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Öresundsregionen är Nordens största transnationella samarbetsregion och omfattar hela Skåne 
samt östra Danmark. Sedan år 2000, i samband med öppningen av Öresundsbron, har 
Öresundsregionen varit den arbetsmarknad som vuxit hastigast i Sverige, betydligt mer än 
Stockholm. Det är dock för tidigt att tala om Öresundsregionen som en funktionellt integrerad 
enhet, men den har potential för att på sikt bli ett betydande ekonomiskt centrum om ekonomierna 
på bägge sidor sundet knyts närmare samman. 
 
En icke obetydligt arbetspendling förekom redan före Öresundsbrons tillkomst och då i form av 
färjetrafik över sundet. Det är just den här färjetrafiken som har byggt en framstående del av 
Helsingborgs attraktionskraft genom åren och tar man bort den mister staden en bit av sin själ. 
Idag är det främst Scandlines-färjorna som korsar sundet medan de renodlade passagerarfärjorna, 
de som en gång gav Helsingborg sitt karaktäristiska anseende, sakta dör ut i samband med 
verksamhetsförminskningar. Idag är det endast en passagerarfärja i drift och den har sitt 
utgångsläge från det gamla Tullhuset på Hamntorget. 
 
Det gamla Tullhuset är ursprungligen konstruerat för ett annat syfte och kan upplevas som alldeles 
för begränsat i sin funktionalitet för att kunna driva en färjeterminal. Då Hamntorget även håller på 
att genomgå en fullständig omvandling i samband med prestigebygget av kongresscentret, så kan 
en ny omprofilerad och mer stadsvävsanknuten terminal vända den nedåtgående spiralen och 
återigen införa liv i en tradition som står Helsingborg nära hjärtat.  
Det här arbetet kommer därför att undersöka hur man kan knyta an arkitektur till en plats i 
förändring samt samspela med dess omgivning och dess historia. Hur man genom modern 
arkitektur kan nyansera folkets bild och generera ny dragningskraft till en alltmer glömd tradition.  
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