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Abstract

This paper presents a case study in Helsingborg. The case began with a developer competi-
tion in 2009 and covered the acceptance of the detail plan in 2013 by politicians on the Board 
of City Planning Department (Stadsbyggnadsnämnden). The developer competition was 
organized by the Property Development Administration in the city of Helsinborg (Mark- och 
exploateringsenheten). When the jury chose a first prize winner the City Planning Depart-
ment (Stadsbyggnadsförvaltningen) was given the task of drawing up a detail plan in order to 
implement the winning design proposal. This became a complicated assignment. A cultural 
heritage building, Ångfärjestation (Ferry and Train Station) from 1898, had to be moved to 
make a free ground for the development.
  Municipalities should ensure that detail plans for land allocation take into consideration 
national interests. The County Administrative Board (Länsstyrelsen) has a supervisory role for 
this kind of area. If the County Administrative Board finds that the detail plan risks causing 
significant damage to national interests it may annul the municipality’s decision.  This is the 
fate of the first detail plan in Helsingborg. Part of the dispute concerns the relation between 
permissible changes in the national interest and actions which may be assumed to cause con-
siderable damage. This is a complex of problems. Assessments are founded on both descrip-
tions of national interests and design, as well as how the cultural heritage value is dealt with 
in the detail plan.
 The overall purpose of the study is to present a case that demonstrates the role of the cul-
tural heritage in the detail planning process. The methods for collecting and processing the 
data in the case study are close reading of documents found in archives and interviews with 
key actors. Documentation from the detail planning procedure was provided by the City Plan-
ning Department and the County Administration Board. This documentation made it pos-
sible to identify the key actors and have them complete the interview guide. Viewpoints were 
thus obtained from eleven key actors who influenced the way development interests were 
weighed against cultural environment interests.
 The case study finishes with conclusions and discussion. Here the negative consequences 
of development are balanced by weighing them against the value of the cultural environme-
nt. Ten summing-up conclusions are made which describe types of compensation, decisions, 
roles, power relations, organization and steering of planning work. The final discussion takes 
up the preconditions for a systematic reunion of cultural environment experiences in the de-
tail planning processes.
 
Key words: Cultural environment, compensation, damage, national interests, detail plan.
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8. Fallstudie:
Kulturmiljö som riksintresse i planprojekt

Magnus Rönn

1. INLEDNING

Denna fallstudie handlar om exploateringen av city i Helsingborg med konkurrerande 
intressen. Marken ligger i ett område där hamnen och kulturmiljön är riksintressen.1 
Planområdet tillskrivs nationell betydelse. Kulturmiljön i området möter ett starkt ex-
ploateringsintresse i detaljplanprocessen. Konflikt, samordning, anpassning och kom-
pensation framträder i planarbetet som ett svårhanterligt problemkomplex med mot-
stridiga intressen. 
 Studiens övergripande syfte är att presentera ett fall som belyser kulturmiljöns roll 
i en detaljplaneprocess. Ett kompletterande mål är att utveckla kunskap om bedöm-
ningspraktiken vid exploateringar av kulturmiljöer i område med riksintressen. I mål-
sättningen ingår att beskriva och analysera hur kompensationsåtgärder tar form och 
växer fram i planarbetet. Det är främst tre grundläggande aspekter på kulturmiljön i 
planområdet som aktualiseras i detaljplaneprocessen; 

• riksintresse och skadebedömning 
• kunskapsunderlag och handlingsutrymme 
• kompensation för skador och återskapande av kulturmiljövärden

Fallstudien i Helsingborg är ett stadsbyggnadsprojekt med en planeringsprocess som 
innehåller flera olika intressen. I centrum för berättelsen är ett kulturmiljöintresse som 
möter ett exploateringsintresse. Det är ett pedagogiskt och lärorikt fall som valts ut till 
fördjupad undersökning efter brev i juli 2013 till kommuner och länsstyrelser. Brevet 
innehöll en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet. Samtliga Kulturmiljö- och 
samhällsplaneringsenheter vid landets länsstyrelser tillfrågades om de handlagt detalj-
planeärenden som omfattat kompensation för skada vid exploateringar i kulturmiljöer. 
Länsstyrelserna redovisade inga aktuella planärenden.2 Samtidigt med brevet till läns-

1 Vid införandet av 1987 års lag om hushållning av naturresurser fick länsstyrelsen rätt att 
ingripa mot kommunala planer som påtagligt kunde skada riksintressen. Samtidigt fick Rik-
santikvarieämbetet och länsstyrelserna i uppdrag att se över kulturmiljövårdens riksintressen. 
1996/97 gjordes en översyn och bearbetning av värdebeskrivningarna i Sveriges 1700 riksintressen 
för kulturmiljövården på initiativ av Riksantikvarieämbetet.  
2 Svaren från länsstyrelserna tyder på att det enbart är när kulturmiljön är ett riksintresse som 
risker att påtagligt skadas som länsstyrelsen aktivt griper in i kommunernas planarbete och över-
prövar detaljplaner.
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styrelserna kontaktades 16 kommuner.3 Denna förfrågan riktades till stadsbyggnads-
kontor, fastighetskontor, miljökontor och kulturförvaltningar. Det kommunala ut-
skicket resulterade i ett begränsat urval av detaljplaner med kompensationsåtgärder. 
Efter granskning har fyra fall valts ut till fördjupade undersökningar. Denna studie be-
handlar detaljplaneprocessen i Helsingborg. 
 Fallbeskrivningen är organiserad i tre övergripande avsnitt. Först kommer ett inle-
dande avsnitt som behandlar bakgrund, syfte, metoder och nyckelaktörer i detaljpla-
neprocessen. Därefter följer en redovisning av fallet med början i 2009 års markan-
visningstävling fram till upprättandet av den andra detaljplanen, som 2013 antogs av 
Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg. Det är en detaljerad beskrivning av arbetet som 
tar fasta på kulturmiljöns roll i planeringsprocessen. Fallbeskrivningen avslutas med 
en diskussion och redovisning av slutsatser. Det är slutsatser som belyser villkoren för 
kulturmiljöarbetet i planeringen från markanvisningstävlingen till utformningen av 
detaljplanen, som syftar till att möjliggöra den nya bebyggelsen i planområdet. 

Datainsamling och analysmetoder
Forskningen har genomförts som en fallstudie. Det är en forskningsmetod som till-
lämpats i flera vetenskapliga undersökningar vid KTHs Skola för Arkitektur och Sam-
hällsbyggnad som behandlat kulturmiljön och kommunala planeringsprocesser.4 För 
insamling och bearbetning av data i fallstudien har följande metoder praktiserats: 1) ar-
kivsökning, 2) närläsning av planeringsdokument och 3) intervjuer med nyckelaktörer. 
Viktiga ord och betydelsebärande meningar som ger information om planeringsproces-
sen har noterats och tolkats via närläsning av dokument. För att få tillgång till empiri 
har arkiven (diarier) granskats på plats hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg 
och Länsstyrelsen i Skåne län. Granskningen av länsstyrelsens arkiv gjordes hos Kultur-
miljö- och samhällsplaneringsenheten. De skriftliga spåren från detaljplaneprocessen 
fanns samlade i ett antal mappar. Det kommunala arkivet var mer komplett och inne-
höll dokument om villkoren för planuppdraget och beskrivningar av planarbetet. Läns-
styrelsens arkiv hade handlingar som hängde samman med samrådsförfarandet i de-
taljplaneprocessen och ansökan om byggnadsminnesförklaring av Ångfärjestationen. 
 Det empiriska materialet i arkiven (diarier) hos kommunen och länsstyrelsen är en 
källa till kunskap som förmedlar en god inblick i detaljplaneprocessens ”utsida”. Hand-
lingarna är offentliga och erhölls på förfrågan. I mapparna fanns flera olika typer av do-
kument (mötesanteckningar, yttranden, beslut, planprogram, utställningshandlingar, 
samrådsrapporter, genomförandebeskrivningar och detaljplaner). Dokumenten ligger 
till grund för fallbeskrivningen och tolkningen av nyckelaktörernas avsikter och age-
rande i detaljplaneprocessen. 
 Intervjuerna av nyckelinformanter bygger på en frågeguide, som tagits fram gemen-
samt för fallstudierna i forskningsprojektet. Med utgångspunkt från dokumenten i ar-
kiven har sammanlagt 13 personer identifierats som nyckelinformanter för hanteringen 
av kulturmiljön i fallet. Av dessa har 9 personer besvarat frågorna i intervjuguiden. Kom-
pletterande telefonintervjuer har därefter genomförts med 2 personer för att klarlägga 

3 Följande kommuner kontaktades: Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, 
Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Uppsala, Stockholm, Sollentuna, Umeå, Västerås, Växjö och 
Örebro.
4 Se till exempel Cars, Olsson & Snickars 1995 respektive Olsson, 2003.
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avsikter och sakförhållanden. Svaren från 11 av 13 nyckelinformanter ger kunskap om 
detaljplaneprocessens ”insida”. Intervjuerna ger tillsammans med dokumenten i arki-
ven en mycket god bild av hur kulturmiljön och dess värden behandlades i planarbetet. 
Några mindre språkliga justeringar förekommer i två av citaten.

Nyckelaktörer
Fallstudien fokuserar på nyckelaktörerna och deras syn på kulturmiljön i detaljplane-
processen. Fokus ligger på aktörer som haft inflytande på kulturmiljön vid framtag-
ningen av detaljplaneprogram, utställningshandlingar och detaljplaner. Planarbetet i 
Helsingborg innehåller fem typiska nyckelaktörer: 

• Politiker: Förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser som beslutar om 
planuppdrag och inriktning på kommunens planarbete. 

• Förvaltningar: Stadsbyggnadsförvaltningen som svarar för planarbetet och ut-
vecklar planbeskrivningar/handlingar för samråd/beslut och ger uppdrag till 
konsulter. Mark- och exploateringsavdelningen som reglerar byggrätter och 
sluter avtal om exploateringar. Kulturmiljöförvaltningen som får planförslag på 
remiss för yttrande.

• Exploatörer: Fastighetsföretag som vill exploatera marken med ny bebyggelse.
• Konsulter: Arkitektkontor som anlitas för att gestalta ny bebyggelse samt konsult-

företag som får i uppdrag att utreda miljökonsekvenser och påverkan på kultur-
miljön.

• Länsstyrelsen; Kulturmiljö- och samhällsplaneringsenheten som har i uppgift att 
granska planhandlingar (samrådshandlingar) och bedöma deras konsekvenser.

Det är nyckelaktörerna som i detaljplaneprocessen formar mötet mellan exploaterings- 
och kulturmiljöintresset i egenskap av beställare av konsulttjänster, utförare av poli-
tiska uppdrag, beslutsfattare och experter. I planarbetet produceras flera olika typer av 
offentliga dokument som program, detaljplaner, samråds- och utställningshandlingar. 
Till planprocessen hör även förslag till ny bebyggelse, utredningar av miljökonsekven-
ser, bedömningar av kulturmiljövärden, förslag till kompensationsåtgärder, yttranden 
från remissinstanser och protokoll från beslutsfattare. I bakgrunden finns medbor-
gare som kan påverka planarbetet indirekt via politiker och direkt genom medverkan 
på samrådsmöten, demonstrationer, namninsamlingar och invändningar mot utställ-
ningshandlingar eller via överklaganden av detaljplaner.

2. FALLBESKRIVNING

City i Helsingborg har varit föremål för flera stora stadsbyggnadsprojekt. Fallstudien 
beskriver en av dessa samtida omvandlingar. Planeringen startade 2006 med att kom-
munen beställde en utredning om etablering av en kongress- och hotellanläggning.5 
Lokaliseringen av anläggningen till city uppfattades som attraktivt. Här fanns redan 
Dunkers kulturhus, tillgång till kollektivtrafik och utsikt över sundet. Ledande politiker 
i Helsingborg ser Ångfärjetomten som en parkeringsplats lämplig för exploatering. För 

5 Hemvig, Hans, 2006.
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invånarna är platsen ett kulturarv med en historia som borde bevaras. Mitt i den fram-
växande konflikten ligger Ångfärjestationen, en byggnad från 1898 som fått symbolisk 
betydelse för helsingborgarna. Vi får en planprocess med ett starkt politiskt och kom-
mersiellt exploateringsintresse som ställs mot ett kulturmiljöintresse, representerat av 
medborgare, politiker och remissinstanser som vill rädda stationsbyggnaden. Kommu-
nens utredningsskisser i början av planeringen skapade ”en livlig debatt om Ångfärjestatio-
nens bevarande eller ej. Inte bara byggnaden utan även dess innehåll – musik och klubbverksam-
heten i sig – har av helsingborgarna setts som en viktig del i områdets hittillsvarande identitet”.6 
Kritiken från medborgarna resulterade i att kulturmiljön fördes upp på den politiska 
agendan i staden. För att få fram ett bättre underlag organiserade kommunen en så 
kallad medborgardialog med tre workshops. Helsingborgarna ville bevara Ångfärjesta-
tionen. Kommunfullmäktige beslöt att den fortsatta planeringen skulle inriktas mot att 
restaurera stationsbyggnaden till ursprungligt skick. 
 Denna berättelse handlar om Ångfärjestationen, som ett uttryck för kulturmiljöns 
roll i detaljplaneprocessen. Stationsbyggnaden ingår i 2002 års bevarandeprogram i 
Helsingborg. Byggnaden ritades av Folke Zettervall med Statens Järnvägar som upp-
dragsgivare och byggherre.7 Stationen uppfördes 1898 som en provisorisk byggnad 
för färje- och tågtrafiken, men fick ändå en arkitektoniskt omsorgsfull och påkostad 
gestaltning. Ångfärjestationen har genomgått flera om- och tillbyggnader. Redan 1901 
tillkom en utbyggnad i ett plan för tullvisitation. 1910 höjdes taket för att ge plats år en 
telegrafexpedition. 1970 gjordes en utbyggnad med restaurang. Verksamheten i loka-
lerna upphörde 1991 då en ny knutpunkt för järnväg och färjetransport stod klar i city. 
1993 flyttade en rockklubb in i byggnaden. 
 Tillbyggnader och anpassningar av Ångfärjestationen har resulterat i en plats som 
speglar samhällsförändringarna i Helsingborg. Det är de kulturhistoriska kvaliteterna 
som gör att stationsbyggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljön. Som riksintresse 
blir platsens kulturmiljövärden en spelplan i bevarande och förnyelse. Länsstyrelsen har 
i uppgift att bevaka att kommunerna i sin planering av markanvändningen tar hänsyn 
till nationella anspråk på marken. Kommunen och länsstyrelsen får roller som förslags-
ställare, förhandlare, kontrollant och domare.

Markanvisningstävling
2009-03-05 inbjuder Helsingborg stad till en markanvisningstävling. Arrangör är kom-
munens Mark- och exploateringsavdelning.8 Det är en tävling med begränsat deltagan-
de som startar med en prekvalificering av intresserade kandidater. Kommunen har för 
avsikt att bjuda in tre till sex team av företag till markanvisningstävlingen, som är ett 
stort stadsbyggnadsprojekt. Tävlingsuppgiften omfattar kongress- och hotellanlägg-
ning, kontor och bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan. Syftet med tävlingen 
är både att finna en tilltalande arkitektonisk lösning på uppgiften och en exploatör för 
en långsiktig förvaltning, som kan bekosta genomförandet av stadsbyggnadsprojektet. 
Inbjudna team erhåller 350 000 SEK för godkänt förslag. Vinnaren får rätt att ensam 
förhandla med kommunen om villkoren för exploateringen. 

6 Planprogram 2010-06-11, sid 12.
7 Sträng & Blomén, 2010.
8 Inbjudan till markanvisningstävling, sid 14.
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 Platsen för markanvisningstävlingen är ett 40 000 kvm stort markområde centralt 
i Helsingborg. Området har två riksintressen; hamnen och kulturmiljövården. Ångfär-
jestationen ingår i riksintresset för kulturmiljö. Mark- och exploateringsavdelningen 
skriver i inbjudan till markanvisningstävlingen att tävlingsteamen har i uppgift att prö-
va stationsbyggnadens framtid. Byggnaden får flyttas inom tävlingsområdet. Kommu-
nen har tagit ett inriktningsbeslut som går ut på att Ångfärjestationen ska restaureras 
till originalskick och överlåtas till en framtida förvaltare. Hur byggnaden ska återanvän-
das ser arrangören som en del av tävlingsuppgiften.
 Helsingborg har internationella ambitioner och marknadsför tävlingen på fastighets-
mässan i MIPIM i Cannes. Tävlingen annonseras även ut i Europa i Official Journal. Sta-
dens internationella sökande efter tävlingsteam till uppgiften gör att arrangören godtar 
intresseanmälningar från företag på både engelska och svenska. Kommunen uppger i 
inbjudan att företagens ansökningshandlingar ska utvärderas av en projektgrupp. Det 
är en projektgrupp med kommunala ledamöter som har för avsikt att vid behov använda 
extern expertis vid utvärderingen. För att bli utvald till markanvisningstävlingen måste 
företagens intresseanmälningar innehålla följande handlingar (ska-krav):

• Beskrivning av konsortium eller företag med redovisning av kontaktuppgifter 
och ansvarigt ombud.

• Finansiär/byggherre.
• Arkitekt, landskapsarkitekt inklusive övriga konsulter och samarbetsparter med 

redovisning av kontaktuppgifter och ansvarigt ombud
• Kongress- och hotelloperatör.
• Presentation av konsortiets referensprojekt från liknande projekt; omfattning, 

genomförande och tid. Gärna extern referensperson.
• Beskrivning av särskild kompetens eller expertis som eventuellt tas med för att 

utveckla och genomföra kongress- och hotellprojektet.
• Kort presentation av miljöpolicy och miljöledningssystem som kommer att an-

vändas i projektet.
• Underskrift av behöriga firmatecknare i original.

Intresserade företag/team ska lämna in sina ansökningshandlingar till kommunens 
Mark- och exploateringsavdelning. Följande fem kriterier ska läggas till grund för be-
dömningen av intresseanmälningar och urval av team till tävlingen: 

• Uppfyllandet av formella krav i inbjudan.
• Ekonomisk och organisatorisk förmåga hos företag/konsortium, kongress- och 

hotellentreprenör och övriga samarbetspartner.
• Relevant kompetens för företag/konsortium som helhet. Särskild vikt kommer 

att fästas vid kunskapsnivån inom arkitektur, landskapsarkitektur och stads-
byggnad.

• Förmåga och kompetens då det gäller att planera, finansiera, genomföra, äga 
och förvalta projekt med liknande innehåll och storlek.

• Erfarenhet och referenser hos företag/konsortium, kongress- och hotellentre-
prenör, övriga samarbetspartners, arkitekter, konsulter och expertis.
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Det är sammanlagt tio team av företag som lämnar in intresseanmälningar. Utifrån en 
samlad bedömning blir följande fem utvalda till markanvisningstävlingen:

• Foster + Partners Ltd (engelskt team)
• HSB Nordvästra Skåne & Veidekke Fastighetsutveckling (svenskt team)
• Wihlborgs, JM & PEAB (svenskt team)
• Midroc Property Development + Schmidt/Hammer/Lassen (svenskt/danskt 

team)
• Briggen AB (svenskt team)

2009-05-11 presenteras tävlingsprogrammet för utpekade team. Tävlingen är preciserad 
till fyra uppgifter: 1) Kongressanläggning med en sal för 1000-1400 sittplatser. 2) Hotell 
med kapacitet för 200-250 rum. 3) Butiks-, utställnings-, café-, restaurang- och nöjes-
verksamhet i anslutning till kongress- och hotellanläggningen. 4) Bostäder med lokaler i 
gatuplan. Kvartersmarken i tävlingsområdet har kommunen för avsikt att upplåta med 
tomträtt. Programmet innehåller en serie målformuleringar som hög arkitektonisk 
kvalitet, attraktiva platser, variation, mångfald och hållbara lösningar. En fråga i täv-
lingsprogrammet är Ångfärjestationen. Framtiden för byggnaden beskrivs på följande 
sätt i tävlingsprogrammet:

Byggnaden ska ingå som del i tävlingsförslagets helhetskoncept. De tävlande har att ta ställ-
ning till om stationshuset ska stå kvar i befintligt läge – med eller utan tillbyggnader och 
perronger – eller om det ska flyttas till annan plats på tävlingsområdet. Här måste en be-
dömning göras om byggnadens autenticitet på ett avgörande sätt beror på dess bevarande 
på ursprunglig plats eller om dess historiska värde behålls trots flyttning. Det står förslags-
ställaren fritt att föreslå byggnadens funktion.9

Arrangören vill att tävlingsteamen tar fram förslag på hur Ångfärjestationen kan leva 
vidare i tävlingsområdet. Förslagen ska utgå från en bedömning av byggnadens kultur-
historiska värde. Men det finns inga anvisningar i tävlingsprogrammet till kulturmiljön 
som ett riksintresse i området. Det är en brist. Programmet fokuserar på gestaltningen av 
de nya byggnaderna i området. Kraven på anpassning till omgivningens kvartersstruktur 
och stadsbild är underordnad exploateringsintresset, trots att planerna på en kongress- 
och hotellanläggning mött motstånd och därför varit föremål för medborgardialog. 
 Juryn i markavisningstävlingen utgörs av 13 personer, fem ledande politiker och sju 
tjänstemän i framträdande positioner samt en extern arkitekt från Stockholm. Den po-
litiska representationen består av kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd och 
ledamöter från stadsbyggnadsnämnden. Tjänstemännen i juryn har titlar som stads-
direktör, stadsbyggnadsdirektör, exploateringschef, stadsarkitekt, stadsträdgårds-
mästare och näringslivsdirektör. Sekreterare i juryn är en ingenjör från Mark- och 
exploateringsavdelningen. Tävlingsprogrammet föreskriver att juryn ska bedöma täv-
lingsförslagen med stöd av följande sex kriterier:

• Stadsstrukturellt grepp avseende platsen och byggnaderna.
• Arkitektonisk gestaltning och karaktär.

9 Program för markanvisningstävling, sid 22
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• Funktionalitet – innehåll, användning och samverkan mellan kongress- och ho-
tellverksamheterna.

• Koncept för verksamheten ifråga om organisation, vision, arrangemang och 
drift för hotell- och kongressverksamheten.

• Förutsättningar för genomförandeprocessen, ägande och förvaltning
• Pris per kvm ljus BTA (tomträttsavgift med en ränta på 4%).

2010-01-14 offentliggörs juryns utlåtande. Ledamöterna har granskat förslagen vid nio 
tillfällen. En enig jury delar ut förstapriset till förslaget från Midroc Property Develop-
ment med det danska arkitektkontoret Schmidt/Hammer/Lassen som samarbetspart-
ner. Det vinnande tävlingsförslaget kallar tävlingsteamet för SALTKRISTALLERNA. Ju-
ryn lämnar följande rekommendation till kommunen:

Förslagsställaren bakom SALTKRISTALLERNA har på ett övertygande sätt redovisat ett 
genomarbetat förslag med realistisk, dynamisk arkitektur och väl avvägt stadsmässigt 
rumsligt samband. Det stadsstrukturella greppet är tilltalande då den nya bebyggelsen väl 
infogats i den existerande rutnätsstaden. Utformningen av stråk och platser skapar goda 
förutsättningar för inbjudande promenader, gröna stadsrum och attraktiva platser till-
gängliga för alla. Arkitekturen är självständig och nyskapande. Förslaget tillför med sin 
gestaltning ett väl avvägt projekt, som kompletterar staden med ett landmärke. Kongress-
anläggningen och hotell har en funktionell och tilltalande helhetslösning ur såväl ett finan-
siellt som hållbart perspektiv.10

Ångfärjestationen har en underordnad roll i utlåtande. Juryn konstaterar bara kortfat-
tat att stationsbyggnadens nya placering i det vinnande tävlingsförslaget är överty-
gande och på ett positivt sätt stärker upplevelsen av Kungsparken, som förlängts mot 
hamnen. Juryn avslutar utlåtandet med en sammanfattande redovisning av planerings-
processens fortsättning. Kommunen rekommenderas att uppta förhandlingar Midroc 
Property Development för planering, bearbetning och genomförande av vinnande för-
slag i markanvisningstävlingen.

10 Markanvisningstävling för Ångfärjan, Juryns rekommendation, sid 6.

Figur 1. Vinnande tävlingsförslag Midroc Property Development, sett från sundet. Arkitekt 
Schmidt/Hammer/Lassen.
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 Juryn vill göra tre ändringar: 1) Hotellets södra fasad bör omarbetas för att ge ett lätt-
are intryck. 2) Gestaltningen av det offentliga rummet ska utvecklas i nära samarbete 
med staden. 3) Bostadskvarterets norra del bör studeras vidare med hänsyn till passager 
och siktlinjer längs kajen. Med dessa rekommendationer överlämnar juryn tävlingsför-
slaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning och beslut. 
 För att säkerställa genomförandet av stadsbyggnadsprojektet ska ett markanvis-
ningsavtal träffas med Midroc Property Development inför detaljplanearbetet. Målet är 
att planläggningen av området ska påbörjas våren 2010 och avslutas under 2011 med en 
antagen detaljplan. Förhoppningen är att stadsbyggnadsprojektet sedan ska vara för-
verkligat inom fem år. Den tydliga förankringen hos ledande politiker och chefstjänste-
män talar i detta läge för ett genomförande av vinnande tävlingsförslag.

Riksintressen 
Markanvisningstävlingen äger rum i ett område i Helsingborg som omfattas av två riks-
intressen; kulturmiljön och hamnen. Det är tillåtet att förändra markanvändningen och 
bygga i riksintressen, men bara så länge exploateringen inte medför påtaglig skada. 
Kommuner ska i sin planering ta hänsyn till riksintressen. Att så inte skett i markan-
visningstävlingen blir ett växande problem i planarbetet. Länsstyrelsen kan överpröva 
kommunens rätt att själv bestämma över hur marken ska användas i detaljplaner om 
det finns risk för påtaglig skada på riksintressen. Den rättsliga regleringen finns i mil-
jöbalkens grundläggande bestämmelse om hushållning med mark- och vattenområden 
i Kap 3, § 6. Bestämmelsen om påtaglig skada har följande ordalydelse i miljöbalken:

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Be-
hovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.  Områden 
som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas 
mot åtgärder som avses i första stycket.11

11 Miljöbalken, MB, 3 Kap, § 6.

Figur 2 och 3. Vinnande tävlingsförslag, hotell/kongressanläggning (vänster) och bostäder (hö-
ger).  Arkitekt Schmidt/Hammer/Lassen.
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Vad är en godtagbar förändring av kulturmiljöer och när är exploateringen ett otillåtet 
ingrepp i riksintressen som ger påtaglig skada? Gränsen är flytande och oklar. Miljöbal-
ken innehåller inga anvisningar som grund för bedömningen. I syfte att precisera det 
rättsliga begreppet och underlätta bedömningen av påtaglig skada vid ingrepp i natur- 
och kulturmiljöer gav Naturvårdsverket 2005 ut allmänna råd. Det är ett kortfattat råd 
som ingår i Naturvårdsverkets författningssamling. Det allmänna rådet är framtaget i 
samverkan med Riksantikvarieämbetet och innehåller två delar: begrepp och bedöm-
ningen. Begreppet påtaglig skada definieras så här i rådets inledande avsnitt: 

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt 
skada något eller några av de natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riks-
intresset. Även om den negativa inverkan endast förväntas pågå under en kortare tid bör den 
anses utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön om den negativa inverkan kan bli 
så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresseområde. En negativ 
inverkan som är irreversibel med avseende på något värde som utgör grunden för riksintres-
set bör som regel anses utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön.12

Den andra delen i rådet fokuserar på skadan, dess karaktär, omfattning och verkan. 
Bedömningen av om ingrepp kan ge påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön i riks-
intressen innehåller tre steg. För det första ska utredaren analysera ”… hur mycket, på 
vilka sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör grund för 
att området har bedömts vara av riksintresse.”13 För det andra ska utredaren beakta hur 
känsligt området är för påverkan och ta hänsyn till tidigare ingrepp och/eller skador. 
För det tredje ska utredaren granska om ingrepp som ”endast berör en liten del av ett riks-
intresseområde kan ha en sådan grad av negativ inverkan på områdets värden att påtaglig skada 
uppstår.”14 Bedömningen gäller även ”sådana åtgärder utanför ett riksintresseområde som 
kan påverka värdena i området negativt så att en påtaglig skada uppstår.”15 Enligt det allmän-
na rådet bör således bedömningen omfatta såväl skadan i sig som dess påverkan på 
riksintressets värden, långtidseffekter och sammanhanget på platsen. Rådgivningen 
ger grund för stränga bedömningar vid exploateringar i kulturmiljöer. Också mindre 
ingrepp i riksintressen kan tillskrivas påtaglig skada utifrån Naturvårdsverkets re-
kommendation. Systemet med riksintressen är svårtolkat och har varit föremål för en 
omfattande kritik.16

Planprogrammet
2010-02-24 beslutar kommunfullmäktige i Helsingborg att gå vidare med det vinnan-
de förslaget i markanvisningstävlingen. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att påbörja planarbetet. Fyra månader senare redovisar Stadsbyggnadsförvaltningen 
ett program i syfte att möjliggöra genomförandet av vinnande tävlingsförslag.17 

12 NFS 2005:17
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Se Regeringsskrivelse 2013/14:211.
17 Planprogram 2010-06-03 för Fastigheten Gamla staden 1:1 m fl.
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 Planprogrammet beskriver förutsättningarna för kongress- och hotellverksamhet 
och bostäder med lokaler i bottenplan. Ångfärjestationen flyttas för att frigöra plats 
till kongress- och hotellanläggningen. Den nya bebyggelsens kopplingar till omgiv-
ningen ska analyseras vidare i planarbetet.
 Planprogrammet inleds med en redovisning av tidigare ställningstaganden. I 2002 
års översiktsplan har markanvändningen fått beteckningen ”Befintlig stadsbebyggel-
se”. I 2010 års Översiktsplan beskrivs området som en regional nod med utvecklings-
potential för stadsbyggande och transporter. Stadsbyggnadsförvaltningen finner att 
planuppdraget stämmer med översiktsplanens intentioner. Områdets kulturhistoriska 
kvaliteter ingår i 1997 års riksintressebeskrivning, upprättad 1997 av Riksantikvarieäm-
betet (M:K 15). Riksintressebeskrivningen innehåller följande motiveringar:

Hamn- och industristaden med sjöfart, strategiskt placerad vid den smalaste delen av 
Öre-sund och med anor från sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de många utveck-
lingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under 
högmedeltiden framvuxna småstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-ta-
lets och 1900-talets expansiva hamn- och industristad. Det sena 1800-talets och det tidiga 
1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, platsbild-
ningar, parker och offentliga byggnader. Den sedan 1800-talet succesivt utbyggda hamnen 
och järnvägen med tillhörande byggnader som visar på funktionen som viktiga hamn- och 
järnvägsstad. Burgna villaområden, arbetarkvarter, industrier och andra arbetsplatser som 
berättar om stadens sociala och funktionella skiktning.18

Kommunens planeringsunderlag manar till försiktighet.19 Översiktsplanerna från 2002 
och 2010 föreskriver att de kulturhistoriska värdena i city fortlöpande ska skyddas och 
tillgodoses vid detaljplaneläggning. Dessutom ingår planområdet i kommunens be-
varandeprogram som 2002-09-25 antagits av kommunfullmäktige. Ångfärjestationen 
pekas ut som särskilt kulturhistoriskt värdefull i bevarandeprogrammet. Bebyggelsens 
heterogenitet och offentliga karaktär i city ska värnas. Bevarandeprogrammet ses som 
ett informerande kunskapsunderlag i planeringen - inte ett tvingande beslut. Enligt 
Stadsbyggnadsförvaltningen går planarbetet ut på att sammanväga flera olika intres-
sen i området till ett ställningstagande i form av en detaljplan.
 Planprogrammet ger en kort beskrivning av stadsbyggnadsprojektet. Gestaltningen 
tar sin utgångpunkt i stadens kompakta kvarter. Den södra delen av området tilldelas 
kongress- och hotellanläggningen. Tävlingsförslaget tillskrivs kvaliteter som landmärke 
och symbolbyggnad med skulpturalt bearbetade fasader. Stadsbilden förändras. Den 
nya bebyggelsen varierar i höjd från tre till fjorton meter. Den norra delen av området 
har ett bostadskvarter med 132 lägenheter och 700 kvm lokaler i bottenplan. Höjden på 
bostadsbyggnaderna går från två till tio våningar. De högsta delarna ligger längst ut 
mot vattnet och strandpromenaden. Staden får ett markerat möte med sundet.
 Planprogrammet har ett avsnitt med rubriken konsekvenser.20 Här uppger Stadsbygg-
nadsförvaltningen att planförslaget är förenligt med områdets riksintressen. Flytten av 

18 Ibid, sid 5.
19 Se 2002 riksintressebeskrivningen och kommunens kommentarer i 2002 års ÖP och 2010 års 
ÖP.  
20 Planprogram 2010-06-03 för Fastigheten Gamla staden 1:1 m fl. Se diskussionen på sid 12-15.
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Ångfärjestationen ger dock en negativ påverkan på kulturmiljön. Men det är en begrän-
sad försämring. Den historiska kopplingen till Helsingborg som hamn- och järnvägsstad 
är inte lika stark längre genom 1999 års borttagning av järnvägsspåren. Packhus och silos 
i hamnen är rivna. Kvar i området finns bara Ångfärjestationen och perrongtaken från 
1930-talet som en historisk påminnelse om Helsingborg som en hamn- och järnvägsstad.
 Stadsbyggnadsförvaltningen framställer flytten av Ångfärjestationen i programmet 
som ett bevarande av kulturmiljön. Byggnaden återfår sitt originalutförande, fast på en 
ny plats i området. Det är ett slags återskapande av kulturhistoriska värden. I det vinnan-
de tävlingsförslaget har stationsbyggnaden placerats i den södra delen av hamntorget för 
att skapa en ny länk mellan sundet och staden. Den nya placeringen syftar till att stärka 
stadens identitet och det offentliga rummet, även om kulturmiljön på den ursprungliga 
platsen försvinner. Samtidigt noterar Stadsbyggnadsförvaltningen att det finns en sam-
mansatt kulturhistorisk problematik som påverkas av stadsbyggnadsprojektet och som 
behöver utredas. Därför ska riksintresset för kulturmiljön utredas i en kommande MKB.  

Samråd
2010-06-01 rapporterar Stadsbyggnadsförvaltningen från programsamrådet. Förslaget 
har fått kritik av boende, medborgare och remissinstanser. 110 personer kom till sam-
rådsmötet i maj. Några såg positivt på förslaget med ny bebyggelse, men ”många av be-
sökarna framförde att man var negativa till förslaget utifrån dess inverkan på stadsbilden.”21 Del-
tagarna framförde invändningar mot flytten av Ångfärjestationens på samrådsmötet 
och menade att ”… ett bevarande av byggnaden i dess nuvarande läge är viktig då byggnadens 
symbolvärde är tätt knutet till viktiga händelser och strukturer. Flera påpekade även att byggna-
dens nuvarande användning är viktig för stadens yngre befolkning och att byggnaden därmed är 
viktig för att visa på Helsingborg som en progressiv stad.”22

 Två kritiska remissinstanser är Länsstyrelsen i Skåne län och Kulturförvaltningen 
i Helsingborg. Länsstyrelsen befarar att planprogrammet medför påtaglig skada på 
kulturmiljön och hamnen som riksintressen.23 Av detta skäl kan myndigheten komma 
att ingripa mot detaljplanen. Invändningen mot ingreppen i kulturmiljön gäller både 
rivningen av Ångfärjestationens tillbyggnader och flytten av byggnaden till en ny fik-
tiv plats. Åtgärderna leder till en förlust av kulturhistoriska värden och sammanhang. 
Länsstyrelsen vill att detaljplanen i stället ska förstärka kopplingen mellan Ångfärjesta-
tionen, järnvägen och färjeförbindelsen. Perrongtaken är en viktig länk till den bort-
tagna järnvägen, enligt länsstyrelsen. 
 Kulturförvaltningen framför liknande invändningar mot förslaget i sitt remissyttran-
de.24 Sedan järnvägsstationen i området revs är Ångfärjestationen en av få kvarvarande 
byggnader som berättar om stadens historia och utveckling. Stadsantikvarien ser det 
därför som extra angeläget att bevara byggnaden på ursprunglig plats. Ångfärjestatio-
nen har en tidstypisk arkitektur och tillbyggnaderna förmedlar information om verk-
samheten i lokalerna. Som stöd för ett bevarande i tillbyggt skick hänvisas till riksin-
tressebeskrivningen, kommunens bevarandeprogram och varsamhetskraven i plan- och 
bygglagen.

21 Rapport från programsamråd 2010-06-03, sid 1.
22 Ibid, sid 2.
23 Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadsavdelningen, yttrande 2010-05-31.
24 Rapport från programsamråd 2010-06-03, sid 6.
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 Statsbyggnadsförvaltningen hoppas att motsättningen mellan exploateringsintres-
set och kulturmiljöintresset ska kunna överbryggas. Den utlovade MKB:n beskrivs som 
en möjlig spelöppning i förvaltningens rapport från samrådet:

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, utifrån ett helhetsperspektiv, att den föreslagna be-
byggelsen i området följder den rådande bebyggelsestrukturen och på ett bra sätt länkar 
samman 1800- och 1900-talets kvartersstad med norra hamnens moderna lamellhus… 
Arbetet med kulturmiljön kommer under samrådsskedet att klargöra frågan om Ångfär-
jestationens läge och bevarande samt dess förhållande till riksintresset för kulturmiljö för 
Helsingborgs stadskärna. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att upprättas 
där förhållandet till riksintresset samt uttrycket i bevarandeprogrammet tydliggöras. Frå-
gan om SALTKRISTALLENS symbolvärde bör sättas i relation till stadens behov och den 
inriktning staden valt... Kulturmiljöintresset satt i relation till stadsbyggandet bör beakta 
struktur och intentioner utifrån ett helhetsperspektiv där den representativa demokratin 
kommer till uttryck… Bebyggelsens slutliga utformning är ännu ej fastslagen… Stadsbygg-
nadsförvaltningen kommer i samrådsskedet att studera bebyggelsens höjd och omfattning 
vidare och i detta arbete kommer inkomna synpunkter att beaktas.25  

Synpunkterna från länsstyrelsen ska beaktas i det fortsatta planarbetet. Stadsbygg-
nadsförvaltningen har för avsikt att utreda förutsättningarna för hamnens framtida 
verksamhet. Planens påverkan på kulturmiljön ska studeras vidare. Samtidigt görs en 
markering i samrådsrapporten mot Kulturförvaltningens hänvisning till bevarandepro-
grammet. Detta program uppfattas som uttryck för ett särintresse och måste vägas mot 
andra intressen i området. 

Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte kulturförvaltningens bedömning… Bevarandepro-
grammet är skrivet utifrån ett särintresse och utgör ett beslutsunderlag vilket är informe-
rande och inte styrande. I bevarandeprogrammet har inte avvägningar gjorts mot andra 
intressen. I en detaljplaneprocess betraktas bedömningen som en del av en större helhet där 
det slutliga och sammanvägda ställningstagandet görs i form av ett antagande.26 

Miljökonsekvensbeskrivningen
Kommunen anlitar SWECO, som är stort konsultföretag i Sverige med verksamhet på 
ett 50-tal orter, för att göra en MKB med en fördjupad kulturmiljöanalys. Därefter får 
ArkeoDok, som en mindre företag i kultursektorn, i specialuppdrag ”att bedöma relevan-
sen av delar av riksintressets värdetext efter de förändringar som skett sedan utpekandet, samt att 
utreda begreppet påtaglig skada på riksintressen.”27 Inför utredningsuppdraget har kommu-
nen och konsulterna från SWECO haft ett samrådsmöte hos länsstyrelsen.28 Kommu-
nen vill att länsstyrelsen ska förtydliga sina invändningar mot detaljplaneprogrammet. 
Eftersom Ångfärjestationen ingår i områdets riksintresse vill länsstyrelsen att kommu-
nen överväger en alternativ lokalisering av kongress- och hotellverksamheten. 

25 Rapport från programsamråd 2010-06-03, sid 22.
26 Ibid, sid 7.
27 Miljökonsekvensbeskrivning med fördjupad kulturmiljöanalys 2011-04-20, sid 6
28 Minnesanteckningar 2010-06-24, Länsstyrelsen.
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 2011-04-11 redovisar SWECO resultatet från kulturmiljöanalysen. Det sker i en om-
fattande MKB. 20 sidor i utredningen används för att redovisa och analysera kultur-
miljön i planområdet. Planförslaget har betydande negativa konsekvenser på kulturmil-
jön. SWECO avråder från en flytt av Ångfärjestationen. Byggnaden är ett skyddsvärt 
kulturarv i riksintressebeskrivning, en sista historisk länk som tillsammans med per-
rongerna berättar om Helsingborg som en viktig hamn- och järnvägsstad. Det är den 
enda kvarvarande byggnaden från 1800-talet i området. Resten av bebyggelsen är riven. 
Övriga hus i hamnen speglar 1900-talets utveckling. Tillbyggnaderna på Ångfärjesta-
tionen bildar årsringar som berättar om byggnadens utvecklingsskeden och bidrar till 
platsens läsbarhet och historiska förståelse. Kompletteringarna ingår i en arkitektonisk 
helhet – de är inte oberoende delar som kan tas bort. Enligt SWECO utgår en modern 
kulturmiljövård från att miljön är en helhet där olika perioders tillägg värderas utifrån 
vad de tillför byggnader. Tillsammans med perrongtaken bildar Ångfärjestationen på 
sin ursprungliga plats en betydelsefull länk och kunskapskälla till stadens järnvägs- och 
hamnhistoria. 
 Inriktningen på planarbetet framstår nu som problematisk. SWECO:s kulturmiljö-
analys ger inget stöd till planerad flytt av Ångfärjestationen. Tvärt om. Också restau-
rering via rivning av tillbyggnader ifrågasätts. Därtill kommer att MKB:n har invänd-
ningar mot vinnande förslaget i markanvisningstävlingen ur kulturmiljösynpunkt. 
Förslaget från Schmidt/ Hammer/ Lassen har en arkitektur som avviker från bebyggel-
sen i hamnen. Gestaltningen har inte bara en annan volym och skala. Också det enhet-
liga arkitektoniska uttrycket kritiseras. Tävlingsförslaget saknar den heterogenitet som 
kännetecknar centrum och som är karaktäristisk för stadsbilden i Helsingborg. 
 SWECO argumenterar i MKB:n till stöd för kulturhistoriska värden i planområdet. Att 
bevara strukturer och befintlig bebyggelse ser konsulterna som ett sätt att ge människor 
en så hel och autentisk bild som möjligt av historien. Därför bör Ångfärjestationen som 
förmedlare av kulturhistoriska värden skyddas i sin helhet på platsen tillsammans med 
perrongtaket. Men om det inte går bör tillbyggnaderna på Ångfärjestationen följa med 
vid flytten. Utredningen avslutas med att konsulterna redovisar följande fem förslag:

• Informationsskylt/utställning om stationens och hamnens utveckling bör tas 
fram

• Riksintresset för kulturmiljön bör utredas vidare/avgränsas och värdetexter ak-
tualiseras utifrån de förändringar som skett sedan området utpekats som riks-
intresse

• Förstärk Ångfärjestationens skydd i detaljplanen
• Förslag till byggnadsminnesförklaring av Ångfärjestationen bör utredas
• Arbeta målmedvetet med att tydliggöra värdefulla historiska strukturer

ArkeoDok argumenterar på ett delvis annat sätt i sin utredning av kulturmiljön. In-
riktningen på kommunens planarbete försvaras. Inledningsvis noteras att stadens fy-
siska uttryck för riksintresset kommer från en lång tidsperiod med början i 1300-talet 
t o m 1900-talet. Sett i historiens ljus blir succesiva förändringar något typiskt för 
Helsingborg. City har varit utsatt för många samhällsförändringar. Planområdet har 
förlorat stora delar av sin ursprungliga transportfunktion. På 1990-talet försvann 
järnvägsspår, färjeläge, silos och magasin som var knutna till hamnverksamheten. 
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Området har därför ”inga andra spår 
kvar från funktionen som knutpunkt för 
järnväg och färja än Ångfärjestationen 
och tillhörande två perrongtak, som idag 
fungerar som tak över bilparkering.”29 
 ArkeoDok refererar till kommu-
nens ställningstaganden och förslag 
till planprogram. Det finns få egna 
uppfattningar. Konsulten hänvisar i 
stället till Stadsbyggnadsförvaltning-
ens överväganden, som går ut på att 
planförslaget är en tillåten påverkan på 
kulturmiljön. Områdets kulturhisto-
riska värden är inte lika starka längre. 
De succesiva samhällsförändringarna 
i planområdet har urholkat värdet på 
kulturmiljön som riksintresse, varför 
flytten av Ångfärjestation till en ny 
plats bör tillåtas. På den nya platsen 
kan byggnaden förmedla en upple-
velse av historien. Ett återställande av 
Ångfärjestationen till sitt ursprungliga 
skick blir i detta perspektiv en godtag-
bar påverkan på kulturmiljön, enligt 
ArkeoDok. 

Remissynpunkter
Den utlovade MKB:n har inte överbryggat motsättningen mellan exploateringsin-
tresset och kulturmiljöintresset. Positionerna blir allt mer fastlåsta. I samband med 
utställningen av planförslaget får Stadsbyggnadsförvaltningen en serie kritiska skri-
velser från sakägare, medborgare och remissinstanser. Länsstyrelsen finner i sitt ytt-
rande 2011-04-18 att planförslaget i den södra delen om området ger en påtaglig skada 
på riksintresse för kulturmiljön, varför myndigheten kommer att ingripa mot planen 
med stöd av 12 kap 1 § plan- och bygglagen. Exploateringen har en sådan omfattning, 
volym och karaktär att stadsbyggnadsprojektet påverkar områdets kulturella kärnvär-
den. Den tillkommande bebyggelsens arkitektur bör inte tillåtas att bryta mot skalan 
och byggnadstraditionen i city. Flytten av Ångfärjestationen med rivningar av tillbygg-
nader gör att platsens historia går förlorad, vilket bedöms vara en påtaglig skada av 
områdets riksintresse.
 Politikerna i Kulturnämnden ger planen med tvekan godkänt till skillnad mot Kul-
turförvaltningen, som genom stadsantikvarien avstyrker förslaget. Kulturförvaltningen 
framhåller att man flera gånger påtalat att planerad flytt av Ångfärjestationen leder till 
en förlust av kulturmiljövärden. Eftersom frågan om en byggnadsminnesförklaring av 
Ångfärjestationen har väckts bör kommunen avvakta och inte gå vidare med en faststäl-
lelse av detaljplanen. Kulturförvaltningen efterfrågar en ny detaljplan som säkerställer 

29 Miljökonsekvensbeskrivning med fördjupad kulturmiljöanalys 2011-04-20, sid 25.

Figur 4. Framsidan på Bevarandeprogrammet i 
Helsingborg. Foto: Magnus Rönn.
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att Ångfärjestationen skyddas i sin helhet på ursprunglig plats. Enligt stadsantikvarien 
bör tvisten lösas genom att kongresscentrum får en annan lokalisering. Då behöver inte 
Ångfärjestationen flyttas.

Reviderat planförslag
2011-04-26 presenterar Stadsbyggnadsförvaltningen sitt förslag till detaljplan. Remiss-
instanserna har inte kunnat påverka kulturmiljön i förslaget. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen vill fortfarande genomföra det vinnande tävlingsförslaget. Kongress- och ho-
tellanläggningens arkitektur får positiva omdömen av Stadsbyggnadsförvaltningen, ett 
landmärke som bidrar till stadens attraktivitet. Byggnadens siluett är en ”kristalliknande 
klippformation som sträcker sig uppåt.”30 För att ge plats åt kongress- och hotellverksamhe-
ten flyttas Ångfärjestationen till ett nytt läge på en utfyllnad av hamnkajen. I anslutning 
skapas en plats för en uteservering. Samtidigt ändras markanvändningen i det nya läget 
för att möjliggöra fortsatt klubbverksamhet, kontor och restaurang. Stadsbyggnadsför-
valtningen hävdar att ett återuppförande av Ångfärjestationen i originalutförande gör 
att byggnaden kulturhistoriska värden bevaras i ett nytt sammanhang. Det bör vara en 
tillåten förändring av riksintresset.
 Stadsbyggnadsförvaltningen har prioriterat exploateringen av området i förslaget 
framför en alternativ lokalisering av kongress- och hotellanläggningen. Staden tror att 
anläggningen ska dra till sig besökare och verksamheter. Förhoppningen är att arki-
tekturen stärker Helsingborgs regionala konkurrenskraft. En omprövning av lokalise-
ringen av kongress- och hotellverksamheten är inte aktuell. Det skulle medföra onödiga 
förseningar och merkostnader, vilket ska vägas mot en exploatering i en kulturmiljö 
som reducerats genom rivningar i planområdet. Stadsbyggnadsförvaltningen fram-
håller avslutningsvis att planförslaget tagits fram i dialog med exploatören bakom det 
vinnande förslaget i markanvisningstävlingen, Midroc Property Development, och det 
danska arkitektkontoret som gestaltat de nya byggnaderna. 

30 Detaljplan 2011-14-26, sid 10.

Figur 5. Ångfärjestationen. Foto: Internet.
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Beslut, ingripanden och nystart
2011-05-18 tillstyrker en oenig kommunfullmäktige planförslaget. Kommunfullmäktige 
avslår alla invändningar och beslutar att anta detaljplanen för planområdet. Mot beslu-
ett reserverar sig Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP) och Sverigedemokraterna (SD).31 
Detaljplanen vinner emellertid inte laga kraft. Länsstyrelsen upphäver planen med hän-
syn till påtaglig skada på riksintresse.32 Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut till 
regeringen. Det ser ut att bli en utdragen process med oviss utgång. Ovissheten ökar 
när sedan Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) meddelar att man heller inte längre 
står bakom förslaget.33  
 2012-03-09 avbryter kommunen den rättsliga processen. Överklagandet återkallas 
och Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återuppta planarbetet. Stadsbygg-
nadsnämnden antar samtidigt ett nytt inriktningsbeslut. Grundidén i stadsbyggnads-
projektet kvarstår, men på förslag från staden avbyter Midroc Property Development 
samarbetet med det danska arkitektkontoret. Den arkitektoniska gestaltningen av 
bebyggelsen ska i stället förnyas i parallella uppdrag med tre nya arkitektkontor. Som 
grund för det återupptagna planarbetet sluter staden ett ramavtal med Midroc Property 
Development genom Mark- och exploateringsavdelningen. 
 Enligt ramavtalet ska exploatören och kommunen ”gemensamt bestämma vilka tre arki-
tektkontor som ska delta” i det parallella uppdraget.34 Ramavtalet föreskriver att parterna 
tillsätter en gemensam arbetsgrupp för koordinering av utredning och bearbetning av 
förslag till detaljplan och kommande markanvisningsavtal, som ger exploatören option 
på marken. Dessutom ska parterna mötas ”regelbundet och informera om arbetets fortskri-
dande samt föreläggas underlag för framtagande av styrande beslut”.35 Slutligen ska parterna 
tillsätta en gemensam arbetsgrupp med uppgift att samordna intern information och 
externa uttalanden.
 Det blir tre svenska arkitektkontor som i parallella uppdrag ska utveckla nya arkitek-
turförslag: JAIS arkitektkontor, Wingårdhs arkitekter och Sandell/Sandberg arkitekter. 
Deras förslag redovisades för uppdragsgivaren i december 2012. Medborgarna kan 17-19 
januari 2013 ta del av förslagen genom en utställning. Utvärderingen av arkitekturförsla-
gen utmynnar i att JAIS arkitektkontor får i uppdrag att arbeta vidare med kongress- och 
hotellanläggningen. Wingårdhs arkitekter ska gestalta bostadsbebyggelsen. Det blir ock-
så Stadsbyggnadsnämndens inriktningsbeslut.36 Mot beslutet reserverade sig MP och SD. 
Den politiskt oenigheten lever vidare i detaljplaneprocessen. Men nu med den skillnaden 
att det finns ett ramavtal med exploatören om fördelningen av kostnader för detaljplanen, 
ett principbeslut om att marken ska överlåtas eller hyras ut till Midroc Property Develop-
ment och en politiskt förankrad arkitektonisk lösning på områdets exploatering. 

Byggnadsminnesförklaringen
Parallellt med planarbetet pågår en alternativ räddningsaktion för Ångfärjestationen 
genom ansökan om byggnadsminnesförklaring till länsstyrelsen och en motion till 

31 Protokoll 2011-05-18, kommunfullmäktige.
32 Beslut 2011-08-09, Länsstyrelsen i Skåne län
33 Information på hemsidan www.helsingborg.se/Webbarkivet/2010/Anfarjan
34 Ramavtal 2013-04-20.
35 Ibid. Tillsättningen av arbetsgrupper och deras uppdrag regleras i punkt 6 i avtalet.
36 Sammanträdesprotokoll 2013-03-20, Stadsbyggnadsnämnden.
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kommunfullmäktiga. Det är MP som i en motion 2011-10-11 begär att staden ska verka 
för att Ångfärjestationen utses till ett byggnadsminne. Motionen översänds för yttrande 
till Kulturnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Kulturnämnden svarar att det ur kul-
turhistorisk synvinkel är angeläget att exploateringen sker med hänsyn till områdets 
riksintresse. Att behålla Ångfärjestationen i sitt ursprungliga läge är historiskt korrekt, 
men svårt att samordna med planerna på en ny kongress- och hotellanläggning. För att 
inte skapa onödiga låsningar bör en eventuell byggnadsminnesförklaring kombineras 
med ett helhetsgrepp på miljön. 
 Stadsbyggnadsnämnden noterar att länsstyrelsen handlägger ansökan om bygg-
nadsminnesförklaring. Det är för tidigt att ta beslut i frågan. Länsstyrelsen har ännu 
inte haft en dialog med kommunen i frågan, varför det är lämpligt att avvakta med 
ett ställningstagande till motionen. Politikerna i nämnden avstyrker därför bygg-
nadsminnesförklaring med 9 röster mot 2. MP och SD reserverar sig mot beslutet. 
Motionen går vidare för beslut i kommunfullmäktige 2012-06-13. Kommunstyrelsens 
ordförande och stadsdirektör kommenterar yrkandet. ”Det kulturhistoriska värdet av 
Ångfärjestationen ska naturligtvis vårdas och tillvaratas i gestaltningen och utformningen av 
kvarteret”37, men ett ställningstagande just nu till stöd för en byggnadsminnesförkla-
ring skulle vara en begränsning av handlingsutrymmet ”och är därför inte aktuellt”.38 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 50 röster mot 15. MP och SD reserverar sig 
mot beslutet.
 Länsstyrelsen ger Regionmuseet i Kristianstad i uppdrag att göra en byggnadsmin-
nesutredning i samråd med landsantikvarien i Skåne. Enligt kulturmiljölagen kan 
en byggnad som genom sitt kulturhistoriska värde är synnerligen märklig utses till 
byggnadsminne. Slutsatsen i kulturminnesutredningen är att Ångfärjestationen har 
ett högt kulturhistoriskt värde och en unik historia som gör den ”synnerligen märk-
lig ur ett kulturhistoriskt perspektiv.39 Inom länsstyrelsen finns delade uppfattningar om 
byggnadsminnesförklaringen mellan länsöverdirektören och handläggarna på kul-
turmiljöenheten. Skiljelinjen går vid bedömningen av kvaliteternas grad av ”märk-
lighet”. Länsöverdirektören anser inte att Ångfärjestationen når upp till kravet på 
synnerligen märkliga värden av följande skäl: Stationen har sedan 1991 en ny funk-
tion som klubblokal. Byggnadens väggpaneler har blivit utbytta i samband med till-
läggsisolering. Inredningen har förändrats. Men det är inte bara byggnadens arki-
tektur, skick och ursprunglighet som bestämmer värdet. ”Länsstyrelsen väger även i en 
bedömning in det faktum att Helsingborg stad motsätter sig en byggnadsminnesförklaring av 
Ångfärjestationen.”40 Kulturminneslagen föreskriver samverkan med fastighetsägaren. 
Skyddsföreskrifter ska ”utformas i samförstånd med byggnadens ägare…”.41 Resultat blir 
att länsöverdirektören avslår ansökan om byggnadsminnesförklaring. Kulturmiljödi-
rektören och länsantikvarien vid länsstyrelsen anmäler avvikande mening med föl-
jande motivering:

37 Motion om att bevara Ångfärjestationen som byggnadsminne, kommunstyrelsen, 2012-05-30, 
sid 2. 
38 Ibid, sid 2.
39 Sträng & Blomén, sid 44.
40 Beslut 2013-03-22, Länsstyrelsen.
41 Lag (1960:690) om byggnadsminnen, §2.
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Ångfärjestationen uppfyller mer än väl de skäl som gäller för en byggnadsminnesförkla-
ring. Anläggningen är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde. Ångfärjesta-
tionen är unik i ett nationellt perspektiv och har mycket höga kulturhistoriska värden… Till 
anläggningen finns knutet stora samhälls- och socialhistoriska värden. Trots att Ångfär-
jestationen upphörde som station 1991 är anläggningen med de bevarade perrongtaken 
helt möjliga att förstå i sin historia kontext. Exteriört har genomförda förändringar skett 
med respekt för byggnadens karaktär. Till exempel är den numera inbyggda lanterninen 
bevarad och möjlig att återställa… Vidare är såväl äldre inredning som utsmyckningar 
bevarade i relativt stor omfattning.42

Riksantikvarieämbetet kontaktas i ett försök att upphäva länsstyrelsens beslut och 
rädda byggnaden. Det är avdelningen för samhällsplanering hos ämbetet som prö-
var frågan.43 Enhetschefen anser att det finns skäl att ifrågasätta länsstyrelsens be-
slut. Ämbetet instämmer i Regionmuseets bedömning att Ångfärjestationen med sin 
unika historia har ett högt kulturhistoriskt värde. Men eftersom Helsingborg stad 
som fastighetsägare uttryckligen motsätter sig en byggnadsminnesförklaring sak-
nas förutsättningar för att överpröva länsstyrelsens beslut, även om det formellt går 
att införa byggnadsminnesförklaring utan ägarens samtycke. Så sker dock mycket 
sällan. Det finns heller inget behov av att klarlägga rättspraxis. Utifrån dessa skäl 
kommer Riksantikvarieämbetets fram till att man inte ska överklaga länsstyrelsens 
beslut.

Det andra planprogrammet
2012-03-09 påbörjar Stadsbyggnadsförvaltningen arbetet med en ny detaljplan för 
exploateringen. Kongress- och hotellanläggningens lokalisering har varit föremål för 
kritik. Inför omstarten prövar därför Mark- och exploateringsavdelningen alternativa 
lokaliseringar av verksamheten.44 Fem lägen jämförs med varandra i en matematisk 
modell med viktade utvärderingskriterier. Ångfärjetomten faller ut som fördelaktigast 
i modellen. Staden äger marken. Det är därför inte överraskande att lokaliseringen av 
anläggningen till denna tomt får högst poängsumma. Jämförelsen är beroende av va-
let av kriterier och deras poängsättning. Viktigare i modellen än ”konflikt med riks-
intressen” är till exempel är ”teknisk/ekonomisk genomförbarhet”, ”risker/störningar”, 
”landmärke/image” och ”närhet till kommunikation, boende, hotell och kultur”. Om-
vandlingen av viktade kriterier till siffervärden ger jämförelsen ett sken av objektivitet, 
saklighet och opartiskhet. Men kriterierna speglar ett i grunden värderande synsätt på 
lokaliseringen av kongress- och hotellanläggningen. 
 Utredningen kommer fram till att Ångfärjetomten är den bästa platsen för kongress- 
och hotellanläggningen. Det finns ingen anledning att byta lokalisering. Utvärderingen 
sammanfattas i en tabell så här:

42 Ibid. Bilaga; skiljaktig mening.
43 Yttranden 2013-03-18, Riksantikvarieämbetet.
44 Lokaliseringsutredning för hotell- och kongressanläggning, 2012-01-12.
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 2012-12-12 godkänns det andra planprogrammet av Stadsbyggnadsnämnden.45 Hu-
vudsyftet är som tidigare att ge plats för en kongress- och hotellanläggning och bostä-
der med verksamhetshetslokaler i bottenplan. Motiven för exploateringen har fått tydli-
gare hänvisningar till marknaden. Kongress- och hotellanläggningen ska stärka stadens 
regionala konkurrenskraft och attraktivitet. Även om grunddragen i planeringen kvar-
står så finns det några viktiga skillnader i det reviderade förslaget som hänger samman 
med anpassningen till kulturmiljön i området. Den nya bebyggelsen har genomgått en 
omfattande arkitektonisk bearbetning för att bättre passa på platsen. Arkitektkonto-
ret Brunnberg & Forshed har anlitats för att göra en ”stads- och kulturmiljöanalys” av 
planerna på en ny gestaltning av kongress, hotell och bostäder.46 Det är bebyggelsens 
storlek, höjd, planform och siktlinjer som analyserats i volymstudier, sektioner och il-
lustrationer. De kulturhistoriska målen för det fortsatta planarbetet beskrivs så här:

• Bebyggelsens skala och strukturer ska anpassas till den övriga staden
• Ångfärjestationen flyttas 70 meter
• Den historiska kopplingen till järnväg och färjetrafik ska tydliggöras
• Kulturhistoriska element i området synliggörs

Det reviderade planprogrammet har ett avsnitt med rubriken ”Konsekvenser”. Här 
finns följande retoriska argumentering om påverkan på kulturmiljön i området:

Den föreslagna bebyggelsen tar sin utgångspunkt i den bebyggelsestruktur som format 
stadskärnan och dess förhållande till den tidigare hamnverksamheten... Planförslaget som 
det föreligger bedömer staden inte innebära någon påtaglig skada på riksintresset, snarare 
förstärker det riksintresset genom att återskapa en försvunnen bebyggelsestruktur i kvarte-
ret Ångfärjan... Genom att flytta den ursprungliga delen av byggnadskroppen och förlägga 
den alldeles invid såväl tullhus som kaj uppnås positiva effekter av betydelse för riksintresse 
för kulturmiljön. Ångfärjestationen får ett mer framträdande läge i förhållande till omgi-
vande väsentlig högre stenhus… kopplingen till färjetrafiken och Sveriges allra första järn-
vägsförbindelse med utlandet (förstärks). 47 

45 Program 2012-12-05 reviderade 2012-12-12 för fastigheten Gamla staden 1:2 m fl.
46 Ibid, sid 14.
47 Ibid, sid 27.

Tabell 1. Sammanställning av lokaliseringsbedömningen.
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Samråd och remiss
Samrådsmötet till det andra programmet lockar 300 deltagare. Stadsbyggnadsförvalt-
ningens rapport visar att många medborgare är fortsatt negativa till planerna.48 Kom-
munen får ett stort antal skrivelser från remissinstanser, sakägare och grannar som 
ifrågasätter flytten av Ångfärjestationen. Stadsbyggnadsförvaltningen hänvisar i sam-
rådsrapporten till sitt uppdrag och ”vidhåller att den föreslagna bebyggelsen ger förutsätt-
ningar för ett kvalitativt stadsrum.”49

48 Rapport från programsamråd 2012-12-05.
49 Ibid. Sid 23.

Figur 6 och 7. Det nya förslaget på bebyggelse från JAIS arkitektkontor och Wingårdh arki-
tekter.
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 Länsstyrelsen skriver att programmet behöver kompletteras med en MKB som nog-
grant redovisar påverkan på riksintressen.50 Att flytta Ångfärjestationen 70 m söderut 
kritiseras som kulturhistoriskt mål i planarbetet. Länsstyrelsen anser att det finns goda 
förutsättningar att bevara Ångfärjestationen på sin nuvarande plats. Kulturförvaltning-
en finner att den nya bebyggelsen i förslaget är bättre anpassad till stadsbilden. Oe-
nigheten kvarstår dock beträffande Ångfärjestationen. På denna punkt sammanfaller 
Kulturförvaltningens synpunkter med remissyttrandet från länsstyrelsen. En partiell 
rivning av tillbyggnader och flytt av stationen är inte förenlig med platsens kulturarv. 
Det finns ingen anledning att frångå bevarandeprogrammets utpekande av Ångfär-
jestationen som en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad. Kulturförvaltningen 
vill att detaljplanen kompletteras med skyddsbestämmelser som gör att stationen kan 
bevaras på ursprunglig plats.51 Enligt Kulturförvaltningen går det mycket väl att kombi-
nera planerad exploatering av området med ett bevarande av Ångfärjestationen. 

Den andra MKB:n
2013-05-30 presenteras MKB:n till det andra planförslaget. Det är två nya konsultföretag 
som fått i uppdrag att göra utredningen; Ramböll och Acanthus. Konsulterna ska göra 
en samlad bedömning av planens inverkan på miljö, hälsa och hushållning av resurser. 
Den sammanfattande slutsatsen i MKB:n är att förslaget ger ”ett visst mått av skada på 
riksintresset” 52, men skadan bedöms inte som påtaglig. Därmed reduceras hindret mot 
genomförandet av detaljplanen. Konsulteras analys av konsekvenserna för kulturmiljön 
beskrivs så här:

Planförslaget medför en flytt av Ångfärjestationen… Delar av Ångfärjestationens kulturhis-
toriska värden kommer att påverkas negativt vid rivning av de olika utbyggnaderna. Bygg-
nadens nuvarande form är en följd av förändrade behov under årens lopp och en viktig del 
av byggnadens autenticitet och kulturhistoriska värde... Konsekvenserna av planförslaget 
är att förståelsen av Ångfärjestationen som förmedlare av platsens historia begränsas… En 
flytt och rivning av vissa delar kommer att påverka en del av riksintresset negativt… skadan 
kan dock inte betecknas som påtaglig.53

För att begränsa exploateringens negativa effekter på kulturmiljön i planområdet för-
slår konsulterna följande åtgärder i utredningen:

• Framtagning av informationsmaterial som binder samman stationens framtid 
med ursprungligt läge och perrongtak som förtydligar platsens historiska sam-
band.

• Gestaltning av stationens nya läge med markarbeten och möblering som lyfter 
fram kopplingen till perrongtak och ursprungligt läge.

• Skyltar och informationsmaterial på Hamntorget och inne i byggnaden på den 
nya platsen som bidrar till förståelse av stationens ursprungliga läge och funk-
tion.

50 Yttrande 2012-06-13, Länsstyrelsen.
51 Ang. planprogram för Gamla staden 1:1 m fl, Kulturförvaltningen.
52 MKB till detaljplan för Gamla staden 1:1 m fl, 2013-05-30, sid 2.
53 Ibid, sid 20-21.
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Från samråd till beslut
2013-05-30 redovisar Stadsbyggnadsförvaltingen förslaget till detaljplan för samråd.54 
Detaljplaneförslaget har inga ändringar av betydelse för kulturmiljön jämfört med det 
bakomliggande programmet. Länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara 
Ångfärjestation förvandlas till ett argument för att ”en flytt av byggnaden inte påtagligt 
minskar byggnadens kulturhistoriska relevans.”55 Den nya arkitekturförslagen från JAIS ar-
kitektkontor (kongress- och hotellanläggningen) och Wingårdhs arkitekter (bostäder) 
ger en stadsbild som är bättre anpassad till kulturmiljön. Kommunen har för avsikt att 
sälja bostadskvarteret med 130-150 lägenheter till Midroc Property Development. Mar-
ken för kongress- och hotellanläggningen och Ångfärjestationen ska upplåtas via tomt-
rätt. Kommunen ska sälja Ångfärjestationen till Midroc Property Development, som i 
sin tur ska bekosta flytt och upprustning av byggnaden på den nya platsen. Mark- och 
exploateringsavdelningen svarar för markförsäljning, fastighetsbildning och markreg-
lering. Detaljplanen ska vara genomförd inom 10 år från det beslutet vunnit laga kraft. 
 2013-08-26 godtar en oenig länsstyrelse förslaget till ny detaljplan.56 Det faktum att 
Ångfärjestationen och perrongtaken ingår i riksintressebeskrivningen gör en flytt av 
Ångfärjestationen problematisk ur kulturmiljösynpunkt. Denna gång väljer dock myn-
digheten att inte ta strid. Länsstyrelsens samhällsdirektör kommer fram till att omlo-
kaliseringen av Ångfärjestationen kan vara en acceptabel lösning som del i en stadsut-
veckling som inbegriper förtätning i centrum. Enheten för kulturmiljö har en annan 
uppfattning i planfrågan. Kulturmiljödirektören och handläggande antikvarie anmäler 
avvikande mening med följande motivering:

54 Samrådshandling 2013-05-30. Stadsbyggnadsförvaltningen.
55 Ibid, sid 17.
56 Yttrande 2013-08-26, länsstyrelsen.

Figur 8. Den nya förslaget till kongress- och hotellanläggning från JAIS arkitektkontor.
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Ångfärjestationen med omgivande miljö och perrongtak utgör en väsentlig del av hamn- och 
järnvägsstaden Helsingborgs historia. I riksintressebeskrivningen för Helsingborg står ”den 
sedan 1800-talet succesivt utbyggda hamnen och järnvägen med tillhörande byggnader som 
visar på funktionen som viktig hamn- och järnvägsstad” som uttryck för riksintresset. Då 
Ångfärjestationen med perrongtak utgör en sista bevarad del av järnvägs- och hamnverk-
samheten som fanns och utvecklades under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal går det inte att 
bortse från den väsentliga och påtagliga skada som ett rivande och flytt kommer att inne-
bära för denna miljö.57

Stadsbyggnadsförvaltningen går vidare och lägger fram detaljplanen för området med 
tillhörande planbestämmelser för beslut. Detaljplanen upprättas 2013-09-13 och genom-
går en redaktionell revidering 2013-10-31. 58 Samtidigt görs en översyn av MKB:n.59 Ram-
böll och Actanhus framhåller återigen att detaljplanen inte har någon påtaglig skada på 
områdets riksintresse, utan enbart ger en måttligt negativ påverkan på kulturmiljön. 
Visserligen begränsar exploateringen platsens förmåga att förmedla kulturhistoriska 
värden, men det betyder inte att riksintresset upphör i sin helhet. Perrongtaken står 
kvar på ursprunglig plats som ett vittnesmål om järnvägen. För att lindra skadorna på 
kulturmiljön föreslår konsulterna ett antal kompensationsåtgärder som informations-
material, skyltar och design som återskapar delar av kulturarvet. Det är samma förslag 
som Ramböll och Actanhus redovisat i föregående MKB.60 
 Kulturförvaltningen är fortsatt negativ till flytten av Ångfärjestationen. Denna del 
av detaljplanen accepteras inte ur kulturmiljösynpunkt. Detaljplanen anses strida mot 
förvanskningsskyddet i plan- och bygglagen. Flytten av Ångfärjestationen försvagar 
kulturmiljöns ställning som riksintresse i city. Kulturförvaltningen noterar även att 
föreslagna kompensationsåtgärder i MKB:n inte blivit säkerställda i detaljplanen. Po-
litikerna i kulturnämnden är inte lika kritiska som tjänstemännen och ser planförsla-
get som genomförbart.61 Invändningarna mot detaljplanen från grannar och sakägare 
kvarstår och har inte minskat i intensitet. Både demonstrationer och namninsamling 
genomförs till stöd för en lokal folkomröstning i syfte att förhindra rivningen av Ång-
färjestationen.62 
 2013-11-19 godkänner Stadsbyggnadsnämnden detaljplanen. I planbeskrivningen 
ses Ångfärjestationen som en värdefull byggnad i sitt nya läge på kajen. Ett skydd mot 
förvanskning av byggnaden har nu införts. Av planbestämmelserna framgår att bygg-
nadens karaktärsdrag beträffande fasad och färgsättning ska bevaras. Markanvänd-
ningen i planen har fått beteckningen centrumverksamhet.63 

57 Bilaga till yttrande 2013-08-26, länsstyrelsen.
58 Detaljplan för fastigheten Gamla staden 1:1 m fl. 2013-10-31. 
59 MKB till detaljplan 2013-10-31.
60 Konsulternas förslag i MKB:n är att skapa ett informationsmaterial som binder samman per-
rongtaken med den ursprungliga platsen för Ångfärjestationen. Informationsmaterial ska finnas 
som skyltar på hamntorget och inne i stationen på det nya läget. Genom gestaltningen i form av 
markarbeten och möblering ska kopplingen till den ursprungliga platsen/lokaliseringen synlig-
göras.
61 Utlåtande 2013-11-08.
62 Se Helsingborg Dagblad 2012-06-14.
63 Detaljplan 2013-09-12. 
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 Stadsbyggnadsförvaltningen ser den nya bebyggelsen som bättre anpassad till stads-
bilden med utsikt mot vattnet från bakomliggande hus. Gestaltningen anses återskapa en 
försvunnen bebyggelsestruktur i kvarteret, vilket Stadsbyggnadsförvaltningen beskriver 
som en förstärkning av riksintresset. Även flytten av Ångfärjestations ursprungliga bygg-
nadskropp tillskrivs ”flera positiva effekter av betydelse för riksintresset kulturmiljön.” 64 Det nya 
läget gör att Ångfärjestationen får en mer framträdande plats i staden invid tullhuset, en 
lokalisering som uppfattas som ett förtydligande av platsens kulturhistoriska relation till 
färjeläget och stadens första järnvägsförbindelse med utlandet. 
 Stadsbyggnadsförvaltningens planbeskrivning lyfter fram exploateringens positiva 
effekter på kulturarvet och håller tillbaka negativa konsekvenser. Det är ett förhåll-
ningssätt till kulturmiljöns värden som står i kontrast till kritiken från medborgare, 
Kulturförvaltningen och tjänstemännen vid länsstyrelsens Kulturmiljö- och samhälls-
planeringsenhet. Det finns två mycket olika bilder av detaljplanen. Exploateringsintres-
set har stöd från ledande politiker i kommunen och Stadsbyggnadsförvaltningen, ett 
stöd som är starkare i slutändan än skyddet för Ångfärjestationen genom det lokala be-
varandeprogrammet och den centralt fastställda riksintressebeskrivningen. Samtidigt 
kan noteras att stödet för kulturmiljön som riksintresse fick kommunen att omvärdera 
det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen och anpassa arkitekturen till stads-
bilden. Länsstyrelsens underkännande av den första detaljplanen framstår som avgö-
rande för denna vändpunkt i detaljplaneprocessen. Analysen fortsätter och fördjupas i 
fallstudiens nästa avsnitt.

3. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Fallbeskrivningen tar fasta på hur kulturmiljön behandlats i den kommunala planering-
en från inbjudan till markanvisningstävlingen 2009-03-05 till Stadsbyggnadsnämndens 
godkännande av detaljplanen 2013-10-31. I centrum för intresset är Ångfärjestationen, 
kulturarvet i planområdet och frågan om kulturmiljökompensation. Nyckelaktörerna 
använder inte ordet kompensation. Deras agerande kan trots det uppfattas som syftande 

64 Ibid, sid 17.

Figur 9. Affisch från demonstration till stöd för Ångfärjestationens bevarande. Foto: Internet.
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till kompensation i en detaljplaneprocess som har negativa konsekvenser för kulturarvet. 
Fem grundvillkor behöver uppfyllas för att förslagen till åtgärder ska kunna definieras 
som kulturmiljökompensation. Det ska föreligga en (a) exploatering av kulturmiljö, som 
(b) leder till en negativ påverkan (skada eller förlust av värden/kvaliteter), vilket i sin tur 
(c) påkallar ett behov av gottgörelse (åtgärder/ersättning), som (d) regleras i avtal med 
exploatören eller fastställs i myndighetsbeslut och ska (e) genomföras inom en bestämd 
tidsrymd. 
 Fallbeskrivningen ger stöd för följande analys av kulturmiljökompensation i plane-
ringen från inbjudan till markanvisningstävlingen till kommunens godkännande av 
detaljplanen:  

• Exploatering av kulturmiljö: Att exploatering sker i ett område med en värdefull 
kulturmiljö är uppenbart. Planområdet i Helsingborg är utpekat som ett riksin-
tresse för kulturmiljön av Riksantikvarieämbetet. Tvistefrågorna i fallet handlar 
om tolkningar av riksintressebeskrivningen, flytten av Ångfärjestationen med riv-
ningar av tillbyggnader, den nya bebyggelsens påverkan på miljön som kulturarv, 
stadsbild, planform och struktur. 

• Negativ påverkan: Att exploateringen har en negativ påverkan på kulturmiljön be-
kräftas av samtliga nyckelaktörer i detaljplaneprocessen. Oenigheten gäller graden 
av negativ påverkan och risken för påtaglig skada på riksintressen. Stadsbyggnads-
förvaltningen hävdar att det nya förslaget till detaljplan 2013-10-31 har både nega-
tiva och positiva effekter på kulturmiljön. Länsstyrelsen finner att den första detalj-
planen, antagen 2011-05-18, har så negativa konsekvenser att den påtagligt skadar 
kulturmiljön som riksintresse. Detaljplanen underkänns. Den andra detaljplanen 
ger också en negativ påverkan på kulturmiljön, men denna gång anser en oenig 
länsstyrelse 2013-08-28 att skadan är acceptabel. 

• Gottgörelse: Att detaljplaneprocessen inbegriper gottgörelse för skador på kultur-
miljön bekräftas i överenskommelser (ramavtal), planbeskrivningar och MKB:n. 
Det faktum att ersättningen visar sig vara en omtvistad flytt och restaurering av 
Ångfärjestationen förändrar inte saken. Från exploateringssynpunkt är flytten 
fortfarande en gottgörelse för skador på kulturmiljön som uppstår därför att mar-
ken frigörs för byggandet av en kongress- och hotellanläggning. Restaureringen 
och flytten av Ångfärjestationen till ny plats i området framställs i planeringsun-
derlagen både som en förlust och ett återskapande av kulturhistoriska värden. I 
Stadsbyggnadsförvaltningens planbeskrivning 2013-10-31 har flytten en negativ ef-
fekt på kulturmiljön, orsakad av exploateringen, samtidigt som den nya kajplatsen 
tillförs en kulturhistorisk upplevelse. 

• Avtal/beslut: Framtiden för Ångfärjestationen på en ny plats regleras både i planav-
tal med exploatören och av staden via myndighetsbeslut.65 Det finns ett skydd mot 
förvanskning av byggnaden i detaljplanen i det nya läget på hamnkajen. Detaljpla-
nen är ett kommunalt myndighetsbeslut. Enligt ramavtalet och planbeskrivningen 

65 Exploatören och kommunen har även förhandlat fram ett markanvisningsavtal för reglering-
en av planerad bebyggelse, som i detta skede väntar på godkännande i kommunfullmäktiga.
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2013-10-31 ska staden sälja Ångfärjestationen till exploatören, som ska bekosta flytt 
och återuppbyggnad till ursprungligt skick. Det finns inga hänvisningar i planbe-
skrivningen till konsulternas förslag till åtgärder i de MKB:n som tagits fram av 
SWECO, Ramböll och Actanhus. De föreslagna kompensationsåtgärderna för ex-
ploateringens negativa påverkan på kulturmiljön lämnas obeaktade i planbeskriv-
ningen. Däremot syns de kompensatoriska gestaltningsförslagen vid perrongtaken 
i arkitekternas illustrationer till detaljplanen.

• Tidsrymd: Den tidsmässiga regleringen av kulturmiljökompensationen är 10 år 
räknat från när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket är genomförandetiden för de-
taljplanen. Då ska flytten av Ångfärjestationen vara genomförd. Det tidsmässiga 
villkoret för kulturmiljökompensation får därmed vara uppfyllt i fallet.

Denna analys utmynnar i att detaljplaneprocessen innehåller åtgärder som uppfyller 
kriterierna för kulturmiljökompensation. Fallet innehåller ett tydligt möte mellan två 
intressen; ett exploateringsintresse och ett kulturmiljöintresse. Bakom planarbetet 
i Helsingborg finns en politisk drivkraft. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i upp-
drag är att ta fram en detaljplan som möjliggör ny bebyggelse, ett uppdrag som utgår 
från ett styrande exploateringsintresse. Men kommunen kan inte själv bestämma över 
markanvändningen i områden med riksintressen, utan måste i detta fall dela makten 
med länsstyrelsen, som efter tvekan godkänner den andra detaljplanen. I områden där 
kulturmiljön är ett riksintresse finns ett rättsligt stöd för kulturhistorien som balanse-
rar exploateringsintresset. Det är en maktförskjutning som i det aktuella fallet leder till 
framtagning av nya arkitekturförslag som delvis tillgodoser krav på hänsyn till stads-
bilden.

Slutsatser
Kulturmiljöns roll vid planeringen och utformningen av detaljplanen i Helsingborg kan 
sammanfattas i följande tio slutsatser:

Kompensationstyper
En första slutsats är att detaljplaneprocessen i staden inbegriper två principiellt olika typer av 
kulturmiljökompensation. Dels innehåller detaljplanen ett återskapande av samma typ 
av kulturhistoriska värden på annan (ny) plats i planområdet. Dels föreslår konsul-
terna kompensation genom uppsättning av informationsskyltar och design på plat-
sen för skadan som refererar till Ångfärjestationen som kulturmiljön. Rivningen av 
tillbyggnader och flytt av stationen till en ny kajplats i hamnen representerar ett slags 
återskapande av kulturhistoriska värden i planområdet. Värden av samma typ rekon-
strueras på en ny plats. Avsikten är att förmedla en upplevelse av en historisk hamn-
miljö till besökare. Kritikerna ser denna kompensation som en historieförfalskning. 
Konsulternas förslag – presenterade i två MKB:n – är ett försök att kompensera förlus-
ten av kulturmiljövärden via text och design. Det är en annan typ av kulturmiljövär-
den som tillförs platsen. Ångfärjestationens ursprungliga relation till perrongtaken 
ska förmedlas genom en ny markbeläggning och en ny möblering av det offentliga 
rummet. Skyltar som berättar om platsens kulturhistoria ska sättas upp både inne 
i Ångfärjestationen på det nya läget och ute på hamntorget. En av informanterna är 
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tveksam till att beskriva flytten av Ångfärjestationen som en kompensatorisk åtgärd. 
Invändningen ser ut så här:

Jag skulle inte säga att flytten av ångfärjan är en kompensationsåtgärd, eftersom flytten 
redan från början var en del av projektet. Tanken om flytt togs inte fram i samråd med 
antikvarisk expertis eller föranleddes av en utredning om konsekvenserna på kulturmiljön. 
Kommunen ställde inte heller något formellt krav på kompensation… Däremot så har det 
under planarbetes gång lyfts fram olika typer av åtgärder som ska mildra de negativa ef-
fekterna på kulturmiljön, så som viljan att förtydliga färjelägena och att bibehålla delar av 
perrongtaken för att koppla till järnvägens sträckning. Dessa delar växte fram som ett svar 
på den argumentation vi förde kring att strukturerna inte skulle bli läsbara med en flyttad 
ångfärjestation. (Informant)

Två kompletterande synpunkt på kompensation är:

En av de klurigaste frågorna i detta projekt har varit att det inför arbetet varit väldigt otyd-
ligt vad som faktiskt skall kompenseras. En byggnad mitt på en parkeringsplats berövad 
sin kontext är svår att motivera som en grundbult i ett riksintresse… Förståelsen för platsen 
måste gå att skönja och förstå så att de byggnader som finns i området fungerar i situatio-
nen. I detta arbete låg riksintressebeskrivningen till grund för den initiala analysen och 
det första volymförslaget… och de kulturhistoriska analyserna har bäddat för att dialogen 
mellan antikvarier, arkitekter och statsbyggare landat i en struktur som även beaktar sedan 
tidigare förlorade kulturhistoriska värde. (Informant)

Respektive:

Jag har snart 10 års erfarenhet av arbete med kulturmiljöer … och har alltid tyckt att det är 
svårt att handskas med kompensationsåtgärder. Man är alltid avundsjuk på sina kollegor 
inom naturvården som kan plantera nya träd, anlägga grodtunnlar eller anlägga nya våt-
marker som kompensationsåtgärder. Det är mycket svårare inom kulturmiljöer eftersom det 
lätt tippar över till något som förvanskar autenticiteten. (Informant)

Beslutsmetoder och beslutsfattare
En andra slutsats är att kulturmiljökompensationen regleras via avtal och myndighetsbeslut. Ramav-
talet och förslaget till markanvisningsavtal representerar en marknadsorienterad reglering 
av kulturmiljökompensation i planområdet. Beslutsfattare är Midroc Property Develop-
ment som exploatör och staden i egenskap av markägare och planerare. Avtalet är en frivil-
lig överenskommelse som överför ägandet av Ångfärjestationen och kostnaden för flytten 
av byggnaden till exploatören. Detaljplanens bestämmelser om skydd mot förvanskning av 
Ångfärjestationen är ett kommunalt myndighetsbeslut som kan överklagas. Både ramavta-
let, planbeskrivningen och detaljplanen är en bekräftelse i efterhand på överenskommelser 
i detaljplaneprocessen mellan staden och exploatören. Kommunen har varit pådrivande i 
förhandlingarna för exploatören och styrt processens inledande skeden:

I och med att detta var en utlyst markanvisningstävling av staden, där staden utformat ett 
tävlingsprogram med tävlingsföreskrifter så gjorde vi ingen analys utöver vad som stod i 
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tävlingsprogrammet. Vi hade ingen anledning att ifrågasätta stadens analyser av situa-
tionen… Vid våra normala exploateringsprojekt för vi själva dialog med kulturexpertis och 
länsstyrelse i syfte att bevara det som av dessa anser vara bevarandevärt. I detta fall låg det 
dock inte på vår uppgift att föra sådan dialog. Vi har heller inte fått delta i sådana dialoger i 
detta fall eftersom hela detaljplaneringen skett i kommunens regi. (Informant)

Intern oenighet hos nyckelaktörer
En tredje slutsats är att detaljplanen påverkats av att kommunen och länsstyrelsen inom sig haft 
skilda synpunkter på hur kulturmiljön ska tas tillvara. Planarbetet har varit kontroversiellt 
såväl bland politiker och medborgare som hos tjänstemän vid kommunala förvaltningar 
och enheter inom länsstyrelsen. Politikerna är oense om hur Ångfärjestationens kultur-
historiska värden ska behandlas i planarbetet. Oenigheten gäller både byggnadsmin-
nesförklaringen och flytten av Ångfärjestationen. Majoritetens förslag vinnare efter 
voteringen. Rapporterna från samrådet i detaljplaneprocessen visar på ett stort intresse 
hos medborgare och en omfattande kritik mot förslaget. Också inom länsstyrelsen finns 
skilda uppfattningar om planernas påverkan på riksintressen. En intern oenighet växer 
efterhand fram hos länsstyrelsen, som först underkänner detaljplanen och sedan godtar 
en bearbetad version. Beslutande chefer kör över sina handläggare och väljer att accep-
tera kommunens planförslag. Följande svar från informanterna belyser synen på kon-
flikten mellan exploaterings- och kulturmiljöintresset:

I det kommunala självstyret är det ibland svårt att vinna gehör för kulturmiljövärden i hög-
profilärenden där det finns en stark politisk agenda, medan det är lättare att få igenom 
planskydd i mindre kontroversiella fall. Det finns en stor rädsla för att ”låsa” strategiska 
områden genom att säkerställa kulturvärden. Självklart hoppas jag att även politiker brin-
ner för kulturarvet, men jag tror inte alltid att man förstår potentialen i det gamla när man 
vill bygga nytt. Det är lätt att se kulturmiljön som en belastning istället för som inspiration. 
(Informant)

Det fanns en möjlighet att välja mellan att bevara delar av den gamla stationsbyggnaden 
(”Ångfärjan”) på befintligt läge, eller flytta den till angivet nytt läge. Vi valde det senare 
eftersom vi inte hade fått plats med erforderlig storlek på hotell/kongress på den aktuella 
platsen med bibehållen Ångfärjestation i befintligt läge. (Informant)

Det är viktigt att ta tillvara kulturmiljövärden, men de måste stå på solid grund. Att vi un-
der en period rev mycket har gjort att vi idag kanske är onödigt restriktiva, det måste finnas 
en ekonomisk hållbarhet i bevarandet. Städer har alltid utvecklats, men det ska naturligtvis 
finnas historiska spår som kan läsas. (Informant)

Jag har varit med om liknande processer tidigare och vet att det alltid, åtminstone i Helsing-
borg, finns ett motstånd mot alla förändringar. Hela omvandlingen av norra hamnen t.ex. 
mötte kompakt motstånd, men idag tycker alla att det var rätt beslut som fattades och alla 
är positiva till området och dess utformning. Man har hellre kvar en stor parkeringsplats än 
förändrar området, men vet inte vad man vill ha i stället mer än att det ska vara något för 
Helsingborgarna. (Informant)
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Det har varit jätteintressant att följa debatten i tidningar och kring fikabord. Det är sällan 
som så många engagerar sig i stadsplaneringen, oavsett om man är för eller emot... Men jag 
blev överraskad (av) hur känslig frågan var på ett politiskt plan och jag upplevde att min 
yrkesroll och mina befogenheter plötsligt ifrågasattes. (Informant)

Politiska resurser och maktrelationer
En fjärde slutsats är att planarbetet förmedlar en maktrelation med en bakomliggande politisk 
drivkraft som balanseras av statliga krav och regler om riksintressen. Planeringen startar på 
kommunens initiativ och tar form i staden genom en markanvisningstävling. Det är 
ledande politiker och kommunala chefstjänstemän i Helsingborg som sitter i juryn och 
utser vinnare i markanvisningstävlingen. Därmed får det vinnande förslaget en stark 
ställning i början av planeringen. Kulturmiljöintresset förmedlas i kommunen av oppo-
sitionen mot exploateringen; politiker och tjänstemän som värnar om kulturarvet. Här 
ingår grannar och medborgare som skickar in ett stort antal skrivelser på samrådsför-
slag. Inom kommunen har exploateringsintresset ett tydligt övertag i början av detalj-
planprocessen. Oppositionen kan inte ensam rädda Ångfärjestationen på sin ursprung-
liga plats med stöd av bevarandeprogram och krav på hänsyn i översiktsplanen. Det är 
svårt att ändra lokaliseringen av kongress- och hotellanläggningen.
 Den politiska makten i kommunen balanseras av länsstyrelsens inflytande över 
kulturmiljöer som ingår riksintresse. Den första detaljplanen upphävs. Länsstyrelsen 
och kommun hamnar i en kollisionskurs, vilket får politikerna att omvärdera det vin-
nande förslaget i markanvisningstävlingen. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att undersöka alternativa lösningar i samverkan med exploatören. Initiativet kommer 
återigen från kommunen. Exploatören tvingas byta arkitektpartner. Lokaliseringen av 
kongress- och hotellanläggningen behålls, men den arkitektoniska gestaltningen av an-
läggningen och bostäderna anpassas på ett tydligare sätt till stadsbilden och områdets 
övergripande kulturvärden. 

Stadsbild och riksintresse
En femte slutsats är att länsstyrelsens underkännande av detaljplan får kommunen att utveckla nya 
arkitekturförslag som tar större hänsyn till stadsbilden. Det är länsstyrelsens användning av 
sina maktbefogenheter som tillsammans med intern kritik bidrar till att staden tar fram 
förslag på ny gestaltning av bebyggelsen. Länsstyrelsens underkännande av 2011 års de-
taljplan framstår som en utlösande faktor och får ledande politiker och kommunala chefs-
tjänstemän att ompröva exploateringen. Majoriteten vill dock inte ändra lokaliseringen av 
kongress- och hotellanläggningen, varför Ångfärjestationen flyttas. Invändningarna från 
Kulturförvaltningen, grannar och medborgare kvarstår mot flytten. De nya förslagen från 
JAIS arkitektkontor och Wingårdh arkitekter utgår från kulturmiljöanalyser framtagna av 
Brunnberg & Forshed arkitektkontor. Kulturmiljöanalyserna får ett avgörande inflytande 
på anpassningen av arkitekturen till stadsbilden. Länsstyrelsens beslut att upphäva detalj-
planen 2011 försvagar det politiskt stödet bakom vinnande förslag i markanvisningstäv-
lingen. Kommunen beslutar att gör ett s k omtag. Kulturmiljön tilldelas nu en större roll i 
planarbetet. En av informanterna ger följande bild av återstarten:

Omtaget innebar att en mindre grupp tjänstemän… tog fram ett underlag vilket en ex-
tern arkitekt tämligen fritt fick tolka i en lokal kontext utifrån stadens och kulturmiljöns 
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förutsättningar. Detta resulterade i en stads- och kulturmiljöanalys och ett volymförslag 
vilket användes för att starta en ny prövning av en detaljplan... Under arbetet inför och 
med omtaget har möjligheten att påverka och styra arbetet ökat betydligt. Detta har i sin 
tur gjort att lokala förutsättningar fått ett mycket större utrymme och därmed har kultur-
miljöfrågan lyfts och tillsammans med stadsbilds-/stadsutvecklingsfrågan är det nu dessa 
som ligger till grund för arbetet. (Informant)

Planarbetets organisation
En sjätte slutsats är att planarbetet organiseras på ett sätt som ger exploateringsintresset en stark 
ställning jämfört med kulturmiljöintresset. Det finns ett centrum som producerar förslag 
och en periferi med remissinstanser som ska reagera på samrådshandlingar. Inflytan-
de, resurser och information är asymmetriskt fördelade. I centrum för planarbetet finns 
Stadsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att ta fram en ny detaljplan för markan-
vändningen. Syftet är implementering av förslag till ny bebyggelse i området. Exploate-
ringsintresset har prioriterats i detaljplaneprocessen och är utgångspunkt för planupp-
draget. Förslagen modifieras beroende på invändningar och deras styrka. Konsulterna 
är i planarbetet utbytbara rådgivare med avgränsade uppdrag. Omtaget resulterar i byte 
av både arkitekter och kulturmiljökonsulter.
 Kulturförvaltningen och länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplanering 
är två tydliga företrädare för kulturmiljöintresset som ställer krav på kunskapsunderlag. 
Men det är centrum som beställer tjänster, formulerar uppdrag till konsulter och lägger 
fram förslag för samråd. Remissvaren på 2010 års planprogram utmynnar i utrednings-
uppdrag till SWECO som visar att exploateringen har stora negativa konsekvenser på 
kulturmiljön som riksintresse.66 Både flytten av Ångfärjestationen och arkitekturen i det 
vinnande förslaget i markanvisningstävlingen ifrågasätts. Kommunen får inte önskade 
svar och väljer att byta konsult i samband med återstarten av planarbetet. Denna gång 
får Ramböll och Actanthus i uppdrag att göra MKB:n till detaljplaneförslaget. 

Tidig styrning och låsningar
En sjunde slutsats är att den kommunala planeringsprocessen genom markanvisningstävlingen 
och avtal med exploatören får en tidig låsning som är negativ ur kulturmiljösynpunkt. Markavis-
ningstävlingen sker i ett första tidigt skede i detaljplaneprocessen. Här har kulturmiljön 
en underordnad roll. Tävlingsprogrammet – som ligger till grund för arkitekturförsla-
gen – saknar referenser till områdets riksintresse. Det är en grupp ledande politiker och 
kommunala chefstjänstemän i juryn som pekar ut vinnare i markanvisningstävlingen. 
Den bästa lösningen på en tävlingsuppgift ska givetvis genomföras. Gestaltningen i täv-
lingsförslaget försvaras också in i det sista trots kraftiga invändningar om bristande 
anpassning till kulturmiljön, en kritik som till slut får länsstyrelsen att underkänna de-
taljplan.
 Juryns uppgift i tävlingar är att underlätta implementeringen av vinnande förslag. 
Men den goda förankringen kan förvandlas till nackdel i ett efterföljande planarbete. 

66 SWECO avråder från rivning av Ångfärjestationens tillbyggnader med hänsyn till kulthistoriska 
överväganden. Tillbyggnaderna speglar användningen. SWECO vill se förstärkt skydd för byggna-
den i detaljplanen och en utredning om byggnadsminnesförklaring. De politiker som driver dessa 
förslag förlorar i voteringar. Det är länsstyrelsen som beställer en utredning som grund för en even-
tuell byggnadsminnesförklaring.



239

Markanvisningstävlingen skapar i detta fall en tidig låsning som försvårar arkitekto-
niska anpassningar till kulturmiljön. Ramavtal inför omstarten på planarbetet har en 
likande effekt på möjligheten till förändring. Utrymmet för påverkan begränsas. Ram-
avtalet utgår från att Ångfärjestationen ska flyttas för att ge plats till kongress- och ho-
tellverksamhet. I båda detaljplaneprocesserna begränsas handlingsutrymmet innan 
förslagen blir föremål för samråd. Dessa tidiga låsningar framstår som ett systemfel 
ur ett kulturmiljöperspektiv. Utrymmet för inflytande i detaljplaneprocessen begränsas 
vid exploateringen som ger stora konsekvenser på kulturmiljön. Tre belysande svar på 
låsningen från informanterna är:

Mot bakgrund av Helsingborgs historia som sjöfart- och järnvägsknut är det ändå märkligt 
att man inte tar chansen att inbegripa Ångfärjebyggnaden i den nya anläggningen. Det 
skulle ju ur ett identitetsperspektiv (från stadens sida) vara intressant att lyfta fram den his-
torien. I stället väljer man att flytta en upprenoverad version av byggnaden till en lämplig 
plats där den så att säga blir ett museiföremål. (Informant)

Eftersom vi gick in fullt ut i en tävling efter en inbjudan från Helsingborgs kommun, till-
sammans med ett antal konkurrenter, så var vi förvissade om att kulturmiljöfrågorna ”var 
lösta” innan tävlingsinbjudan gick ut… Vi var därför överraskade över att Länsstyrelsen 
hade så kraftiga invändningar mot det vinnande förslaget, eftersom det helt följde de inten-
tioner som tävlingsinbjudan innehöll. I samband med omtaget hade man tagit stor hänsyn 
till Länsstyrelsens invändningar. Situationen som uppstod var alltså helt ny för oss, och vi 
var oförberedda på det som sedan hände. (Informant)

Att området hade stora kulturvärden stod klart redan innan planarbetet började… Däremot 
uppfattade jag att det inte fanns ett bra planeringsunderlag kring hur värdena manifeste-
rade sig i det fysiska rummet eller vilken roll ångfärjan spelade i riksintresse kulturmiljö. 
Ur antikvarisk synpunkt borde det ha funnits ett bättre underlag att utgå ifrån redan innan 
markanvisningstävlingen, men framförallt att hade det krävts en starkare vilja från bestäl-
laren att förena ett nybygge med platsens kulturvärden. (Informant)

Planeringsunderlag och kunskapsuppbyggnad
En åttonde slutsats är att kulturmiljön i riksintressebeskrivning är redovisade i texter som har en 
begränsad styrförmåga och inte är utformad för användning i planprojekt. Kulturmiljöns vär-
den i planområdet är översiktligt presenterade i riksintresset. Beskrivningen är generell 
och anger värden som behöver preciseras och anpassas till detaljplaneprocessen. Stads-
byggnadsförvaltningen uppfattar riksintressebeskrivningen som ett inaktuellt plane-
ringsunderlag. Planområdet har genomgått flera förändringar sedan 1997 utan att riks-
intressebeskrivningen uppdaterats av Riksantikvarieämbetet. Kunskapsuppbyggnaden 
har inte heller fortsatt lokalt i kommunen, vilket gör att teamen i markanvisningstäv-
lingen haft en missvisande utgångspunkt för sin gestaltning av tävlingsuppgiften. 
 Det förekommer en serie hänvisningar till riksintressebeskrivningen i Stadsbygg-
nadsförvaltningens planbeskrivningar. Kulturmiljön får efterhand en större roll genom 
utvecklingen av MKB:n till planarbetet. Också konsulterna citerar, kommenterar och 
refererar till riksintressebeskrivningen. Exploateringens omfattning, krav på under-
lag från remissinstanser och mångtydigheten i riksintressebeskrivningen kan förklara 
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uppdragen till konsulter att utreda kulturmiljön och analysera konsekvenser. Så här 
beskriver fyra informanter kritiken mot hur kulturmiljön i riksintressebeskrivningen 
fungerar som planeringsunderlag:

Riksintressebeskrivningarna och avgränsningarna ifrågasätts av kommunerna i exploate-
ringssituationen. Det är angeläget med en tidig dialog med kommunen inför en planerad 
exploatering. Då kan riksintresset tydliggöras och vid behov fördjupas. När kommunen 
arbetar med exploateringsavtal som föregriper planprocessen blir denna dialog svår. (In-
formant)

Det framgick dock ganska omgående att förslaget saknade en grund i staden kulturhistoria 
då det inte framgår …  att området är en del i ett riksintresse. Arbetet gick därmed i mångt 
och mycket ut på att förhålla sig till riksintresset och göra anpassningar, i den mån det är 
möjligt, för att fungera i den lokala kontexten. Det kan här påpekas att uppgiften var att 
skapa ett internationellt landmärke och inte en byggnad med stor anpassning till den rå-
dande stadsbilden. (Informant)

Ja, planeringsunderlaget beskrev kulturmiljön, men kanske inte i tillräcklig omfattning i 
samband med markanvisningstävlingen, vilket kan konstateras med facit i hand. I sam-
band med omtaget togs en beskrivning och bedömning av kulturmiljön fram som var mer 
heltäckande. (Informant)

För att kulturmiljön ska kunna få en tydligare roll behöver riksintresset förtydligas och inte 
minst tolkningen av påtaglig skada. Jag skulle också önska att lagstiftningen stödde en 
bättre långsiktighet i planeringen, eftersom översiktsplanen inte är bindande kan det lätt bli 
svängningar i en kommun som ofta byter färg eller som har minoritetsstyre. (Informant)

Aktiva och passiva roller
En nionde slutsats är att nyckelaktörerna intar passiva och aktiva roller till kulturmiljön i detalj-
planeprocessen och att rollerna varierar över tid. Politiker, Mark- och exploateringsavdelning-
en, Stadsbyggnadsförvaltningen, Midroc Property Development, Kulturförvaltningen, 
och Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplanering är sex nyckelaktörer i 
detaljplaneprocessen. Politikerna i kommunen har en aktiv roll som beslutsfattare och 
uppdragsgivare till tjänstemännen. Stadsbyggnadsförvaltningen är tillsammans med 
Mark- och exploateringsavdelningen en drivande aktör som tävlingsarrangör, avtals-
part, förslagsställare och projektledare för planarbetet. Kulturförvaltningen och läns-
styrelsen har också aktiva roller i planarbetet, men nu i syfte att förhindra rivning av 
tillbyggnader på Ångfärjestationen och en flytt av byggnaden. En minoritet av politi-
kerna i nämnder och styrelser yrkar också på att stationen ska bevaras. Exploatören har 
anpassat sig till förändrade planeringsförutsättningar. Länsstyrelsen upphäver den för-
sta detaljplanen. Deras omsorg om kulturmiljön utgår från riksintressebeskrivningen 
och byggnadsminnesutredningen. Stadsbyggnadsförvaltningen försvarar sina förslag 
i samrådsrapporter och planbeskrivningar. Kulturmiljöintresset och exploateringsin-
tresset är två tydliga och aktiva roller som står mot varandra i planarbetet.
 Detaljplaneprocesser innehåller inte bara aktiva aktörer som vill förnya respektive 
bevara kulturarvet. Här finns även passiva roller av underlåtenhet och återkallande av 
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krav. Ett exempel är Stadsbyggnadsförvaltningens underlåtenhet att utveckla konsul-
ternas förslag till gottgörelse. Exploatören ser kompensation som ett kommunalt an-
svar. Länsstyrelsen tar inte heller upp konsulternas förslag till åtgärder. Möjligheten att 
ersätta förluster och värden och återskapa kvaliteter framstår som en till stor del out-
nyttjad strategi i fallet. 
 Detaljplaneprocessen inbegriper tre belysande exempel på återkallande av krav. Det 
första återtåget sker när kommunen beslutar att avbryta striden med länsstyrelsen 
och ändra inriktning på planarbetet. Nya förslag på bebyggelse tas fram via parallella 
uppdrag och byte av arkitekter. Det andra återtåget äger rum då länsstyrelsen beslu-
tar, mot handläggarnas vilja, att inte byggnadsminnesförklara Ångfärjestationen. Det 
tredje återtåget inträffar i slutet av det återupptagna planarbetet när en oenig länssty-
relse accepterar den andra detaljplanen, trots dess negativa påverkan på kulturmiljön 
som riksintresse genom flytten av Ångfärjestationen och rivning av tillbyggnader. Det 
är bara kulturförvaltningen som i slutet står kvar vid uppfattningen att flytten av Ång-
färjestationen är ett oacceptabelt ingrepp. Fram träder en detaljplaneprocess med nyck-
elaktörer som intar olika roller till kulturmiljön, vilka förändras över tid, men som trots 
rollförändringar inte lyckas överbrygga skillnaderna i synen på kulturarvet.

Erfarenhetsåterföring
En tionde slutsats är att kulturmiljöarbetet separerats från erfarenhetsåterföringen i detaljpla-
neprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför planarbetet på uppdrag från politi-
kerna. Kunskapsuppbyggnaden går ut på att ta fram planeringsunderlag som möjliggör 
exploateringen av området, först med utgångspunkt från vinnande förslag i markanvis-
ningstävlingen, senare med hänsyn till två nya arkitekturförslag från JAIS Arkitektkon-
tor och Wingårdh Arkitekter. Krav på ett bevarande av Ångfärjestationen blir ett hin-
der som ska nedkämpas – inte en utgångspunkt för planarbetet. Genom länsstyrelsens 
underkännande av detaljplanen uppstår ett behov av kunskapsunderlag som belyser 
hur den nya bebyggelsen påverkar stadsbilden, planform, struktur och byggnadstradi-
tion. Kulturmiljön i planarbetet utreds av externa konsulter med avgränsade uppdrag. 
Erfarenhetsåterföringen begränsas i detaljplaneprocessen genom byte av konsulter, 
utebliven bearbetning av förslag till kompensationsåtgärder och en organisering av 
planarbetet som ger kulturmiljöns företrädare rollen av remissinstans. Två svar från 
informanterna som belyser erfarenhetsåterföringens svaga ställningen är:

Någon specifik plan för uppföljning känner jag inte till men detaljplanen är ju i sig en plan 
för uppföljning. I detaljplanen bevakas att sikt, stråk, material och det allmänna rummet 
och att ångfärjestationsbyggnaden finns kvar… Vi ansvarar för anläggandet av att den all-
männa platsmarken iordningställs och att planerna i de delarna genomförs enligt intensio-
nerna i planen. (Informant)

I dagsläget finns ingen konkret plan för att utvärdera åtgärderna då de är en del av den 
stadsstruktur som skapas. Flytten av ångfärjestationen är dock med i stadens avtal med 
exploatör. (Informant)

En systematisk användning av kulturmiljökompetens i detaljplaneprocesser och en 
framåtsyftande återanvändning av kulturmiljövärden förutsätter en balansering av 
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intressen; exploateringsintresset måste vägas mot kulturmiljöintresset. Ett första 
grundvillkor är regler till stöd för kulturmiljöarbetet och ett återskapande av kulturmil-
jövärden. Ett andra grundvillkor är att kulturmiljöns värden dokumenteras och får en 
likvärdig behandling i planbeskrivningar. Men det räcker inte med kunskapsunderlag 
vid exploateringar. En tredje grundvillkor är tillgång till kulturmiljökompetens i pro-
jektgrupper som utför planarbetet, beställer förslag på kulturmiljökompensation och 
svarar för genomförandet av åtgärder som återskapar kulturmiljövärden. Om kom-
munen saknar egen kulturmiljökompentens behöver konsulter anlitas. Men inte som 
avgränsade insatser utan kulturmiljöarbetet ska både inbegripa utveckling av kompen-
sation och uppföljning av åtgärder som bas för uppbyggnaden av en systematisk erfa-
renhetsåterföring.
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Yttranden 2013-03-18. Fråga om byggnadsminnesförklaring av Ångfärjestationen, Gamla staden 
1:1, Helsingborg kommun, Skåne län. Riksantikvarieämbetet.

Yttrande 2013-07-07. Ang. detaljplan för Gamla staden 1:1. Kulturförvaltningen. Helsingborg Stads.
Yttrande 2013-08-26. Samråd om detaljplan för Gamla staden 1:1. Länsstyrelsen i Skåne län.




