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Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad? 

Andrijana Ardalic & Josefin Lundgren 

 

I Helsingborgs stad, likt i många andra större städer i 
Sverige, råder det platsbrist samtidigt som grönytor 
försvinner i takt med att nybyggnationer ökar. 
Urbaniseringsproblematiken, eller med andra ord 
den befolkningsökning som sker i relation till 
kommunens begränsade yta, ställer krav på 
Helsingborgs stad. Vidare har grönskan en viktig roll, 
både för en stads visuella intryck men också för att 
främja ekosystemtjänster. Frågan är då hur man ska 
införliva mer grönska i en förtätad stad?  

Öresundskrafts, likt andra företags, byggnader utgör 
beståndsdelar i staden. Därmed bidrar de till en del av 
stadens upplevda miljö varför utformningen av dessa blir 
viktiga sett till Helsingborgs stad.  

Nätstationer, små och vanligen nedgångna konstruktioner, 
är exempel på sådana byggnader. Öresundskraft har cirka 
700 nätstationer i Helsingborgs stad, som utgör en del av 
eldistributionsnätet där högspänning transformeras till låg-
spänning innan den når ut till våra hushåll. 

Syftet med examensarbetet är att ge en ökad förståelse för 
hur nätstationer kan bidra till Helsingborgs stads vision 
genom att öka mängden grönytor i staden.  

För att undersöka nätstationers potential studeras tre 
referenskonstruktioner, som motsvarar Öresundskrafts 
mest förekommande nätstationer i Helsingborgs stad. De 
studerade konstruktionerna är placerade i olika stadsrum 
och utgörs av olika material; betong, tegel samt stål.  

Studien visar att lämpliga byggnadsmodeller för gröna tak 
och väggar på Öresundskrafts nätstationer finns att 
tillämpa. De framtagna lösningarna utgör därmed 
rekommendationer i form av gestaltningsförslag och 
detaljritningar för hur Öresundskraft kan implementera 
gröna lösningar på befintliga nätstationer i Helsingborgs 
stad.   

 

 

 

Rekommendationen är att applicera sedum-mossa-matta 
på samtliga takkonstruktioner och förankra metallvajrar 
på de fria väggytorna där pipranka och bokharabinda 
slingrar sig fast. Vajerlösningen är dock inte tillämpnings-
bar på stålkonstruktioner där vidare studier krävs. 

Lokalt för den studerade platsen gynnas ekosystem-
tjänster i form av biodiversitet och vattenavrinning. För 
samtliga nätstationer innebär även en implementering ett 
uppfyllande av ett direkt rekreationellt värde för boende 
och besökare i området.  

På en större nivå, sett till hela den urbana staden, visar 
examensarbetet att även om nätstationerna är små 
genererar den sammanlagda vegetationsytan en area på 
knappt fyra fotbollsplaner, en yta som är omöjlig att få in 
i en förtätad stad, likt Helsingborgs innerstad.  

Med det sagt kan det avslutningsvis konstateras att 
Öresundskrafts nätstationer har potential till att öka 
andelen grönytor i Helsingborgs stad. De utgör därmed ett 
litet bidrag till den stora utmaningen att bygga en tätare 
och samtidigt grönare stad.  


