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SAMMANFATTNING
Det aktuella planområdet har till övervägande del kvar sina ursprungliga stadsplaner
från efterkrigstiden. Byggnaderna är planlagda som s k ”hus i park” där flerbostadshus
omges av en icke inhägnad park med upplevt flytande gränser för vad som kan utgöra
privat eller allmänrättsligt område.
Nackdelen med hus i park, utifrån vår samtids syn på fastigheter, är att
exploateringstalet blir lågt liksom att gränsdragningarna mellan vad som uppfattas som
privat eller offentligt blir otydlig. Förtätningsproblematiken står på så sätt mellan
behovet av exploatering och behovet av bevarande.
De aktuella planområdena berörs av riksintresse för kulturmiljövården. Området
planlades från början som prickmark i syfte att för all framtid tillförsäkra god tillgång
till solljus, siktlinjer, frisk luft och rejält tilltagen rekreationsyta för de boende. Dessa
kvaliteter har inte minskat med tiden utan området är välbevarat och ursprungligt.
Området har unika kvaliteter och bedöms därmed ha ett mycket högt kulturhistoriskt
värde. Bl a silhuett, volymhantering och grönytor bedöms utgöra väsentlig del av den
upplevda kulturmiljön. En viss exploatering bedöms, beroende på placering,
omfattning och utförande, likväl kunna medges i någon form inom bedömt område.
Utpekade bärare av riksintressant kulturmiljö får därvid inte påverkas i sådan grad att
påtaglig skada kan uppstå.

Antikvarisk bedömning:




Kvarteret Klostret: Förtätning bedöms medföra små negativa konsekvenser för
kulturvärdena men ändå kunna ske enligt föreslagen omfattning. I syfte att
genomföra förändringen på ett varsamt sätt i enlighet med PBL bör nya
volymer justeras i enlighet med föreslagna riktlinjer.
Kvarteret Munken: Förtätningar ovan mark påverkar det ursprungligen
planlagda grönområdet, den arkitektoniska volymhanteringen och områdets
ursprungligt planlagda intentioner. Påverkan bedöms medföra stora negativa
konsekvenser för kulturvärdet inom kvarteret och på den omgivande miljön. Det
föreligger därmed stor risk att en sådan förändring medför påtaglig skada på
riksintresset för kulturmiljö.
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1

INLEDNING
1.1

BAKGRUND OCH SYFTE

Konsekvensanalysen är utförd under april och maj 2017 av SC Byggrådgivning på
uppdrag av Helsingborgs stad, Mark- och exploateringsenheten.
Till grund för analysen ligger två förtätningsförslag, daterade våren 2017, för kvarteren
Klostret och Munken. Analysen är avsedd att fungera som underlag för beslutsfattande
enligt Plan- och bygglagen (PBL) i samband med upprättande av ny detaljplan och
prövning av bygglov.
Syftet med analysen är att:
 Utreda konsekvenser av framtagna förslag på förtätning utifrån riksintresse för
kulturmiljövård.
 Beskriva konsekvenser av framtagna förslag på förtätning utifrån skydds- och
varsamhetskrav enligt Plan- och Bygglagen (PBL).
 Förslag till justeringar av förslag i syfte att mildra eventuella bedömda negativa
konsekvenser för kulturvärden.
Bebyggelse av föreslagna ytor medför att tidigare planlagda grönytor tas i anspråk.
Uppdraget syftar till att få en bild av i vilken mån detta medför skada på kulturmiljön
och om förslagen kan justeras så att skada minimeras och därmed blir genomförbara.
Rapportens upplägg är:
A) Tydliggörande av innebörden av riksintresset för kulturmiljövården i det aktuella
planområdet.
B) Analys av Kv Klostret och Kv Munken utifrån:
 Gällande skydd för kulturmiljövärden.
 Kulturhistorisk värdebeskrivning.
 Antikvarisk konsekvensanalys.
 Riktlinjer för minskad negativ konsekvens.
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1.2

BEDÖMNINGSUNDERLAG

Förslagshandlingar:



Skisser förtätningsförslag upprättade av Arkitektlaget 2017-04-06
Skisser förtätningsförslag upprättade av Tengbom 2017-03-27

Gällande planeringsunderlag:






Detaljplan för Kv Klostret 20, laga kraftvunnen 23juli 2007.
Stadsplan för Kvarteret Klostret 18 från 1955.
Stadsplan för Kv Munken från 1947.
Helsingborgs stads Översiktsplan 2010
Bevarandeprogram för Olympia och Slottshöjden (Antaget av
Kommunfullmäktige 1997)

Undersökningar:


Bedömning av områden på plats under april 2017.

Referenslitteratur






Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne 2006
Helsingborg – konkretisering av riksintresse för kulturmiljövård 2015
”Folkhemmets bostäder 1940-1960. Svenskt bostadsbyggande under 1940- och
50-talen.” Red. Engfors, Christina. Arkitekturmuseet 1987
”Hus i hundra år. En jubileumsskrift tillägnad Helsingborgs
byggmästareförening 1990.” NV Skånes Byggförening, Hälsingborgs
Byggmästareförening 1990
Widmark, H. (2007) ”Föreställningar om den urbana världen. Identitetsaspekter
i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955”
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2

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN
2.1

HELSINGBORG [M15]

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har pekat ut Helsingborg som riksintressant för
kulturmiljövården med motiveringen:
”Hamn och industristad, med för sjöfart och försvar strategisk placering vid den
smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de
många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga
borgen, den under högmedeltiden framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad
till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamn- och industristad.”
Enligt RAÄ uttrycks riksintresset fysiskt av bl a:
”Uttryck för modernismens byggande som konserthuset, tullhuset
vid Sundstorget, H55-utställningen, krematoriet samt olika
bostadsområden. Den lokala byggnadstraditionen med mycket tegel och ljust putsade
och rikt ornamenterade fasader.”
Riksintressen är generellt beskrivna. I syfte att avgränsa och bättre kunna hantera
riksintresset i praktiken gav stadsbyggnadsförvaltningens översiktsplaneavdelning
Kulturmagasinet i uppdrag att konkretisera dess innebörd. I utredningen listas det man
bedömt som väsentliga uttryck för modernismens byggande. Slottshöjden med
kvarteren Klostret och Munken är därvid utpekade bostadsområden (2015 s.42).

2.2

UTTRYCK FÖR RIKSINTRESSET - BYGGANDET VID 1900-TALETS MITT.

Modernismens byggande är riksintressant eftersom rationalismen och den växande
industrin skapade helt nya förutsättningar för byggnaders funktioner, material och
uttryck. Det medförde en helt ny syn på stadsplaneringen och på människans plats i
arkitekturen. Helsingborg var mycket tidigt ute med ett funktionalistiskt konserthus.
Under 1950-talet utmärkte staden sig genom H55 och kvalitativt genomförd
bostadsbebyggelse som Elineberg och Slottshöjden. Under sen modernism byggdes
Hamilton House i väl genomförd betongbrutalism.
I Sverige sammanfaller stora delar av modernismen med byggandet av ”Folkhemmet”.
Det tog fart efter 1945 som svar på ett skriande problem med bostadsförsörjningen.
Man hade då hunnit vänja sig vid de radikala bostads- och arkitekturidéer som förts
fram vid Stockholmsutställningen 1930. En epokgörande statlig bostadssocial
utredning var avslutad. Både sociala och professionella ambitioner fanns för att driva
Uppdrag: Kv Klostret 18 och 20 samt Kv Munken.
Beställare: Helsingborgs stad, Mark- och Exploateringsenheten
7(35)

2017-05-31
Rapport

frågorna. Samhället erbjöd finansiellt stöd åt alla som ville bygga bostäder. Byggherrar
blev främst kommunerna och de kooperativa företagen. Byggnadsföretag och
materialtillverkare fanns inom det privata näringslivet. Byggmästarna gick alltmera mot
en entreprenörsroll och hantverken alltmera mot industriellt byggande.
I denna process utmärker sig Skåne i att lokala byggmästare spelade en osedvanligt
aktiv roll, t ex Eric Sigfrid Persson (Ribershus i Malmö) och Erik Ivar Wihlborg
(Guldheden i Göteborg, Slottshöjden i Helsingborg). Även den traditionella, lokala
tegelarkitekturen fick ett uppsving genom detta.
Bostadsbyggandet blev under modernismen en del av samhällsekonomin. All kraft
lades på nyproduktion. Då det fanns både kunskaper och finansieringsmöjligheter
kunde krav ställas på kvalitet och en generell standardhöjning. Utvecklingsarbete,
standardisering och forskning på bostadsvanor sökte det optimala i
bostadsarkitekturen. Boendekvalitet sattes i centrum och det sågs alltmera som en
medborgerlig rättighet att kunna ha lägenhet med balkong, utsikt, solljus och luft som
strömmade in i bostaden liksom välplanerade ytor.
De föregående krigsårens materialbrist och återhållsamhet gjorde resursslöseri
omöjligt. Man strävade därför efter att svara upp mot högt ställda krav på god och
fungerande miljö utifrån begränsade resurser. Planlösning och inredning blev som
resultat både praktisk och flexibel. Svenskt bostadsbyggande blev en internationell
förebild för boendekvalitet.
Stadsplaneringen hade under 1930-talet fokuserat på uppöppnade stadskvarter,
solljustillgång och tillgång till grönska. Man tog avstånd från slutna kvartersbildningar
och tydligt markerade gaturum. Det skapade förutsättningar för s k ”hus i park” men
kunde ibland också få kritik för ett monotont upprepande av parallellt förlagd
lamellhusbebyggelse.
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Kv Klostret exemplifierar hus i park med det repeterade byggandet av lamellhus. Flygbild hämtad 2017-05-11 från
Eniro.se

Under 1940-talet sökte man variera och utveckla rumsligheten i den yttre miljön.
Landskapet utnyttjades för variation och utblickar. Biltrafiken separerades från
boendemiljön genom gröna platser och stråk. Gränser mellan olika kvarter gjordes
osynliga genom avsaknad av avskiljande staket. De gjordes också osynliga genom att
öppna ytor, grönstråk och områden medvetet gick in i varandra. På så sätt skapades
upplevelsen av en större, identitetsmässig helhet.

Det är svårt att uppfatta var gränser går mellan de olika kvarteren i området.
Här den visuellt flytande gränsen mellan Klostret och Munken.
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Man tänkte sig grannskapsområden som funktions- och identitetsavgränsade områden
med gemensamhetsanläggningar, handel och service inom området.
Befolkningsunderlaget för ett område skulle motsvara förväntat elevantal för en
småskola.
Det fick inte bli stort och oöverblickbart. Trivsel, hemkänsla och gemenskap i området
skulle motverka otrygghet och ensamhet, garantera grogrund för demokratiska
medborgare och på så sätt motverka de mörka krafter man sett under krigsåren. Detta
är den fysiska tolkningen av det folkhem Per Albin Hanssons formulerade som idé
1928. Den lilla kärnfamiljen hamnade i fokus ihop med idén om den stora
samhällsfamiljen. Ett resultat av detta är att ytor börjande planerades för och avsättas
specifikt för barnomsorg och för lek.
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Kv Munken, ritat av Erik I. Wihlborg, exemplifierar hus i park. Den gröna platsen i mitten omges grönska och
därefter bostadshus. Träd finns primärt vid höga hus och lägre grönstruktur vid de lägre husen. Notera hur de tre
lamellhusen i kvarteret Klostret (i bildens övre del) utgör del av det triangelformade området. Helheten bildar en
trygg, grön kärna med omgivande hus i park. Flygbild hämtad 2017-05-14 från Eniro.se

Uttryck för riksintresset finns i:
 Funktions- och identitetsavgränsningar
 Rumsliga samband och karaktärsdrag.
 Landskapets och grönstrukturens relation till bebyggelsen.
 Bebyggelsens skala, orientering och karaktär.
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2.3

BEDÖMNING AV EVENTUELL SKADA PÅ RIKSINTRESSE

Riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Det riksintressanta kulturhistoriska skeendet skall vara återspeglat och
läsbart i miljön även efter förändringen.
Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till
åtgärdens art och omfattning. Ett ingrepp som innebär att ett område förlorar de
värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt skadligt.

2.4

HELSINGBORG [M15] UTPEKAD RISK FÖR RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ

Riksintressen skall fortlöpande skyddas och tillgodoses vid detaljplaneläggning. I
konsekvensbeskrivningen av Helsingborgs översiktsplan 2010 påtalas att förtätningar
kan innebära risk att riksintresset för kulturmiljö inte tillgodoses:
”Förtätning genom höga hus som respektfullt kompletterar befintlig bebyggelse
nämns, det kan göra att miljömålet god bebyggd miljö uppnåtts. …... I Helsingborg
finns bebyggda miljöer med så historisk stark kvalitet att delar är klassade som
riksintresse. Den utveckling som visionen omtalar kan utgöra ett hot mot detta, men
behöver inte göra det med omsorgsfull planering.” (s.X)
”Riksintressen, framför allt för kulturmiljö, riskerar att utarmas om förtätning inte görs
med stor omsorg i äldre etablerade områden.” (s.12)
”I samband med förtätning kan mer triviala parkytor ges mer attraktiv och
mångfunktionell gestaltning. Konflikter och konsekvenser för kulturvärden i staden kan
inte uteslutas, exempelvis vid stadsförnyelse i vattenfrontsnära områden eller i
anslutning till den gamla staden och landborgen.” (s.18)
”Det (avser förtätning, förf. kommentar) kommer att påverka grönstruktur,
kulturlandskap, ekologiska funktioner och stadsbild. Platsbundna värden, åkermark
eller höga naturvärden, riskerar att hotas.” (s.19)
”I samband med förtätning i befintliga miljöer med kulturhistoriska värden finns det
risk för att dessa värden tar skada.” (s.19)
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3

KV KLOSTRET GÄLLANDE SKYDD
3.1

DETALJPLAN

Klostret 18

Stadsplanen, 1283K-3576, från 1955 anger att grönytor inte får bebyggas med annat
än garage under mark och över mark med mindre garage. Planen saknar
genomförandetid.
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Särskilda planbestämmelser för skydd av kulturhistoriskt värde saknas. Fastigheterna
och området omfattas däremot av PBL:s generella förbud mot förvanskning samt
varsamhets- och underhållskrav:
PBL kap 8 § 13 (förbud mot förvanskning):
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
PBL kap 8 § 17 (varsamhet):
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Klostret 20
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Fastigheten omfattades ursprungligen av samma stadsplan som Klostret 18 från 1955.
En ny detaljplan för fastigheten, 1283K-16343, antogs genom enkelt planförfarande
2007 med genomförandetid till 2012. Syftet var att tillåta vindsinredning samt att
införa varsamhetsbestämmelser.
Varsamhetsbestämmelse, k1, anger att karaktärsdrag och värden som anges på karta
och i planbeskrivning skall särskilt beaktas. Detta avser t ex:
 Omfattning av granit i port.
 Takmaterial
 Fasadmaterial.
 Kulörer.
 Burspråk med balkongpartier
 Fönstersättning
 Ursprungligt dörrparti av trä.
Grönytor mellan husen endast får bebyggas med garage under mark och över mark
med mindre garage.

3.2

RIKSINTRESSE

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap 6 § MB:
Helsingborg [M15].

3.3

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan 2010
I ÖP 2010 anges hur byggd miljö ska utvecklas och bevaras, liksom hur riksintressen
skall tillgodoses. Härvid framhålls riskerna vid förtätning och behovet av utredning av
olika perspektiv inför exploatering.

Kommunalt bevarandeprogram för Olympia och Slottshöjden antaget 1997.
Kvarteret Klostret ingår i område av enhetlig modern karaktär med flerbostadshus av
gult tegel i fem våningar. Husen bildar en helhet över Mäster Ernsts gata.



Klostret 18 är utpekat som särskilt värdefullt enligt PBL
Klostret 20 är utpekat som av kompletterande värde för stadsmiljön.
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4

KV KLOSTRET KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING
4.1

KULTURHISTORISKT VÄRDE

Kvarteret är bebyggt med fristående flerbostadshus i fem våningar i norra delen och
med tre våningar i södra delen. Byggnaderna har tillkommit på initiativ av olika
byggmästare och föreningar. De är en tidstypisk exponent för s k ”Byggmästarfunkis”
och för kollektivismens framväxt som fysiska samhällsbyggare.
Klostret 18: Denna byggnad hör visuellt och gestaltningsmässigt ihop med husen längs
Mäster Ernsts gata. Byggnaden har till skillnad från dem en välbevarad exteriör vilket
motiverar utpekandet som särskilt värdefull. Det enhetliga bebyggelse uttryck som
framhålls i bevarandeprogrammet är främst knutet till stråket längs Mäster Ernsts
gata. Klostret 18 bedöms dock inte ha en direkt påverkan på den gatumiljön.
Klostret 20: Denna byggnad knyter ihop kvarteret Klostret mot Rektorsgatan genom att
ha 1) röda tegelfasader likt kvarterets södra del och 2) fem våningar likt kvarterets
norra del. Detta medför att dess uttryck avviker något och tydliggör byggnadens
placering som hörandes mer till Rektorsgatan än till den övriga kvartersbebyggelsen.
Uttrycket sträcker sig över kvartersgränsen och gör den visuellt flytande.
Sedan upprättandet av stadsplanen 1955 har det tillkommit en del
komplementbyggnader i kvarteret. Flera av husen har förändrats exteriört, bl a genom
vindsinredningar och utbyte av balkonger. Det enhetliga intrycket med lamellhus och
sammanhängande grönytor, s k ”hus i park” har dock kvarstått.



Det finns ett högt miljöskapande värde i den helhetsmässiga gestaltningen med
lamellhus av tegel med sadeltak, sammanhängande grönytor och ett uppbrutet
stadsrum som kopplar till omgivande kvarter.
Värdet byggs upp av olika små miljöskapande värden som samspelar till en högt
värderad helhetsupplevelse av 1900-talets moderna bostadsarkitektur.
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4.2

VÄRDEBÄRANDE DELAR I PLAN- OCH FASADUTTRYCK

Hela kvarteret Klostret





Hur stadsrummet är format med repeterade, slutna volymer med sadeltak och
öppna kvarter. Detta bedöms i synnerhet avse bebyggelsen och grönstrukturen
i kvarterets södra del, Klostret 21. Detta då den kan kopplas till den
arkitektoniska strukturen i kvarteret Munken. (Se även om kvarteret Munken,
punkt 9 nedan.)
Grönstrukturens sammansättning med sammanhängande stråk mellan husen
för att få in ljus och luft.
Dominerande lokala material med fasadytor av tegel.

Klostret 18

Det kulturhistoriska värdet bedöms vara knutet till exteriörens tidstypiska material och
utförande samt påverkan på helheten i den omgivande miljön.
 Lamellhus.
 Grönytor mellan husen.
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Sadeltak med öppen takfot.
Tegel i tak och fasader.
Fönstertyper.
Plåtbalkonger med rundade hörn.
Fönsteraxlar som rytmiserar fasaderna.
Tidstypiska indragna entréer med numrerad träport, omfattning och skärmtak.

Klostret 20

Det kulturhistoriska värdet är knutet till exteriörens tidstypiska material och utförande
i den omgivande miljön med visuell påverkan främst på Rektorsgatan.
 Tegelfasader
 Volym som kopplar till kvarterets övriga byggnader.
 Tidstypiska indragna entréer med numrerad träport, omfattning och skärmtak.
 Balkonger och fönsteraxlar som rytmiserar fasaderna.
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5

KV KLOSTRET ANTIKVARISK ANALYS
5.1

BEDÖMNINGSGRADER

De antikvariska bedömningarna i denna analys utgår från en skala för de konsekvenser
en förändring kan medföra:







5.2

Stora negativa konsekvenser som uppstår när påverkan sker i kulturmiljö med
höga bevarandevärden.
Måttliga negativa konsekvenser uppstår när viktiga värdebärare påverkas i
mindre grad än ovan.
Små negativa konsekvenser uppstår när enstaka värdebärare av mindre
betydelse påverkas eller tas bort. De enstaka objekten är inte
betydelsebärande för kulturmiljöns helhet eller är inte unika eller sällsynta av
sin typ. Samband och strukturer kan även i framtiden uppfattas.
Positiva konsekvenser uppstår när projektet bidrar till att tydliggöra och
förstärka kulturmiljöns samband och strukturer.
Inga konsekvenser, vare sig negativa eller positiva förväntas föreslagen åtgärd
medföra på befintliga kulturvärden.

FÖRTÄTNINGSFÖRSLAG

Handlingar med förslag på förtätning har upprättats av Garnito genom Tengbom 201703-27:
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Klostret 18





Befintligt lamellhus i fem våningar byggs till med en tvärställd huskropp åt
söder i sju, alternativt åtta våningar.
Kupor tillkommer på takfallen på befintlig byggnad.
Underjordiskt garage med infart från Lilla Möllevångsgatan tillkommer vilket
medför en markhöjning på max 50 cm.
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Klostret 20






5.3

Befintligt lamellhus i fem våningar byggs till med en tvärställd huskropp åt
söder i åtta våningar.
Kupor tillkommer på takfallen.
Ett miljöhus tillkommer mot Lilla Möllevångsgatan.
Ett befintligt miljöhus vid Rektorsgatan rivs.

ANTIKVARISK BEDÖMNING

Förslaget påverkar befintliga kulturvärden för hela kvarteret Klostret enligt följande:
 Befintligt mönster av repeterade lamellhus förändras och nya huvudvolymer tar
plats: Kvarterets södra del, Klostret 21, bedöms ur riksintresseperspektiv vara
känsligare än de som nu berörs av planförslag. Den aktuella delen av kvarteret,
den norra, har ytor som är väl tilltagna och befintliga lamellhus kvarstår
oförändrade enligt förslaget. Denna del av kvarteret bedöms kunna tåla mer
förändring utan att läsbarheten och dokumentära värden går förlorade. Risker
finns dock för framtiden rörande fler önskemål om framtida volymtillägg i
kvarterets södra del vilket i så fall kan medföra stora negativa konsekvenser.
Uppdrag: Kv Klostret 18 och 20 samt Kv Munken.
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Risk för skuggning av befintliga byggnader: Nya volymer är placerade i
söderläge. Volymmässigt avviker de från befintliga byggnader, både i bredd och
i höjd. Höjden bedöms inte utgöra ett problem men om bredderna på
tillbyggnaderna påverkar befintliga bostäders dagsljus och siktlinjer och därmed
boendekvalitet negativt innebär detta en måttlig negativ konsekvens för
kulturmiljön.

Antikvarisk bedömning:
 Det finns risk för uppkommande måttliga och/eller stora negativa konsekvenser
för miljövärdet. Det finns dock goda förutsättningar att minimera dessa risker
på ett tidigt stadium.

Förslaget för Klostret 18 påverkar befintliga kulturvärden enligt följande:






Befintligt lamellhus underordnas ny och större volym. Bedöms som en liten,
med risk för att bli måttlig, negativ konsekvens.
Grönytor mellan husen minskar. Befintliga grönytor är flacka och väl tilltagna.
Upplevelsen av öppna och sammanhängande ytor bedöms därför kvarstå.
Bedöms som en liten negativ konsekvens.
Markhöjning på max 50 cm medför att källarfönster i befintlig byggnad hamnar
under marknivån. Bedöms som en liten negativ konsekvens.
En artikulerad gavel inåt kvarteret döljs. Bedöms som en liten negativ
konsekvens.
Vinden inreds.

Antikvarisk bedömning:
 Sammantaget bedöms föreslagen förändring medföra små negativa
konsekvenser för befintlig kulturmiljö. Förslaget bedöms därmed kunna
genomföras.
 För det fall ny volym medför försämrad boendekvalitet för befintliga lägenheter
innebär detta en måttlig negativ konsekvens. Riskerna skall minimeras.
 Kupor bedöms ha beaktats med varsamhetskrav enligt bevarandeprogram.

Förslaget för Klostret 20 påverkar befintliga kulturvärden enligt följande:
 Befintligt lamellhus underordnas ny och större volym. Bedöms som en liten,
med risk för att bli måttlig, negativ konsekvens.
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Grönytor mellan husen minskar. Befintliga grönytor är flacka och väl tilltagna.
Upplevelsen av öppna och sammanhängande ytor bedöms därför kvarstå.
Bedöms som en liten negativ konsekvens.
En gavel inåt kvarteret döljs. Bedöms som en liten negativ konsekvens.
Rivning av befintlig, sentida komplementbyggnad bedöms inte medföra några
konsekvenser, varken positiva eller negativa.
Vinden inreds.

Antikvarisk bedömning:
 Sammantaget bedöms föreslagen förändring medföra små negativa
konsekvenser för befintlig kulturmiljö. Förslaget bedöms därmed kunna
genomföras.
 För det fall ny volym medför försämrad boendekvalitet för befintliga lägenheter
innebär detta en måttlig negativ konsekvens. Riskerna skall minimeras.
 Kupor bedöms ha beaktats med varsamhetsbestämmelse enligt detaljplan.

Bedömning av eventuell skada på riksintresse för kulturmiljö
Riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Det innebär att den riksintressanta helheten skall vara återspeglad och
läsbar i miljön även efter en förändring. Ett ingrepp som innebär att ett område
förlorar de värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt skadligt.
Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till
åtgärdens art och omfattning.
Fråga om skadan på riksintresset är påtaglig bedöms utifrån följande:
 Åtgärdens påverkan på riksintressant kulturhistoriskt värde.
 Om fastslagen negativ påverkan på riksintresset är irreversibel.
Antikvarisk bedömning:
 Föreslagna tillbyggnader i kvarteret Klostret medför en stor och permanent
förändring av områdets fysiska miljö.
 Påverkan av ursprungliga karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband
bedöms vara liten. Områdets kvaliteter och läsbarhet kvarstår avseende såväl
bebyggelse- som grönstruktur.
 Åtgärden bedöms inte medföra risk för skada riksintresset.
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KV KLOSTRET RIKTLINJER FÖR MINSKAD NEGATIV KONSEKVENS
6.1

RIKTLINJER UTIFRÅN RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

Kvarteret Klostret
Riksintresse bör tillgodoses i detaljplan med bestämmelse för varsamhet och skydd av
kulturvärden. Detta med avseende på risker för framtida tillägg i kvarteret Klostrets
södra del men också för ev tendenser till minskade grönytor i samband med
hårdgörande av ytor, komplementbyggnader och liknande.

6.2

RIKTLINJER UTIFRÅN SKYDD OCH VARSAMHETSKRAV PBL

Klostret 18 och Klostret 20
PBL kap 8 § 17 (varsamhet):
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Ett generellt varsamhetskrav enligt PBL bedöms innebära att karaktären skall bevaras
och förstärkas. Befintliga fönstersättningar, fasadmaterial m m enligt ovan utpekade
karaktärsdrag har härvid stor betydelse.
Antikvarisk bedömning:
 Tillagda volymer får inte påverka med förvanskande konsekvenser för befintlig
boendekvalitet med kulturhistoriskt värde. Det kan inte bedömas enbart utifrån
tillgängliga underlag. Om så är fallet skall förslagen förbättras med avseende
på siktlinjer åt söder, ev skuggning åt norr och inflöde av ljus.
 Varsamhet enligt PBL bedöms i övrigt vara tillgodosett i planförslaget.
Varsamhet skall följas upp i samband med bygglov och tekniskt samråd då
exempelvis följdkrav på tillgänglighet kan medföra påverkan på trapphus och
entréer.
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7

KV MUNKEN GÄLLANDE SKYDD
7.1

DETALJPLAN

Stadsplanen, 1283K-3083, fastställd 1947 anger att grönytor inte får bebyggas.
Stadsplanen saknar genomförandetid.
Det nu aktuella området för förtätning omfattar del av planområdet markerat med R:
”Område betecknat med R får endast användas för lekplats och bebyggas endast i
ändamål i samband därmed; dock får utrymmet under marken inredas för
garageändamål under förutsättning, att taket över det inredda utrymmet övertäckes
med jord och planteras, i den mån det icke överbygges”
Särskilda planbestämmelser för skydd av kulturhistoriskt värde saknas. Byggnaderna
omfattas däremot av PBL:s generella varsamhet- och underhållskrav:
PBL kap 8 § 17 (varsamhet):
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”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.”

7.2

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap 6 § MB:
Helsingborg [M15].
7.3

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan 2010
I ÖP 2010 anges hur byggd miljö ska utvecklas och bevaras, liksom hur riksintressen
skall tillgodoses. Härvid framhålls riskerna vid förtätning och behovet av utredning av
olika perspektiv inför exploatering.
Bebyggelsen i kvarteret Munken bedöms enligt denna utredning utgöra del av den
större kontext kulturmiljöer som ligger samlade i ett stråk längs Landborgen (Se nedan
under 9.1).
I Helsingborgs översiktsplan 2010, s.54f pekas kulturmiljöer i stråket längs Landborgen
ut som särskilt värdefulla:
”På grund av sina värden för den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden samt dess
rekreativa och estetiska kvalitet pekas dessa områden ut som särskilt värdefulla”
I riktlinjerna anges att:
”Bebyggelseutveckling inom stråken ska ske i samklang med natur- och
kulturmiljövärden.”

Kommunalt bevarandeprogram för Olympia och Slottshöjden antaget 1997.
Kvarteret Munken består av punktbostadshus i gult tegel om sju våningar samt
lamellhus i rött tegel om tre våningar. Alla är uppförda 1945-46 av Erik Ivar Wihlborg.
Området är till stadsplan, byggnader och genomarbetade grönytor bl a mellan husen
och i kvarterets mitt mycket väl utfört, enhetligt och väl bevarat.


Hela kvarteret Munken är utpekat som särskilt värdefullt enligt PBL.
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KV MUNKEN KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING
8.1

KULTURHISTORISKT VÄRDE

Erik Ivar Wihlborg var en legendarisk, konstintresserad ingenjör som verkade i skånsk
byggmästartradition. Han hade ett starkt personligt intresse för att förbättra
byggandet, både arkitektoniskt och produktionsmässigt. Wihlborg ritade husen i
kvarteret Munken för egen produktion och förvaltning.
I Henrik Widmarks avhandling om byggandet i Helsingborg 1903-1955 definieras
kvarteret som en tydlig markör för sin samtid och för det moderna bostadsbyggandet:
Byggsättet med uppradade lamellhus och storskaliga exploateringar hade vid 40-talets
början fått skarp kritik av den tongivande arkitekten Greger Paulsson. Den akuta
bostadssociala situationen gjorde att Wihlborg 1942 ändå tilläts ett ovanligt storskaligt
och snabbt byggande i kvarteret Malen på Söder i Helsingborg. Som ny ordförande i
Svenska Slöjdföreningen 1944 höll Paulsson ett tal vid årsmötet om ”Den fysiska
miljöns inverkan på människan som demokratisk varelse”. De argument han framförde
var statistiskt underbyggda av hans gedigna forskning. Som varnande exempel lyfte
han fram kvarteret Malen i Helsingborg. Ett par månader tidigare hade Wihlborg redan
upplevt denna svidande kritik när Paulson höll ett anförande om svensk stadsmiljö för
Gillet Gamla Helsingborg där Wihlborg var medlem.
I själva verket var Wihlborg redan igång med att planera mera progressiva projekt som
byggde på en modern, humanekologisk syn. Nu behövde han hitta en nationell arena
för att återupprätta sitt anseende. Valet föll på Göteborg: Guldheden blev det stora,
medvetna och moderna arkitekturprojektet med bl a nybyggda bostadsområden och
en stor utställning där bl a Paulsson involverades. Planeringen av Kvarteret Munken i
Helsingborg utfördes av Wihlborg parallellt med och som en spegel av Guldheden.
Siktet var att göra området till del av utställningen i Göteborg. 1945 var tillstånden
klara men en mängd olika faktorer gjorde att området inte hann bli färdigt i tid för
utställningen.
Kvarteret ligger inte direkt på landborgens höjdrygg utan något längre inåt landet.
Placeringen och regleringen av höjderna inom kvarteret visar tydligt att den
arkitektoniska intentionen var att skapa en relation till sundet från en nyetablerad
höjdpunkt i den växande staden. (I det tidigare lågbebyggda Möllevången.)
Helsingborg skulle även i framtidsbebyggelsen utgöra en stad vid vattnet. Det nya
sättet att bygga högt gjorde det möjligt.
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De höga husen i kv Munken skapar en siktlinje längs Rektorsgatan. Från balkongerna som alla vetter åt söder är det
fin utsikt över branten mot havet.

Den moderna idén var att kringbygga en generöst tilltagen, central grönyta. Byggnader
utfördes fristående runt denna, omgivna av angränsande grönytor. De högsta
volymerna i kvarteret Munken förlades ut mot den större Rektorsgatan. I söder
byggdes lägre lamellhus och i mitten skapades en grönyta med en lekplats. Denna del
har en lägre och individuellt gripbar skala.
De 1945 nybyggda lamellhusen längs Mäster Jacobsgatan i kvarteret Klostret fick
fungera som bebyggelsemässig avgränsning åt norr. Det greppet möjliggjorde en större
grönyta i Munkens mitt liksom en grönstruktur som visuellt kopplade samman de båda
kvarteren över den svängda gatan. Därigenom utökades upplevelsen av grönska, ljus
och luft väsentligt.
Garage, kindergarten, handel och gemensamhetsfunktioner förlades till låga
byggnader som kopplades samman med bostadshusen. Lägenheterna fick rikligt med
ljus, luft samt inte minst utsikt från balkongerna över landborgsbranten.
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Vy inifrån kv Munken upp mot de låga husen i kv Klostret samt de höga husen vid Rektorsgatan.

Vid planeringen av området var bilen inte en självklar planeringsfaktor så
parkeringarna var endast få och garage saknades. När området var färdigt 1946 hade
ett sådant behov för de boende redan hunnit vuxit fram. Planen justerades då med ett
inslag av lägre tillbyggnader så att detta möjliggjordes. För ytterligare behov i
framtiden kunde området under lekplatsen inrymma ett underjordiskt
parkeringsgarage. Höjdskalan på alla justeringar begränsades noga så att
boendekvaliteten inte skulle bli lidande.
Konstföremål bekostades därpå personligen av Wihlborg för att smycka området. Det
var helt nytt att placera konst i en bostadsmiljö. Närmiljön upphöjdes och likställdes på
så sätt med torget och den offentliga parken. Förfarandet legitimerade effektivt
bostadsområdets status i samtiden. Stadens klassiska centrum var inte ensamt
centrum längre.
Området var nydanande både till format och modell. Demokrati- och familjeperspektiv
är tydligt med gemensamma och öppna men ändå skyddade ytor för lek och samvaro.
Topografin nyttjades, liksom på Guldheden, för att skapa silhuett, siktlinjer, variation
och en upplevd tyngdpunkt som vänder hela området mot utsikten och havet. I
stadssilhuetten konkurrerade området med Kärnan och rådhusets torn - utan att vara
en offentlig byggnad. Området var så sammanhängande och särpräglat i sin karaktär
att folk upplevde det som en identitetsmässigt avskild enhet från övriga staden.
Uppdrag: Kv Klostret 18 och 20 samt Kv Munken.
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Helsingborgs Dagblad anordnade därför raskt en tävling i att finna på ett eget
stadsdelsnamn: ”Slottshöjden”.
Kvarteret Munken är en unikt tydlig exponent för modernismens samhällsbyggande
och de estetiska ambitioner som förelåg vid seklets mitt. Kvarteret inrymmer en
mängd olika och genomgående mycket höga kulturhistoriska värden som samspelar i
en unik och högkvalitativ helhet:









Arkitektoniska och arkitekturhistoriska
Samhällshistoriska
Estetiska och konstnärliga
Upplevelsemässiga och miljöskapande
Identitetsskapande
Dokumentära
Personhistoriska
Lokalhistoriska

Mot bakgrund av den medvetna placeringen i staden och den väl utförda gestaltningen
skall kulturmiljön i kvarteret värderas som ett modernistiskt tillskott i den kontext av
högintressanta kulturhistoriska miljöer som över mycket lång tid vuxit fram längsmed
landsborgbranten.

8.2

VÄRDEBÄRANDE DELAR OCH DETALJER I PLAN- OCH FASADUTTRYCK

De kulturhistoriska värdena bedöms vara knutna till en helhet som är oförändrad
sedan tillkomsten på 1950-talet:









Trekantsformad kvartersmark med en central, skyddad plats.
Flytande gränser mot omgivande kvarter genom byggnadernas asymmetriska
placering och den sammankopplade grönstrukturen.
Helplanerat kvarter med ytor specifikt avsatta för lekplats och rekreation i
mitten, barnomsorg, lek, gemensamhetslokaler, bil och handel.
Områdessilhuetten med sluttande höjder: Spelet mellan höjder och nivåer
liksom mellan landskap och bebyggelse.
Punkthus och lamellhus i samspel.
Central grönyta, grönytor mellan husen samt grönstråk som t ex pergola.
Öppenhet och hög rörelsefrihet mellan olika ytor i kvarteret och mellan
kvarteren.
Sadeltak med tegel.
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Fönstersättningar och fönstertyper.
Entréers placering och utformning.
Siktlinjer mot landborgsbranten och havet. Balkonger och burspråk med
strävan efter sundsutsikt.
Släta fasadytor med mönstermurningar och markeringar av volymer och
fasadpartier utfört av tegel i gult och rött.
Konstföremålen i utomhusmiljön.




9

KV MUNKEN ANTIKVARISK ANALYS
9.1

BEDÖMNINGSGRADER

De antikvariska bedömningarna i denna analys utgår från en skala för de konsekvenser
en förändring kan medföra:







Stora negativa konsekvenser som uppstår när påverkan sker i kulturmiljö med
höga bevarandevärden.
Måttliga negativa konsekvenser uppstår när viktiga värdebärare påverkas i
mindre grad än ovan.
Små negativa konsekvenser uppstår när enstaka värdebärare av mindre
betydelse påverkas eller tas bort. De enstaka objekten är inte
betydelsebärande för kulturmiljöns helhet eller är inte unika eller sällsynta av
sin typ. Samband och strukturer kan även i framtiden uppfattas.
Positiva konsekvenser uppstår när projektet bidrar till att tydliggöra och
förstärka kulturmiljöns samband och strukturer.
Inga konsekvenser, vare sig negativa eller positiva förväntas föreslagen åtgärd
medföra på befintliga kulturvärden.
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9.2

FÖRTÄTNINGSFÖRSLAG

Handlingar med volymförslag på förtätning har upprättats av Arkitektlaget 2017-04-06.
Förslaget innebär att:



Ett underjordiskt garage tillkommer längsmed Mäster Jacobsgatan i kvarteret
Munkens västra del.
Två punkthus tillkommer längsmed Mäster Jacobsgatan i kvarteret Munkens
västra del.

I stadsplanen är det aktuella området markerat med R; ”område för lekplats som får
bebyggas i samband därmed, och med garage under marken”.

9.3

ANTIKVARISK BEDÖMNING

Föreslagna punkthus påverkar befintliga kulturvärden enligt följande:


Förändrad silhuett: Den befintliga, planlagda silhuetten och samspelet mellan
höjder punkt- och lamellhus förändras kraftigt när samspelet mellan höjder och
nivåer i området ändras. Den del av bebyggt område som avsetts vara lägst blir
istället bland de högsta. Kontrasten mot de lägre lamellhusen i Kv Klostret 21
blir avsevärd istället för obefintlig. Bedöms som stor negativ konsekvens.
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Manifesterad kvartersgräns: Den arkitektoniskt flytande gränsen mot Klostret
21 försvinner med införandet av två nya, höga volymer. Fastighetsgränsen
mellan kvarteren blir tydlig istället för utsuddad. Helheten mellan kvarteren går
förlorad. Bedöms som stor negativ konsekvens.
Minskad grönstruktur: Grönyta tas i anspråk för hus vilket minskar den fysiska
grönstrukturen. De gröna stråk som kopplar kv Munken till kv Klostret
blockeras av de föreslagna volymerna. Detta minskar den upplevt stora
grönstrukturen. Bedöms som stor negativ konsekvens.
Förändrad flödesstruktur: De avsedda nya volymerna bygger för stråk för ljus
och luft i området. Två nya hus innebär också att rörelsemönstret i området
ändras. Bedöms som stor negativ konsekvens.
Förändrad siktlinje: Siktlinjen över gröningen från två av byggnaderna i
Kvarteret Klostret 21 blockeras. Möjligen blockeras även siktlinje för lägenheter
i det norra befintliga punkthuset i Kv Munken. Bedöms som stor negativ
konsekvens.
Platsen i mitten förändras: Den centrala platsens yta krymper avsevärt. Som
följd blir ytan mer överblickbar och socialt kontrollerad från nära håll genom de
nya husen. Detta medför risk för framtida krav på privatiserande åtgärder. Det
avsedda lugnet och upplevelsen av trygghet i miljön riskeras med mer folk i
rörelse. Bedöms som stor negativ konsekvens.
Förändrad fördelning: Kvarteret helplanerades med ytor som avsatts för lek och
rekreation, barnomsorg, gemensamhetslokaler, bil och handel. Den relativa
fördelningen förändras: Dels genom införande av en hög andel nya bostäder
och dels genom att ytor avsatta för lek och familjeändamål minskar. Bedöms
som en måttlig negativ konsekvens.
Det finns också långsiktiga risker. Dessa utgör inte del av befintligt förslag men
kan däremot komma att bli en konsekvens framöver: Delen av planområdet
betecknat med R ägs av det allmänna. När området exploateras finns risk att
området inte längre är allmänrättsligt tillgänglig. Detta i kombination med
förväntad ökad trafik i området riskerar med hög sannolikhet medföra
privatiserande hägnadssystem. Staket, plank och liknande skulle ha en direkt
negativ påverkan på öppenheten och rörelsefriheten och därmed inskränka
allmänhetens möjligheter att ta del av kulturmiljön. Bedöms som risk för stor
negativ konsekvens.

Antikvarisk bedömning:
 Området har unika och mycket höga kulturhistoriska värden. Föreslagen
byggnation av flerbostadshus på platsen bedöms sammantaget medföra stora
negativa konsekvenser för områdets kulturhistoriska värden.
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Föreslaget underjordiskt garage påverkar befintliga kulturvärden enligt följande:


Tillkommande åtgärder: Det finns risk att ännu ej planerade tillfartsvägar,
infarter och liknande kan medföra negativ påverkan på kulturmiljön.

Antikvarisk bedömning:
 Området har unika och mycket höga kulturhistoriska värden. Ett underjordiskt
garage enligt föreslaget är förenligt med ursprunglig planläggning av området.
Åtgärden bedöms inte behöva medföra några konsekvenser för dessa värden,
varken positiva eller negativa.
 Tillkommande åtgärder riskerar medföra måttliga eller små negativa
konsekvenser. Utförandet skall därför säkerställas med avseende på förbud mot
förvanskning och krav på varsamhet enligt PBL i samband med bygglov och
tekniskt samråd.

Bedömning av eventuell skada på riksintresse för kulturmiljö
Förslaget med punkthus i det aktuella området inrymmer, ur kommunalt perspektiv,
en målkonflikt mellan utveckling och bevarande. I ÖP 2010 anges hur byggd miljö ska
utvecklas och bevaras, liksom hur riksintressen skall tillgodoses. Härvid framhålls
riskerna vid förtätning och behovet av utredning av olika perspektiv inför exploatering.
Riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Det innebär att den riksintressanta helheten skall vara återspeglad och
läsbar i miljön även efter en förändring. För utpekat riksintresse för kulturmiljö gäller
att endast ett motstående riksintresse kan väga tyngre. Ett ingrepp som innebär att ett
område förlorar de värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt
skadligt. Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och
knuten till åtgärdens art och omfattning.
Fråga om skadan på riksintresset är påtaglig bedöms utifrån följande:
 Åtgärdens påverkan på riksintressant kulturhistoriskt värde.
 Om fastslagen negativ påverkan på riksintresset är irreversibel.

Antikvarisk bedömning:
 Föreslagna flerbostadshus innebär en stor och permanent förändring av
områdets fysiska miljö.
 Föreslagna flerbostadshus påverkar ursprungliga karaktärsdrag, strukturer,
funktioner och samband. Förändringen medför stora negativa konsekvenser
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genom betydande förlust av de värden som motiverar riksintresset. Innebörden
är minskad läsbarhet och upplevelse av riksintressant kulturhistoriskt värde.
Förslaget riskerar medföra påtaglig och irreversibel skada på centrala element i
den helhet som gör området riksintressant för kulturmiljövården. Risker för
vidare och kumulativ skada i framtiden föreligger.
Föreslagna flerbostadshus bedöms därmed avvika från ÖP 2010 intentioner
avseende bevarande av kulturmiljöer och tillgodoseendet av riksintresset för
kulturmiljö.

10 KV MUNKEN RIKTLINJER FÖR MINSKAD NEGATIV KONSEKVENS
10.1

RIKTLINJER UTIFRÅN RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

Enligt miljöbalken ska områden som på grund av sina kulturvärden har en allmän
betydelse så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Är området utpekat som ett område av riksintresse för kulturmiljövården
så ska det skyddas mot sådana åtgärder.



Område markerat med R får ej bebyggas ovan mark.
Riksintresset skall tillgodoses i detaljplan med bestämmelse för varsamhet och
skydd av kulturvärden.

10.2

RIKTLINJER UTIFRÅN SKYDD OCH VARSAMHETSKRAV PBL


Tillkommande utformning av garage skall i alla delar ovan mark beakta
områdets karaktärsdrag, t ex avseende rörelsemönster, tillfarter, skala,
utförande och material.

Kristina Skarvik
Byggnadsantikvarie
Medlem i SPBA
SC Byggrådgivning

Jesper Carlsson
Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden
(BFS 2011:15 KUL 2)
SC Byggrådgivning

Uppdrag: Kv Klostret 18 och 20 samt Kv Munken.
Beställare: Helsingborgs stad, Mark- och Exploateringsenheten
35(35)

2017-05-31
Rapport

