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Helsingborg &  
Landborgen

Helsingborg är Sveriges åttonde största stad 
med sina 97000 invånare och ligger vid 
Öresunds smalaste del. Endast fyra kilome-
ter skiljer mellan det svenska Helsingborg 
och det danska Helsingör och den visuella 
kopplingen är ständigt närvarande. Detta 
strategiska läge har gjort Helsingborg till 
en viktig stad under många hundra år och 
under medeltiden, då både Helsingborg och 
Helsingör var danskt, var stadens slott ett av 
Nordens mäktigaste fästen.  
 Landborgen är en brant sluttning som 
dominerar stadens geografi. Den löper i 
nord-sydlig riktning längs kusten och delar 
staden i två delar där den kustnära delen 
nedanför branten är äldre och småskalig 
medan platån domineras av stora byggnader 
och stora stadsrum. 
 Utmed landborgen finns ett antal ravin-
er som bildades under den senaste istiden. 
Dessa fungerar som idag som transportstråk 
mellan den övre och nedre delen av branten.  
(Wikipedia A, 2014)

Del 1. Bakgrund & problemformulering

Barriär
Landborgen är en tydlig barriär som delar 
upp Helsingborg i öst och väst. Trots att 
många områden uppe på platån ligger 
väldigt nära stadens centrum så är kop-
plingarna däremellan ofta bristfälliga och 
otrygga. Landborgen blir mindre tydlig som 
barriär i den södra delen av staden medan 
den i norr är markant med sin branta stign-
ing på över tjugo meter.
 I stadens centrum blir Landborgen en 
gräns där den täta kvartersstaden slutar och 
de storskaliga institutionerna och sjukhusen 
börjar. 
 Trots sin barriärverkan så är Landbor-
gen en stor tillgång för Helsingborg och 
bidrar med storslagen utsikt, grönska och 
biologisk mångfald på en väldigt attraktiv 
plats i staden. 

Problemformulering
Kandidatkursen Arkitektur i Kontext gick 
ut på att arbeta med dessa barriärer och 
försöka överbrygga dem med arkitekturens 
hjälp. Jag har valt att enbart fokusera på 
den fysiska barriär som Landborgen utgör. 
Att försöka överbrygga de ekonomiska och 
sociala skillnaderna mellan norra och södra 
Helsingborg med hjälp av arkitektur tror jag 
är svårt. Det finns så många parametrar som 
spelar in när det gäller dessa skillnader och 
att jämna ut dem kräver ett grepp som är 
mycket större än vad denna kurs omfattar.
 I stället har jag valt att koppla ihop den 
småskaliga stadskärnan nedanför Landbor-
gen med den storskaliga bebyggelsen ovanpå 
platån. Frågeställningen jag har utgått ifrån  
är denna:

Hur kan ett exklusivt hotell bidra till en lyckad 
hopkoppling mellan Landborgens övre och nedre 
del, samt hur kan det gestaltas?  
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Helsingborg,  
Landborgen &  
barriären

Helsingör

Öresund 4km

Helsingborg

Fysiskt barriär: Landborgen
Vald plats

Helsingör & Helsingborg

Kontakten mellan städerna
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Val av plats
Efter att ha gått utmed Landborgen och be-
sökt de olika kopplingarna mellan dess olika 
sidor fastnade jag för Himmelriksgränd. 
Denna ravin är, såsom de flesta raviner i 
branten, av naturligt ursprung och ligger 
i den norra delen av staden. Om man går 
norrifrån längs med Landborgspromenaden 
så passerar man  det stora försvarstornet 
Kärnan med sina pampiga terrasstrappor för 
att sedan komma fram till Rosenträdgården 
och den enorma parkeringen. Här blir det 
lite oklart var man ska fortsätta promena-
den då man måste snirkla sig genom be-
byggelse och passera den trafikerade vägen 
Bergaliden innan man återigen befinner sig 
på Landborgen.
 Ravinen ovanför Himmelriksgränd 
fungerar idag som ett transportstråk för 
fotgängare och är strategiskt placerat i rak 
linje från Helsingborgs tåg och busstation. 
Många använder ravinen för att ta sig från 
resecentrumet till skolor, institutioner, sjuk-
hus och arbetsplatser på platån. 
 Väl uppe på platån ligger idag en stor 
parkeringsplats som med fördel kan an-
vändas om man vill hitta parkering för att 
sedan gå ned för branten till centrum som 
ligger precis nedanför.  
 Ravinen är utformad som en ”gryta” 
där många stora träd växer. Bland annat 
några stora hästkastanjer och valnötsträd 
men också ask och björk. Hästkastanj har 
en väldigt tät krona och även Valnöten är 

relativt tät vilket innebär att grytan vid 
Himmelriksgränd är fylld av grönska, vilket 
kan vara både positivt och negativt.
 Positiva effekter kan till exempel vara 
att det bidrar till den biologiska mångfal-
den, skapar syre och att människor ofta mår 
bra i närheten av träd. Negativt kan vara 
att de skymmer sikten ut över sundet och 
Danmark samt att platsen kan uppfatta som 
otrygg då sikten blir begränsad. Himmel-
riksgränd och Rosenträdgården anses av 
många som otrygga platser, speciellt då 
mörkret faller. På och runt platsen pågår 
bland annat försäljning av olagliga substan-
ser.
 Platsen har kvaliteter såsom ett redan 
etablerat transportstråk vilket kan få en 
ännu högre användning om fler ögon riktas 
mot den och gör den tryggare.
 Det har tidigare funnits hus i grytan 
som nu är rivna, vilket innebär att det inte 
är gammal orörd natur och således kan 
stora omdaningar motiveras. 
 Uppe på platån i anslutning till ravinen 
är nu en stor tom plats med fantastisk utsikt 
som används till parkering men som lätt 
kunde få ge plats åt någonting mer motive-
rat. 
 Närheten till centrum samt utsikten 
har möjlighet att generera goda inkomster 
och kan således motivera ett mer exklusivt 
program.

Den valda platsen

Landborgen med sina raviner

Vy från Himmelriksgrändens topp med 

Rosenträdgården till höger och Öresund 

och Helsingör i bakgrunden
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Metod
Efter att ha besökt platsen, lyssnat på en 
lokal kulturgeograf samt införskaffat allmän 
information från webben och turistinfor-
mationen påbörjades arbetet med att lösa 
problemen i frågeställningen.
 Metoden som använts har varit ett 
experimenterande med plats, form och 
program där beslut har tagits efter hand i 
samråd med lärare och assistenter på sko-
lan. Utgångspunkten har varit att göra en 
grov inramning av projektets idé och utifrån 
den förfina och förädla ju längre arbetet har 
fortskridit. 

 Rent konkret så har metoden i stora 
drag inneburit att tänka mycket över platsen 
och dess möjligheter och begränsningar för 
att sedan skissa ned idéer kring gestaltning 
på papper.  Dessa skisser har sedan ritats 
upp i skala i olika datorprogram såsom 
Rhino, AutoCad och ArchiCad för att se om 
de handritade skisserna verkligen fungerar. 
 Genomgångar och kritik med kunniga 
människor har sedan hjälpt till att renodla 
konceptet, förenkla gestaltningen och för-
tydliga kopplingen till kontexten. 

Idé

Skiss

Ritning

Mellankritik
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Programmet
Jag anser att ett hotell skulle lösa många av 
de problem som platsen och staden nu har.
 Först och främst är platsen så pass 
fördelaktig med sin utsikt och närhet till 
centrum så att ett hotell kan motiveras. 
Jag anser att platsen till och med är så pass 
attraktiv så att den kan motivera ett hotell 
av exklusivare karaktär. 
 Ett hotell bidrar med ögon på platsen 
och således trygghet. Till ett hotell kan flera 
andra funktioner kopplas som till exempel 
café, restaurang och bar som jag har valt att 
ta med i mitt projekt. Utöver det skulle man 
också kunna lägga till gym och spa, men det 
har jag valt bort för att förenkla och renod-
la. 
 Jag vill kombinera hotellets reception 
med en restaurang och bar för att minimera 
känslan av att komma till en hotellobby och 
i stället mötas av ett mer delat rum. Mer åt 
känslan av att gå in på en pub och checka 
in. Det är oklart hur väl detta löstes i ge-
staltningsförslaget men ambitionen låg där i 
alla fall. 
 Det unika med detta hotell är koppling-
en till Öresund och Danmark. Därför vetter 
alla hotellrum åt det hållet. Badet är centralt 
i hela programmet och det som gör hotellet 
till en turistattraktion i sig. Personligen äls-
kar jag att bada när jag är på hotell och jag 

har här dragit det till sin spetts genom att 
låta badet vara det primära i upplevelsen.
 Nedanför hotellet, i grytan, kommer ett 
utegym bidraga till det allmänna välmåendet 
bland Helsingborgarna. Utegym anläggs i 
nuläget på flera håll i landet och är väldig 
populära.
 På den plats mellan hotellet och Nik-
olaiskolan som nu är parkering kommer 
bostäder byggas och en närbutik inrättas.
 Landborgspromenaden kommer 
förlängas vidare längs med branten med 
en tydlig riktning och en ny övergång över 
Bergaliden kommer anläggas.
 Visionen med allt detta är följande: 
Genom att bygga ett exklusivt hotell på en 
attraktiv plats kommer mycket pengar i 
omsättning. De besökande gästerna kommer 
vandra nedför Landborgen och bidra till 
centrumhandeln som är i starkt behov av 
det. De personer som kommer befolka plat-
sen under dygnets alla timmar kommer göra 
platsen trygg. Hotellet, restaurangen, cafét, 
puben och närbutiken kommer göra platsen 
till en nod som drar folk till sig. Det unika 
hotellet med fokus på badandet kommer 
förhoppningsvis locka nya målgrupper till 
Helsingborg.

Inspirationsbilder för hotellets 

koppling till havet och badet
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Placering & träd
Förslaget strävar efter att förtydliga och för-
stärka landborgen som landskapsformande 
element. Genom att bygga hotellet uppe på 
krönet utökas branten och förlängs upp till 
hotellets tak.
 Cafédelen av byggnaden letar sig ner 
ett plan i grytan och förankrar hotellet i sin 
kontext.
 På platsen finns idag en mängd träd av 
olika art och storlek. För att gestaltnings-
förslaget ska kunna genomföras behöver 
många av dessa gallras bort för att ge plats 
för hotellet samt för att Öresund och Dan-
mark inte ska täckas. Grytans nuvarande 
centrala punkt är en magnifik hästkastanj 
som får vara kvar i det nya förslaget och 
även här fungera som en slags mittpunkt. 

Bebyggelse som döljer topografin Bebyggelse som följer topografin Bebyggelse som förstärker topografin

Den valda principen för detta projekt
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Hotellrummet
Utformningen av hotellrummet har varit 
centralt i projektet och har haft stor påver-
kan på den slutgiltiga huskroppen och dess 
placering.
 Från att ha börjat som rätt typiska ho-
tellrum har dom ändrats radikalt för att dra 
konceptet med badkarshotellet till sin spets. 
Grundidén var att badet skulle vara centralt 
och visionen var att det skulle kännas som 
att bada i Öresund när man lade sig i det 
med utsikt över havet och Danmark. 
 Badkaret började som ett normalt 
badkar i ett badrum som placerats i fönster-
läge, till att bli ett bad som hänger utanför 
fasaden med plats två personer att ligga 
jämsides i. Detta kanske inte är rimligt rent 
ekonomiskt och energimässigt men jag har 
valt att bortse från de bitarna för konceptets 
skull.

Experiment med olika typer av rumTidiga skisser

Perspektiv av slutgiltig rumsdesign

Slutgiltig typrumsdesign
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Huskroppen
Gestaltningen av huskroppen är det som 
har ändrats flest gånger under projektets 
gång. Från att ha varit en rätt konventionell 
byggnad har en process av förfining ändrats 
utseendet för att bättre passa platsen, rörel-
semönsterna samt badkonceptet.
 Till en början var hotellrummen riktade 
både åt väster och öster vilket innebar att 
endast hälften av gästerna skulle få upplev-
elsen av att bada i Öresund. Denna lösning 
övergavs till förmån för en där alla rummen 
vetter åt sundet. 
 Hotellet blir en förlängning av sluttnin-
gen genom att dess grundmur börjar ett plan 
ned i grytan och sedan välver sig upp till 
hotellets topp.
 Kroppen med hotellrummen var till 
en början placerad på marken hela vägen 
ut mot branten och promenadvägen var 
dragen på baksidan där en aktiv gata med 
många entréer skulle anläggas men i stället 
luftes hela hotellkroppen upp ett plan för 
att promenaden skulle kunna ledas under 
hotellet och exponeras för den vackra utsik-
ten, inramad som en naturtavla av hotellets 
grundmur.
 Långt in i processen ändrades rörelse-
mönstret runt hotellet där de första försla-
gen placerade landborgspromenaden längs 
restaurangens utsida och sedan in under 
hotellet men nu i stället har riktats in mot 
det torg som bildas bakom receptionen. På 
detta sätt ser man visuellt genom hotellets 
glaspartier var landborgen sträcker sig och 
bjuds in till att följa dess brant.

Tidiga skisser

Skisser, skisser, skisser Slutresultat

Undersökning av olika sätt att låta huskroppen 

omsluta eller lyftas upp från platsen
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Kontexten
I mycket stor skala så är hotellets kontext 
Öresund och Helsingör och detta gäller 
framför allt hotellrummen.
 I stor skala så förhåller sig hotellet och 
bostadskvarteren till staden genom att vara 
en övergång mellan den täta småskaliga 
stadskärnan och den storskaliga luftiga 
platån. Byggnaden är också en tydlig plats 
på vägen mellan buss- och tågstationen och 
sjukhuset.
 I mindre skala så förhåller sig hotellet 
till ravinen, Rosenträdgården som det till 
viss del har inkräktat på, Slottshagen med 
landmärket Kärnan, den stora byggnaden 
som förr var Nicolaiskolan samt en gymna-
sieskola. Dagiset som i nuläget ligger söder 
om platsen har fått omlokalisera till förmån 
för en park och en tydligare promenadväg.
 Mellan hotellet och Nicolaiskolan har 
tre bostadskvarter uppförts och i mötet mel-
lan dessa, skolan och hotellet skapas en rad 
mindre stadsrum och gränder som ska göras 
trygga av många entréer och grannars ögon. 
 Under processens gång har mycket 
fokus legat på den direkta kontexten utanför 
hotellets väggar samt hotellrummen och de-
ras kontext som är Öresund. Alldeles för lite 
tid har fördelats till att hantera situationen 
nere i grytan samt mötet med Rosenträdgår-
den och platsen utanför hotellets huvudentré.

Kärnan

Centrum
Hotellet

Sjukhus

Tåg- &  
busstation

Kontext i stor skala

Kontext i staden

Hotellets nära kontext och 

gränser att förhålla sig till

Platsens nära kontext och 

gränser att förhålla sig till
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Havsbadkarhotell

Del 2. Resultatet
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Havsbadkarhotell
Ta ett dopp i Öresund från ditt hotellrum 
tillsammans med din partner. Sträck ut dig 
på sängen och beskåda Danmark genom 
panoramafönstret. Vandra längs Landborgs-
promenaden och stanna upp vid hotellet för 
en fika. Se ut genom byggnadens naturföns-
ter under huskroppen där utsikten ramas in 
och blir kraftigare. Träna dig stark och frisk 
vid utegymmet eller spring upp och ned för 
alla trappor. Sitt i en soffa vid den öppna 
spisen en regnig höstkväll och drick en whis-
key med en vän. Gå från stationen uppför 
backen och ta en to-go-kaffe på vägen till 
jobbet. Ät dagens lunch på restaurangens 
uteservering och lukta på Rosenträdgårdens 
blommor. Bosätt dig i kvarteret bakom 
hotellet och låt barnen springa till lokalbu-
tiken för att köpa ägg på morgonen. Lyssna 
på vattnet som rinner genom ravinen, förbi 
den gamla hästkastanjen, och titta på alla 
kaniner som skuttar runt.

Det exklusiva badet
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Illustrationsplan, 1:1000
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Rörelse genom platsen 

Den huvudsakliga trafiken består av gångare 

som tar sig mellan stadens centrum och platån.

Platsen idag Bostäder

Hotellreception / 

lobby

Restaurang /

bar

Café Grundmurar /

promenadväg

Hotellrum

Närbutik Lokaler

Steg för steg

Siktlinjer
Kontraster mellan platser där man ser väldigt 

långt och intima platser som gömmer sig bak-

om hörn.

Rumsbildningar
En blandning av stora öppna rum som flyter ut 

mot horisonten, och små intima gömda rum.

Aktiva fasader
Vissa fasader är väldigt aktiva och trygga såsom 

närbutiken, cafét och hotellet där människor är när-

varande. Andra fasader är semi-aktiva med ingångar 

till bostäder, kontor och skolor där människor också 

befinner sig men mer sällan.
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Hotellet och dess miljöer
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Material & konstruktion
Konstruktionsprincipen som har format 
stor del av hotellkomplexet bygger på två 
bärande skivor med svartmålat holländst 
tegel som fasadmaterial. Mellan dessa skivor   
hängs våningsplanen upp vars fasad är av 
liggande rödlackerad granpanel.
 Den sluttande tegelpanelen som bildar 
en Landborgens förlängning täcks delvis av 
vin som klättrar upp längs väggen och sud-
dar ut mötet mellan mur och mark, mellan 
Landborg och byggnad.
 Räcken och glaspartier är av 100% 
genomsiktligt glas och taken pryds av yvig 
vegetation som gärna får vara av lokala ar-
ter och växa fritt. Det blir Landborgens nya 
krön.

Svartmålat holländskt tegel med klättrande vin

Äng

Liggande rödlackerad granpanel

Genomsiktligt glas
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Plan 1, 1:400

Nya bostäder
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G
SEducationalVersion

Plan 3, 1:400
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Plan 3 hotellrum, 1:50

Stort badkar för två
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GSEducationalVersion

1:400

GSEducationalVersion

Sektion A-A, 1:400

Sektion B-B, 1:400
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Yvigt lokalt gräs på taken så att 
det syns nedifrån

Hotellrum

Huvudentré & Lobby

Takterrasser

Totalt 2300 m2  
uppvärmd yta.

27 hotellrum med  
en yta på 24 - 35 m2

Restaurang & Bar

Café

Promenadstråk med utsikt
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Från hotellkorridorens mitt kan man se  

ut över Öresund och ner på caféet

Landborgspromenaden går under hotellet

Vy från Rosenträdgården med restaurangen i förgrunden.

Trapporna som leder upp från ravinen.  

Caféet ligger till vänster och hotellet rakt fram.
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Slutsats
Ett exklusivt hotell på en attraktiv plats 
som Himmelriksgrändens krön kommer 
förhoppningsvis tillföra många ögon och 
trygghet till en nu delvis otrygg del av Hel-
singborg. Olaglig verksamhet och risk för 
överfall kommer på ett naturlig sätt skjutas 
längre bort och en trygg koppling mellan 
Landborgens övre och nedre del har på så 
sätt skapats. 
 Tanken med hotellet är att dess unika 
karaktär kommer få det att sticka ut och bli 
en attraktion i sig själv. Detta kommer locka 
en köpstark målgrupp som vill njuta av sin 
tid i Helsingborg. Närheten till centrum 
kommer gynna centrumhandeln som idag är 
i starkt behov av det.
 Caféet, restaurangen och baren i hotel-
let kommer locka fler än bara hotellgästerna 
och platsen kring Himmelriksgränd och 
Rosenträdgården kommer uppskattas för 
sin vackra utsikt, natur och trevliga miljö. 
Utegymmet i ravinen kommer tillföra ännu 
en målgrupp vars närvaro kommer göra 
platsen trygg och kanske inspirera till en 
sund livsstil.
 Platsen jag valde för mitt projekt kräv-
de, enligt mig, ett stort grepp för åstadkom-
ma det jag ville. Förutom själva hotellet har 
jag ritat in bostadskvarter, lokaler och en 
närbutik. Till slut har projektet blivit väldigt 
omfattande och skapat många platser runt-
omkring som skulle behöva ritas igenom 
mer noggrant än vad projektets tidsramar 
tillåtit. Mycket fokus har lagts på att ta 
hand om den storskaliga kontexten mellan 
hotellrummen och Öresund och att göra 
passagen upp längs Himmelriksgrändens 
ravin trygg. Detta delvis på bekostnad av 
den nära kontexten i direkt anslutning till 
hotellet som skulle må bra av att jobbas 
igenom än gång till.
 Slutligen så tror jag att detta förslag 
skulle tillföra mycket gott till platsen och 
skapa en byggnad som i sin unikhet kunde 
bli omtyckt av Helsingborgs medborgare.

Källor

Wikipedia A, 2014, http://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborg


