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Miljöcentrum
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SITUATIONSPLAN 1:2000
Beskrivning av projekttävling med motto HAMN+

Huvudentré

Vågkraftsanläggning

Solceller placeras
på taket

Bad

Angöringspunkt
för leverans och
service

Gränssnitt till staden
Farligt gods

För de allra flesta invånare är hamnverksamhet lite kittlande.
Helsingborgs Hamn har stor betydelse för Helsingborgs
HAMN+ har tagit tag i den frågan och bjuder in helsingborgare
utveckling. En stor del av stadens historia har kopplingar till
till ”insyn” i hamnens verksamhet på olika sätt. Gränssnittet mot
transporter och logistik med stark koppling till färjor och
staden består huvudsakligen av tre delar.
hamnen. Hamnen utgör en väsentlig del av stadens identitet.
Ett inre gränssnitt, som föreslås bli ett grönt gränssnitt med en
”grön trafikled”, en bullermur man kan röra sig ovanpå, full med
Helsingborgs hamn har ett strategiskt läge på tröskeln till
Östersjön och är Sveriges näst största containerhamn. Hamnen grönska – även med aktivitet inuti - samt längre bort i grönbältet ett torn som utropstecken, både byggnad och skulptur,
ligger i direkt anslutning till stadskärnan. I anslutning till
med verksamheter. Flera olika utblicksmöjligheter över hamhamnområdet planeras ett av Sveriges största stadsnen skapas.
utvecklingsprojekt H+. Detta innebär naturligtvis en stor
Denna del kan ingå i en spännande promenadslinga från cenutmaning, att utveckla hamnen med större trafikvolymer och
trum eller från stadens gemensamma grönstråk.
samtidigt samsas med både befintlig och ny stadsbebyggelse
inpå knuten. HAMN+ knyter an till H+ och visar hur ett framtida Ett yttre gränssnitt, som föreslås bli ett utvecklat kajstråk full
med verksamheter längs promenaden. Först kommer man till
liv kan formas tillsammans.
ett miljöcentrum för att till slut komma till det lilla hamntorget
med ett utvecklat sportfiskecentrum inkluderande café och utHAMN+ tar sin utgångspunkt i befintliga förutsättningar, men
siktsplats. Promenaden längs kajen sker på ett upphöjt trädäck
kan utvecklas och anpassas till de tankar, som finns i H+. Det
allra viktigaste är att kärnan i projektet, den nya containerham- böljande fram till hamnplatsen. Utsikten över Öresund finns
nen, kan etableras utan påverkan från stadsutvecklingsprojek- numer hela vägen.
tet och föreslagna gränssnitt mot staden.
Teoretiskt antal TGS
Grundalternativ antal TGS

Standardcont. Farligt gods
930
107
105
1155

Teoretiskt antal TEU
4650
214
Grundalternativ antal TEU 4620 (4 lager) 210 (2 lager)

På vägen dit finns flera cirkulära sittplatser som
kan vridas efter vind och sol. Här kommer man
också som närmast till hamnverksamheten och får
uppleva fartygens och hanteringsutrustningens
enorma dimensioner. Det tvärgående gränssnittet
binder samman stadens centrum med de andra två
gränssnitten och hamnen. Detta område föreslås också
få en grön karaktär för att underlätta den idag enda
lämpliga tvärförbindelsen. Vår tanke är att det ska vara
möjligt att förändra det gröna stråket allteftersom H+
utvecklas och påverkar förutsättningarna.
I grundförslaget föreslår vi en bro som tar tag i den
befintliga bron över järnvägen och leder fram till muren
och kan koppla direkt till denna. En upphöjd promenad
skapas mellan stad och mur, med mullret av bilar på ett
lägre plan.
De olika gränssnitten beskrivs utförligare lite senare.
Först en beskrivning av hur Västhamnen kan organiseras
för att möta uppställda krav under ett 20 års perspektiv.

Kylcontainer
215
224

Totalt
1252
1384

860
5724
896 (4 lager) 448 eluttag 5726

Angöringspunkt
för leverans och
service

Mur +2,5 m
Skydd för framtida
vattennivåhöjning

Vågbrytare
kortad med 30 m

904
903
Vänddiameter för fartyg 300 m
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Vindkraftverk
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Parkering
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Befintlig pelletstransportör
flyttas till gräns för
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Vindkraftverk
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Upplyft gångstråk,
träbrygga

Café, utsiktstorn och sportfiskeklubb

Vindkraftverk

Tomcontainer
562
812
3934
4060 (5 lager)

HAMN +

Fågelperspektiv över hamnen från väst - dag.

Fågelperspektiv över hamnen från väst - natt.

Övergripande ide och hanteringssystem för Västhamnen
Västhamnen ska utvecklas till en renodlad containerhamn med en
förväntad årlig volymtillväxt på 5 %. Det innebär att antalet containrar
som ska hanteras sjöledes ökar från dagens 175 000 enheter till 500 000
enheter. Den dimensionerande fartygsstorleken är angiven till (lxbxd)
225/32,3/11,7 m. Detta innebär att både antalet tilläggsplatser, hamnbassängens djup och hanteringssystemen behöver förändras över en
20 års period.
Det kommer att behövas tre kajplatser som klarar efterfrågad fartygsstorlek. Den södra delen av hamnbassängen med två kajplatser klarar
redan idag kraven. Enda begränsningen är att ett pelletsfartyg anlöper
en av kajplatserna en gång i veckan. För att möjliggöra containerverksamhet på piren under övrig tid behöver pelletstransportören flyttas
något för att frigöra kajyta. För att skapa en tredje kajplats krävs större
åtgärder. En delvis ny stäckning föreslås och samtidigt behöver djupet
i denna del av hamnbassängen ökas. Denna kajplats behöver först
etableras under senare delen av perioden. Det krävs två STS-kranar för
varje kajplats. Fyra av sex kranar är befintliga. Kajplatser förses med
landel.
Containerhanteringssystemet behöver ändras. Vi föreslår att 8 block
skapas. Varje block har tvärsnittet 7x4 containrar med möjlighet till
7x5 containrar. Detta ger tillsammans möjlighet att ställa upp mellan
5700 och 7100 containrar. Två av blocken skapas i direkt anslutning till
kajplatser. De andra skapas vid änden av hamnbassängerna. Separata
platser finns för kylcontainers och farligt gods.

Totalt sett ger förslaget kortast möjliga transportvägar i förhållande till
rimlig investeringskostnad. Varje block sköts av två eldrivna RTG-kranar.
Mellan kajplatser och block sker transporter med dragbilar. Transporter
till respektive från combiterminalen och övriga hamndelar sker med
samma typ av fordon. Containerlastbilar hämtar respektive levererar sin
last vid respektive block. Den föreslagna internlogistiken ger hög effektivitet med stor utvecklingspotential och rimlig miljöpåverkan.
Tomcontainrar hanteras i de fyra återstående blocken. Dessa är tillsvidare befintliga dieseldrivna reachstackers.
Situationsplanen visar att valt hanteringssystem är kompakt och
ger tre relativt stora reservutrymmen, som kan användas för större
godsmängder eller andra funktioner som önskas eller blir nödvändiga i
framtiden.

Landskapsbild
Västhamnen ligger i ett exponerat läge både från havet och bakomliggande stad. I ett sådant utsatt läge är det extra viktigt att de stora
enheterna både kranar och cotainerstackar är placerade i ett ordnat
förhållande till varandra. Förutom förslagets ordning är de föreslagna
vindkraftverken påtagliga i landskapsbilden. Vi anser att det är en
viktig signal för Helsingborg och Helsingborgs hamn att tydligt visa sitt
miljöansvar. Dessutom anser vi att platsen är lämplig med sin storskalighet. Det finns flera goda exempel i andra delar av Öresund.
Under mörkrets mörka timmar föreslår vi en enkel belysning av de stora
kranarna, vilket ger en extra krydda till landskapsbilden.

Föreslagen placering av vindkraftverk i hamnområdet. Bilden till vänster visar
ett mindre verk, om säkerhetsproblem eller liknande visar att föreslagna verk inte kan uppföras längs kajpromenaden.
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Utbyggnad av grundförslaget
Etapp 1

Utbyggnad av grundförslaget
Etapp 2

Blå kulör redovisar de delar av grundförslaget, som byggs i den första etappen. Årtalet
visar senaste investeringstidpunkt. I de delar av hamnområdet, som inte berörs, behålls nuvarande logistiklösning.

Blå kulör redovisar kvarvarande delar av grundförslaget, som byggs i den andra etappen. Årtalet visar senaste investeringstidpunkt.

Längre combiterminal, tågset 750 m

Combiterminal i nytt läge, 375 m

Triangelspår, ersätter rangerplats för lok

Combiterminalen kan förlängas för att kunna ta emot längre tågset, utan att grundförslaget påverkas. Man diskuterar tågset på 750m i framtiden.

Combiterminalen kan flyttas till ett nytt läge närmare kajplatserna, med en längd av
375m (ett halvt framtida tågset), utan att grundförslaget påverkas. Transportlängder
kortas och bullernivåer mot staden minskas. Markytan för befintlig combiterminal kan
integreras i H+ utvecklingen.

Anläggande av ett triangelspår har diskuterats, vilket kan göras utan att grundförslaget
påverkas.

Infart/utfart
Oljhamnsleden

Infart/utfart
Oljhamnsleden
Övriga delar
av hamnen

Combiterminal

Atlantgatan
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Ny hamnled

Expansion utöver 500 000 TEU

Trafikflöden, containerhamn

Trafikflöden, combiterminalen

Trafikflöden, övriga delar av hamnen

Anläggande av en ny hamnled har diskuterats, vilket kan göras utan att grundförslaget
påverkas.

Med bibehållande av grundförslaget kan hamnens kapacitet utökas, efter planerad 20
årsperiod, till 900 000 TEU respektive 1 300 000 TEU. Den första etappen kräver ytterliggare 2,5 block och lite markyta av oljehamnen. Nästa etapp kräver en komplettering med ytterliggare 3 block och en fjärde kajplats. Mer markyta av oljehamnen krävs
också för att uppnå detta.

Figuren visar principiella trafikflöden för containerhamnen, fördelade på externa
trafikflöden in till hamnen (blå kulör), externa trafikflöden ut ur hamnen (röd kulör)
och interna trafikflöden (grön kulör).

Figuren visar principiella trafikflöden till combiterminalen, fördelade på externa trafikflöden till combiterminalen (blå kulör) och externa trafikflöden från combiterminalen
(röd kulör). Streckad linje visar möjlig trafikrörelse förbi gatefunktionen vid behov.

Figuren visar principiella trafikflöden till övriga hamndelar, fördelade på externa trafikflöden till övriga hamndelar (blå kulör) och externa trafikflöden från övriga hamndelar
(röd kulör). Streckad linje visar möjlig trafikrörelse förbi gatefunktionen vid behov.

Combiterminalen
Combiterminalen ingår inte i primärområdet, men är ändå intressant att belysa, eftersom det ligger närmast staden. Vårt förslag är att lastning och lossning av containrar
sker med eldrivna RMG-kranar istället för dagens dieseldrivna hanteringsutrustning.
Kapaciteten kan ökas och samtidigt som antalet spår kan minskas. Det ger möjlighet
att öka grönstråket vid trafikleden till färjeterminalen. Dessutom påverkas buller och
emissionsproblematiken positivt.
Situationsplan och principfigurer visar hur trafikrörelser sker i gatefunktionen, till de
olika hamndelarna samt mellan de olika hamndelarna. Sammanfattningsvis kan sägas
att trafikrörelser separeras tydligt till respektive mellan de olika hamndelarna och att
lösningarna är hållbara även med kraftigt ökad trafikbelastning.
Etapputbyggnad
Verksamheten ska fortgå under om- och utbyggnad. Eftersom två av kajplatserna
redan har erforderlig längd och djupförhållan den underlättas en utbyggnad. Hur en
etapputbyggnad kan gå till redovisas i några principfigurer.

Funktioner som kan adderas utan att grundalternativet påverkas
Redovisat grundalternativ är hållbart för olika utvecklingsmöjligheter. Självklart kan
H+ utvecklas utan att hamnen påverkas.
Dessutom kan några hamnrelaterade utvecklingsmöjligheter implementeras utan att
redovisat grundalternativ påverkas.
Planerad hamnled kan byggas utan att påverka grundalternativet. Det krävs endast
en mindre anpassning av anslutningen till den nya hamnleden. Även ett diskuterat
triangelspår kan anläggas utan att grundalternativet påverkas.
Idag diskuteras längre tågset ända upp till 750m istället för dagens 500m. Vårt förslag
kan anpassas till längre tågset utan att påverka grundalternativet.
Det finns även en möjlighet att flytta combiterminalen närmare hamnbassängen.
Genom denna flytt kan frigöra intressant markyta för exploatering, samtidigt som
bullersituationen påtagligt kan påverkas.

Vattennivåer
Grundförslaget är även hållbart till en fortsatt ökning av godsmängden. Till att börja
med kan tomcontainershanteringen flyttas till reservområdena och fyra nya stackar
kan skapas. Behövs ytterliggare en kajplats kan samtidigt fem nya block skapas. Detta
förutsätter att en del av oljehamnen frigörs. I två ytterliggare utbyggnadsetapper kan
upp till 900 000 enheter respektive 1 300 000 enheter.

Buller
Sammantaget ger förslaget möjligheter till lägre bullernivåer. Trots kapacitetsökningen ger övergången till mer eldrift av hanteringsutrustningen, övergång till landel
mm lägre bullernivåer. Även att kylcontainrar och tomcontainrar placeras längre från
bebyggelse påverkar bullernivåerna positivt. Troligen är föreslagen förändring av combiterminalen oerhört viktig för att skapa lägre ljudnivåer utanför hamnområdet.

Emissioner
Sammantaget ger förslaget även här möjligheter till lägre emissionsnivåer. Trots kapacitetsökningen ger övergången till mer eldrift av hanteringsutrustningen, övergång
till landel mm lägre emissionsnivåer.

Den framtida höjningen av havsnivån ska innehållas i projektet. Vi föreslår att stensättningen längs kajstråket säkras mot höjningen av havsnivån, ök stensättning
+2,73m. Det lilla hamntorgets marknivå höjs till ungefär samma nivå. Runt kajplatserna i hamnbassängen föreslås en längsgående betongmur, som placeras innanför
tilläggsutrustning, ök mur +2,5m. Vi har valt att inte höja nivån på marken bakom
nya kajen i utgångsläget. Förberedelse görs dock, så att man höja marken till lämplig
nivå, när den fjärde kajplatsen anläggs efter 20 årsperioden. I det läget kan vi få god
tillgänglighet till den högre nivån. Nya byggnader läggs på nivån +3,5m.

Nautiska förhållanden
De nautiska förutsättningarna är svåra att påverka, eftersom pirarna inte får/kan flyttas
utan långa tillståndsprocesser. Vi föreslår att den lilla tvärgående piren kortas ca 30m,
när den tredje kajplatsen byggs. Härigenom kan de stora fartygen lättare vända i den
yttre delen av hamnbassängen. Idag väljer en del befälhavare att stäva in respektive
backa ut ur hamnbassängen.
Byggs hamnen ut med en fjärde kajplats behöver hamnbassängen utökas. Detta
kräver en tillståndsprocess.

Tillstånd miljöbalken
Arbetsmiljö
Förbättringar när det gäller buller och emissioner från arbetsfordon och annan
utrustning kommer även att förbättra arbetsmiljön. Dessutom ger tydlig och effektiv
layout en allmän höjning av säkerheten och som följd färre olyckor.

Redovisat förslag ska innehålla uppsatta krav i miljötillståndet. Vårt förslag bedöms
klara detta.
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Vy över gaten, på väg mot filmning och inpassage.
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Gatefunktionen - Plan 1:1000
Delar av befintlig nedfart till hamnen används även i fortsättningen i redovisat förslag. Den cirkelformade delen av den ena nedfarten rivs.
Gatefunktionen är gemensam för alla hamndelar. Trafiken separeras tidigt till de olika hamndelarna,
som combiterminalen, oljehamnen, spannmålsterminalen och Skåneterminalen. Trafik till verksamheter som ligger inom hamnområdet, men inte behöver passera gatefunktionen, avleds också tidigt
utan att passera själva gatefunktionen. 20 snedställda uppställningsplatser ordnas för lastbilar som
behöver ordna pappersexercis och liknande främst för trafik till containerhamnen . Två grindar föreslås en vid efter nedfarten och den andra efter besöks- och mottagningsbyggnaden. Filmning av enheter sker under bryggan vid inpassage till hamnområdet. Fordon kan vända innan den första porten,
om man har kommit fel. Vid utfart kan fordon eventuellt nekas klartecken, vid ett sådant tillfälle kan
fordonet fortsätta inom hamnområdet och ordna problemet.
Besöks- och personalparkering ordnas ”innan” gatefunktionen och utanför ISPS-området. Besöksparkeringen inhägnas. Från parkeringen nås personal- och mottagningsbyggnaden via en brygga/bro
som samtidigt skulle kunna vara pausutrymme. I själva personal- och mottagningsbyggnaden samordnas alla lokaler, som är nödvändiga för hamnfunktionen. Byggnaden kan maximalt bli 3 000m2 stor,
summan av befintliga byggnader är knappt
2 000m2, men areorna behöver troligen ökas på grund av större godsmängder. I byggnaden kan även
visitationslokaler inrymmas. Byggnadens speciella form tar förtjänstmässigt upp den vinkeländring,
som krävs för att få den enkla logistik, som vi har strävat efter.

Hela gateområdet inbäddas i grönska, som motsats till resterande hårda ytor. Gateområdets grönska
integreras och blir en del av grönområdet som avgränsar hamnen från staden. Byggnaden är i ett plan
med en generös gård i mitten. Byggnaden utförs i cortenstål och glas. Material som speglar platsen
och verksamheten väl. Beroende på utbyggnadsetappen behöver kanske byggnaden utföras i etapper.
Byggnadens golvnivå läggs på +3,5m.

Övriga funktioner
Till de ovan beskrivna primära hamnfunktionerna behövs ett antal övriga funktioner. I förslaget redovisas verkstad, tank- och laddningsplatser samt uppställningsplatser för fordon i ett område nära
gatefunktionen, som samtidigt inte begränsar utbyggnadsmöjligheterna.
Byggnadens golvnivå läggs på +3,5m.
Till övriga funktioner hör även platser för läckande containrar och byggnad för gasning av containrar.
Dessa funktioner placeras i hamnens nordvästra del i ett läge, som inte stör eventuell utbyggnad.

Från hamnsidan ordnas snedparkering för hamnens olika fordon, som snabbt behöver uppsöka personal- och mottagningsbyggnaden vid raster mm.
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Vy mot utsiktstornet och början av murens promenadstråk
Föreslagen mur
Framtida parkeringshus

Sjögatan

Combiterminal

Extraspår

Sektion 1:500

Utsiktstorn

Gångförbindelse
från Oljehamnsleden

Gångförbindelse
från Sjögatan

Elevation 1:500

Vy av muren längs Sjögatan

Ett grönt inre gränssnitt

Ett grönt tvärgående tvärsnitt

Det inre gränssnittet sträcker sig, i en första etapp, från hamnens huvudkontor i väster till järnvägsspåren öster om den nya gaten och
vidare i en föreslagen koppling upp emot Rörnowska skolan. Ett sammanhängande grönt bälte etableras med kopplingar till resten av
staden. Sjögatan utvecklas till en allégata. I gränsen mot combiterminalen formas den önskade muren, som en ”bred mur”. Bredden på 5m
ger utrymme för ett spännande innehåll både inuti muren och ovanpå densamma.

Avståndet till centrum är kort räknat i meter, men stort för medborgaren. Både
järnväg och trafikled till färjeterminalen är barriärer som ska passeras från centrum. H+ och Södertunneln kommer så småningom att ändra på detta.

Ovanpå muren ordnas ett ”grönt” gångstråk med utblickar mot hamnverksamheten och Öresund. Referensbilder visar att ett livaktigt stråk
kan skapas och på situationsplanen visas att det kan kopplas lämpliga promenadslingor i samklang med staden. Muren rytmiseras med
”utskjutande burspråk” och några gångbroar till H+ området. Betong, cortenstål och glas ger en materialkänsla som anknyter till hamnverksamheten. Betongytorna formas utifrån containern som förebild, med hamnstäder som destinationer. Innehållet är öppet och kan
förändras över tid beroende omgivningarnas förutsättningar. Tänkbart innehåll är en 500m lång utställningslokal, en inomhusslinga på
en kilometer för längdskidåkning eller en träningslokal för löpning. När förutsättningarna på gatan utanför förändras skulle man kunna
etablera en basar likt det man kan se i medeltida murar ute i Europa. Endast fantasin sätter gränser.
Mitt i grönbältet står ett tornlikt utropstecken och manifesterar nedfarten till hamnens nya gatefunktion. Tornet är både en skulptur och
en byggnad med funktion. Cortenstål är ett naturligt val och står vackert till grönskan. En öppen trappfunktion leder upp till en utsiktspunkt med cafefunktion. Lokalen kan samtidigt vara hamnens besökscentrum, styrelserum men även hyras ut som festlokal till helsingborgare. Verksamheten i muren kan också administreras härifrån. Varierad verksamhet i denna punkt ger liv i området och bildar samtidigt
en spännande anhalt i promenadstråket, som börjar och slutar i centrum.

HAMN+ ger en möjlighet att förbättra dagens situation. Det tvärgående gränssnittet binder samman stadens centrum med de andra två gränssnitten och
hamnen. Detta område föreslås också få en grön karaktär för att underlätta den
idag enda lämpliga tvärförbindelsen. Förslaget tar sin utgångspunkt i befintlig
gångbro över järnvägen. Härifrån finns en möjlighet att passera trafikled och infarten till färjeterminalen på en gångbro fram till muren. Området gestaltas som
helhet mellan gångförbindelsen vid järnvägen ner till kajstråket som ett grönt
stråk. Stråket kan anpassas till H+ och dess olika utbyggnadsetapper.
De ovan beskrivna utformningarna ger hamnen ett helt nytt gränssnitt mot staden. Helsingborgaren bjuds in till idag outvecklade områden och kan få inblick
i hamnens verksamhet utan att störa. De allra flesta tycker att det är spännande
med hamnens enorma maskiner och internationell sjöfart.

När hamnen utvecklas söderut följer grönstråket med. Grönstråket förändras och utvecklas också med ny hamnled, triangelspår mm.
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Sektion 1:500
Vy av miljöcentrets område

Vridbara sittplatser

Upplyft gångstråk,
träbrygga

Sektion 1:200

Vy av pirens promenaddäck

Ett aktivt kajstråk längs Öresund som yttre gränssnitt
Det yttre gränssnittet mot hamnen är kajpromenaden. Denna har en
potential som idag inte utnyttjas. HAMN+ vill aktivera stråket genom att tillföra ett antal aktiviteter. Ovanpå avloppsreningsverkets bassänger etablerar vi ett miljöcentrum med informationslokaler, odlingslotter, solceller och
secondhandförsäljning. Allt görs i formen av en containerpark, där verksamheten kan förändras över tid. Längs kajen placeras tre vindkraftverk. Ett
antal
vindkraftverk placeras i linjer – mot framtiden – längs hela hamnområdet.
En provstation för vågkraft kan placeras utanför kajstråket. Platsen passar
ovanligt väl för temat. Flera tänkbara huvudmän är etablerade i området. Miljöcentrat kan naturligt kopplas till närliggande verksamhet med
miljöförtecken, såsom bioeldat kraftvärmeverk, fjärrvärme, reningsverk,
järnväg, sjöfart mm.

Slutord
I anslutning till kraftvärmeverket föreslår vi ett bad på en ponton, som
kontrast till Helsingborgs alla sandstränder. Spillvärme kan levereras från
kraftvärmeverket.
Promenaden ut till det lilla hamntorget sker på ett upphöjt trädäck likt en
böljande vågrörelse. Det upphöjda trädäcket ger flanörerna vackra vyer
över Öresund. Ett antal sittplatser finns på vägen. Dessa är vridbara efter sol
och vind på en utsatt plats.

HAMN+ visar att Västhamnen kan utvecklas inom dagen begränsade ytor.
Kapaciteten kan kraftigt utökas med både hållbar ekonomi och miljöpåverkan. Dessutom är grundalternativet hållbart i förhållande till ett stort antal
tänkbara utvecklingslinjer.
HAMN+ kan leva i samklang med H+ och utvecklas tillsammans och göra
området mer tillgängligt och samtidigt bjuda in helsingborgaren till ”insyn” i
hamnens verksamhet.

På det lilla hamntorget lever sportfiske klubben vidare i ett nytt sammanhang. Café och utsiktstorn kompletterar nuvarande verksamhet. En spännande byggnad med cortenstål i runda former avslutar kajpromenaden.

En överbyggnad av bassängerna hjälper till att lösa luktproblemet. Erfarenheter finns från andra städer med avloppsreningsverk tätt gränsande till
bebyggelse.
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