väljs det att köra och lämna barnen på skolan. Detta istället för att låta barnen 

promenera själva, då avstånden är ganska korta menar Linda på. 

6.2.3 Träningsanläggning 

Ett gym var inte planerat vid Hortensiagatan från första början, bland annat 

nämner Eva detta i intervjun. Från illustrationskartan går det dessutom att 

avläsa att den generella verksamheten skulle vara ”kontor och mindre 

verksamhet” något som går att diskutera om ett gym inkluderas inom. För i 

fall att det inkluderas innebär det att trafiken för just ett gym skulle varit med i 

utredningsskedet. Om det inte inkluderas innebär det att trafiken till ett gym i 

denna storlek inte är inräknat och genererar högre flöden än de redan 

beräknade. Träningsanläggningen kan vara en av de faktorer som driver upp 

maxflödena och gör så att kapaciteten överskrids i korsningen i norr.  

6.2.4 Bygga för att äga eller sälja 

De olika byggnationerna ute i Gustavslund har alla olika ägare och många har 

byggts för att säljas som just bostadsrätter, enligt information är de enda 

hyresrätterna som just nu återfinns på området Helsingborgshems 

(Helsingborgshem, 2016). Detta innebär att mycket av bostäderna är 

bostadsrätter/villor som har byggts till att i största möjliga utsträckning tjäna 

så mycket pengar vid försäljning som möjligt. Det sätter sina spår i den form 

att lösningarna försöks förses med så få parkeringsplatser som möjligt och det 

görs allt för att höja värdet på tomterna som ska säljas. Således om det går att 

ändra och få in fler hus på mindre ytor så görs det.  

6.2.5 Omkringliggande områdens påverkan 

Omkringliggande områden kan ha en stor påverkan på vad gäller trafik i 

Gustavslundsområdet. I trafikutredningen som Ramböll utfört, kan det 

ifrågasättas om det tagits i hänsyn till den exploatering som skett i 

kringliggande detaljplaner eller om trafikutredningen enbart gjorts med 

hänsyn till omkringliggande gators flöden och de flöden som genereras från 

den bebyggelse som Gustavslundsområdet medför. Det har exempelvis som 

Eva berättar blivit ett gym i detaljplanen söder om Gustavslund, vilket har 

medfört att mer trafik dras till detta område. Gymmet är placerat precis i 

Gustavslundsområdet, kan det tänkas att många som ska ta sig till detta gym, 

använder sig av Mangårdsgatan som genväg om de kommer från norr om 

Gustavslund.  

Västergårds IP är en fotbollsanläggning norr om Gustavslund med fem stora 

fotbollsplaner. Anläggningen kan också medföra att mer trafik passerar 

igenom Gustavslundsområdet, detta särskilt vid event på exempelvis 

sommaren. De boende som bor söder om Gustavslund, kan se Mangårdsgatan 
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som en genväg och kan därför använda denna istället för att använda 

Österleden. 

6.2.6 Matvaruaffär 

I områdets nordvästra del finns en ICA-butik placerad. Det var från början 

tänkt att denna butik egentligen skulle vara en Lidl eller Netto. Som Eva 

berättar attraherar en ICA-butik fler människor överlag i jämförelse med en 

Lidl och Netto. Själva butiken som byggts har även blivit större i verkligheten 

jämfört med storleken som det från början var planerat för.  

Utöver den ökade trafikalstringen av att affären blev större än väntat och att 

det genererar mer trafik som just ett ICA, påverkar också borttagningen av 

ICA brunnen, ett ICA som låg placerat sydväst om Gustavslundsområdet 

förut. Det finns en möjlighet att den målgruppen som tidigare inhandlat sina 

varor i denna butik tvingas till användning av bil för att fortsätta att kunna 

handla på ICA. Om de som tidigare handlat på ICA-brunnen eventuellt tvingas 

att använda bilen för att kunna fortsätta handla på ICA, kan detta ha en 

påverkan på mängden trafik genom Gustavslundsområdet.  

Det finns även den aspekten där det går att analysera kring huruvida 

trafikflödena kan påverkas beroende på vilken verksamhet som skulle byggas. 

Det kan tänkas att området som innebär att handels- och kontor verksamheter 

får byggas inom det givna området kan ge lite olika utfall i flöden beroende på 

vilken typ av handel det är. Om det exempelvis hade varit en byggleverantör, 

kan detta bidra med högre flöden under dagen, då dess försäljning är högre då 

i jämförelse med en matbutik som kommer att generera högre flöden på 

morgon- och kvällsrusningstrafiken. 

6.2.7 Ombyggnation av Väg 111 

Helsingborgs stad har tidigare gjort en ombyggnation av väg 111 med 

planskilda trafikplatser. Syftet med ombyggnationen av väg 111, Österleden, 

var att flytta ut genomfartstrafiken till de yttre delarna av stadens vägnät från 

Drottninggatan/Järnvägsgatan samt Stenbocksgatan, se figur 22. 

(Helsingborgs stad, 2014) 
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Figur 22 - Röd ruta visar avlastade vägar, gröna cirklar visar planskilda trafikplatser och röd cirkel visar planskild 

trafikplats med anslutning till Fältarpsvägen. (Källa: Openstreetmap) 

Den minskade genomfartstrafiken skulle då medföra mindre utsläpp i centrum. 

Denna ombyggnation påverkar Gustavslund i den mån att Fältarpsvägen är en 

av de vägar som ska avleda trafik. Detta kan då påverka Gustavslunds 

trafikgenomströmning, då exempelvis ICA-butiken är placerad norr i 

Gustavslund kan detta medföra en högre trafik i jämförelse med vad som 

planerats från början då trafik väljer att stanna och handla exempelvis.  
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6.2.8 Kollektivtrafiksnätet i området  

I dagens läge finns det två busshållplatser i Gustavslund. Båda är placerade på 

Mangårdsgatan. Den linje som går igenom Gustavslund är linje 24, vilket är 

en busslinje som inte går till stadens kärna, Knutpunkten. De busslinjer som 

går via Knutpunkten, buss 4 och 7, går antingen söder eller norr om 

Gustavslund. En busslinje som hade passerat Knutpunkten och haft en station 

på Mangårdsgatan skulle kunna gett lägre genomfartstrafik på Mangårdsgatan 

i jämförelse med vad som kan ses i dagens trafikmätningar. Som tidigare 

nämnt i kapitel 2, är det en stor sannolikhet att många i området har sin 

arbetsplats lokaliserad i Helsingborgs kärna. Med tanke på att det bara finns 

kollektivtrafik som går till norr och söder om Gustavslund, kan flertalet i 

mittendelen av Gustavslund välja att fortsätta nyttjandet av bil då 

tillgängligheten för dessa hållplatser inte är god för dessa. En busslinje med 

passage genom Gustavslund och 

station på Ramlösa station eller Maria 

station skulle eventuellt kunna minska 

på antalet bilresenärer till och från 

området. Ett försök i att minska 

resorna till och från Knutpunkten görs 

för tillfället och därför är Ramlösa 

station och Maria station bra alternativ 

till Knutpunkten. En minskad 

användning av bilen ger också en 

ökad framkomlighet för busstrafik, då 

bilar är platskrävande, se figur 23. Det 

hade dock eventuellt utöver en 

busslinje med station på ovan nämnda 

stationer, behövts mer frekventa 

bussresor. För tillfället är det 

halvtimmestrafik för busslinje 24 och 

för att främja kollektivtrafiken i 

området skulle det kunna tänkas att en 

mer frekvent busstrafik genom 

området hade varit att föredra. 

6.2.9 Geografisk lokalisering 

En parentes som kan påverka bland annat bilinnehavet och därmed antalet 

resor till och från området är områdets geografiska lokalisering. 

Lokaliseringen ger området god tillgänglighet till väg 111 och därmed E4 och 

E6. Det är inbjudande att köra bilen, då det är smidigt att ta sig ut på de stora 

vägarna gentemot Lund och Malmö. Detta gör ju direkt att pendla till Malmö 

med bil för att arbeta kan uppfattas som smidigt. Kanske är det många som bor 

Figur 23 - Bilden visar hur platskrävande bilar är. Bilden 

visar 200 personer (Helsingborgs stad, 2014). 
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i området som uppfattar det på ett sådant sätt och därför också väljer att 

bosätta sig där för att de just pendlar med bil.  

6.3 TRAFIKLÖSNING 

Korsningen som är lokaliserad vid Fältarpsvägen och Mångårdsgatan se figur 

24 för placering, kan vara bristfällig och inte fungera kapacitetsmässigt. Detta 

kan vara roten till en del av de problem som vi idag ser i Gustavslund och 

specifikt då vid korsningen. Detta då, höga flöden kommer från Österleden 

och skall ta sig intill innerstan, vilket då kan låsa korsningen vid exempelvis 

rusningstrafik för vänstersvägande ifrån Mangårdsgatan.  

 

Figur 24 - Korsning Fältarpsvägen och Mangårdsgatan. (Källa: Openstreetmap) 

 

Figur 24 illustrerar problematiken som uppkommer då vänstersvängande 

konfronterar två primära konflikter med trafiken på Fältarpsvägen. Det är 

viktigt att se varför det då kan bildas trafikstockning och förstå det. Det 

behöver sålunda inte bara vara en fråga angående om trafikflödena är alldeles 

för höga, vilket man självklart kan resonera om, utan istället en fråga 

angående kapaciteten på korsningen. Dessutom korsar en cykelväg som den 

streckade blå linjen visar Mangårdsgatan. Vilket skapar ytterligare en konflikt, 

med köbildning dessutom kan detta skapa trafiksäkerhetsproblem. 
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Figur 25 - Korsning Fältarpsvägen och Mangårdsgatan. (Källa: Openstreetmap) 

Ytterligare ett problem som kan uppkomma är att de vänstersvängande som 

skall in på Mangårdsgatan ifrån Österleden låses av trafik ifrån staden. Se 

figur 25 ovan, för förståelse. Denna problematik kan och ger upphov till 

köbildning på Fältarpsvägen, dock inträffar detta när magasinet för korsningen 

är fyllt. Det vill säga markerat område på figur 26 nedan är fyllt. 

 

Figur 26 - Korsningstyp C med markerat magasin för hänvisning. (Källa: Vägar och gators utformning) 

Då stannar fordon som anländer ifrån väg 111 och vill svänga in på 

Mangårdsgatan vilket skapar låsning på Fältarpsvägen. Det kan ge upphov till 

trafikproblem och olyckor i och med att bilister inte uppfattar att fordon står 

stilla eller att fordon saktar in. 

Några av dessa problem nämnda ovan är problem som vi sett idag. Således 

behöver inte trafikalstringen vara ett problem då sifforna pekar på att flödena 

inte är uppnådda. Dock pekar jämförelsen på att något är fel och i sådana fall 

kan korsningen exempelvis vara underdimensionerad och inte ha kapacitet nog 

för situationen.  
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7 METODDISKUSSION  

Metoderna som användes var konkreta och relevanta för att få fram om det 

fanns information eller inte. Skulle det inte finnas information, så skulle 

intervjuerna komplettera och ge information från någon som visste hur 

trafiken behandlas i en detaljplan. För att få fram ytterligare information och 

utveckla metoderna hade förslagsvis intervju med någon på boverket kunnat 

göras eller att man hört av sig till dessa för att få fram hur trafiken behandlas i 

en detaljplan. Kanske innehar de dokument som kan påvisa hur detta görs. Om 

de inte gör det, skulle oss veterligen de behöva ta fram detta för att underlätta 

för kommande detaljplaneprocesser.  

Resultatet kunde blivit bättre genom att fler intervjuer hade genomförts och 

ovanpå detta, kunde man bett insatta på Helsingborg stad att producera en 

promemoria på hur de gör. Detta kunde sedan använts och analyserat för att 

sedan förekomma som bilaga. 

 

8 DISKUSSION  

Det är nödvändigtvis inte fler bilar i jämförelse med vad som var planerat, 

förutom på en del av Fältarpsvägen. Det östra området är dock inte färdigställt 

i nuläget och det kommer att tillkomma fler bostäder på denna del. Det största 

problemet som redan uppstått är trafiklösningen i norr, där det var 

rekommenderat en korsning av typen C är att det förekommer långa 

kölängder. Korsningen kommer därför att byggas om till en cirkulationsplats 

inom en snar framtid.  

Magasinet i korsningen blir lätt fullt vid maxtimmarna vid morgon och kväll, 

detta kan likt analysen nämner skapa trafiksäkerhetsproblem. Därför behöver 

det inte vara flödena i sig som är underdimensionerade, istället kan 

trafiksimulering ha visat på annorlunda maxflöden. Detta ger då upphov till en 

trafiklösning som i slutändan inte fungerar vid just maxtimmarna. Ovanpå 

detta kan förmodligen inte heller trafiksimuleringen som gjordes ta hänsyn till 

att det skulle förekomma en skola och en matvarubutik på varsin sida vid 

infarten till Gustavslund i norr. Det leder slutligen till högre maxflöden än 

planerat. 

Inom detaljplanering är det inte alltid lätt att förutspå vad byggherrarna 

kommer att konstruera inom detaljplanens olika områden. I Gustavslund var 

det inte många på Helsingborgs stad som hade trott att det skulle bli en 

matvarubutik i nordvästra Gustavslund. Det hade räknats med andra 
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verksamheter, med en eventuellt lägre trafikgenerering. Eftersom att 

byggherrarna försöker att nyttja marken till dess fulla potential, så blir 

bebyggelsetätheten också maximal. Detta kan ha ökat antalet bostäder och 

därmed antalet bilar. Det syns på vissa ställen i illustrationskartan till 

detaljplanen att det spekulerats kring att ha en rad med hus medan det i själva 

verket har blivit två rader hus istället, vilket såklart ökar andelen bilar i 

området. 

Tankar som väcks är bland annat kring trafikprognoser och att människor 

skulle välja bort bil. Området i fråga är placerat långt från stadskärnan, ca 4 

kilometer. Med tanke på att det bor mycket barnfamiljer i området och att 

dessa barn skall lämnas på skolor så är cykel eller rentav kollektivtrafiken ett 

bra alternativ. Detta går självklart att resonera kring, men människor är inte 

alltid rationella och eventuellt spendera tid med sin familj vilket gör att valen 

handlar mest om tidsoptimering. En bil medför i många fall en 

restidsminskning i jämförelse med andra trafikslag, därför väljs bil i större 

utsträckning. 

 

9 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I de intervjuer som genomförts har olika riktlinjer nämnts. Ett citat från Nina 

från en av intervjuerna lyder: ”Samtidigt vill vi inte främja bilen. Så därför 

jobbar vi med att främja cykel, gångtrafik och sånt i våra planer” Detta tyder 

tydligt på riktlinjer. Riktlinjer härstammar ofta från politik. Eftersom att det 

från politiskt håll försöks styras så att fler ska cykla och försök till lösningar 

på detta tas fram. Så kanske det i en del lägen antas att fler ska cykla eller gå 

istället för att de skulle köra bil. Varpå en felaktig ansats tas och färre 

människor cyklar jämfört med vad som var tänkt. Detta kan ha antagits i 

Gustavslunds fall, kanske för att få stöd från politiskt håll i beslut.   

Att förutspå framtida scenarion är väldigt komplicerat och därför kommer med 

dessa scenarion felmarginaler. Risken för fel är stor och det blir sällan som 

man precis har tänkt sig. Detta nämns vid samtliga intervjuer. En slutsats som 

kan dras är att det alltid hade blivit någon typ av felaktighet oavsett hur man 

gör. Repliken: ”det blir inte alltid som vi tänkt oss” som hördes i intervjuer, 

väger in för detta med. Det kan även tänkas att de personer som intervjuats 

haft mer information att delge, men inte gjort detta då det spelats in och att det 

då kan ha varit varsamma om vad som sades. 
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9.1 REKOMMENDATIONER TILL FRAMTIDA DETALJPLANER 

• Ett förslag vi har är att korsningar som planeras med såhär stora flöden 

skall byggas som tillfälliga och billiga korsningar för att sedan kunna 

färdigställa dessa. På detta sätt kan analys på vilken korsning som 

passar bäst göras. Däribland får man även redan på ungefär hur stora 

maxtimmarna är. 

• Eventuellt ha bättre kommunikation mellan byggherrar, de som 

konstruerar detaljplanen samt trafikutredarna för att kunna få en bättre 

uppfattning om vad som ska byggas och hur tät denna bebyggelse 

kommer att vara. 

• Att alltid räkna med den tätaste bebyggelsen som kan förekomma inom 

detaljplanen i syfte att inte underberäkna trafik och trafiklösningar. Det 

finns dock en risk att det överdimensioneras, vilket resulterar i onödiga 

extrakostnader. 

• När åtgärder görs för att minska biltrafik, såsom avsmalning och knyck 

i vägen, så bör det inte förläggas en busslinje på samma sträcka. Då det 

är svårt att få god framkomlighet för busstrafik och samtidigt minska 

biltrafik genom att minska framkomligheten för bilister. 

• Arbeta mer med mobility management i tidigare skeden för att minska 

andelen som kör bil själv. Mobility management kan handla om olika 

saker såsom bilpooler för exempelvis företag, kampanjer för att öka 

populariteten av cykling till arbetsplatsen och informera olika företag 

och allmänheten om cykelnät och kollektivtrafik, det vill säga främja 

hållbara trafiklösningar. 

 

9.2 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

En problematik som uppstår när en detaljplan utformas, är att det inte verkar 

finnas någon litteratur inom ämnet. Det vill säga någon form av dokument 

eller metod som i detalj kartlägger hur detaljplanens trafik skall tas i anspråk 

gentemot planen, samt hur man skall gå till väga. Således skapar kanske 

ovissheten utav detta en ny process varje gång en detaljplan skall utföras. Är 

personerna involverade inte då tidigare kunniga i frågor kring trafik i samband 

med detaljplaner, så kan möjligtvis lärdomar inte användas och problem 

förbises.  

Metoddokument eller litteratur bör därför skapas för att människor i framtiden 

som studerar trafiken i detaljplaner skall kunna förstå processen och hur 

hänsyn tas till trafiken. Trafiken är trots allt kärnan i varje stad och det borde 

redan finnas litteratur i frågan.  
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Ytterligare tankar som väcks i frågan är ju hur varje enskild kommun, stor 

som liten gör i fallen om det inte finns dokument på hur man gör. Är det likt 

nämnt tidigare unika processer för varje enskild kommun eller finns det 

standarder på hur man skall göra.   
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