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Sammanfattning

Målet med arbetet är att ta fram ett planförslag för en ny stationsnära stadsdel som vidare- 
utvecklar det kollektivtrafiknära läget. Förslaget bygger på en nätstruktur med gena stråk och 
fysiska rumsbildningar som skapar målpunkter, grönstruktur och utblickar i landskapet.

Jag baserar mitt planförslag på en diskussion om skala, utformning och synintryck. Min 
slutsats är att den fysiska grundutformningen och byggnadernas arkitektur hör ihop, nyckeln 
anser jag är variation, mänsklig skala och mängden synintryck som miljön erbjuder. 

Landskrona är en sundsnära mellanstor stenstad i Skåne med karaktär av befästningsstad, 
parker, kolonier och tydliga bebyggelseårsringar. Staden har också en industrihistoria som 
varvsstad och varvskrisen på 1970-talet slog hårt mot staden med stor arbetslöshet till följd. 
Än idag finns ett verksamt varv kvar och kranmastar utgör ett tydligt riktmärke i staden. 

I arbetet har jag fokuserat på skala och utformning, två nybyggnadsprojekt har analyserats, 
stadsdelen Örestad i Köpenhamn och Bo01-området, Västra Hamnen, Malmö. Även skala 
och stadsplanemönster i Landskrona har studerats. Stadsplaneutsnitt i samma skala med  
rutnätsstad, storgårdskvarter, trädgårdsstad, storskaliga kvarter och hus i park har jämförts.  
Studierna har gjorts för att fastställa skala och kvartersutformning i mitt planförslag. 
Trafikleder och målpunkter som offentliga byggnader och rekreations-/idrottsområden 
har synliggjorts för att möjliggöra en koppling mellan planområdet och resten av staden 
och ansluta det till målpunktstäta områden. Planområdet har inventerats och landskapet 
analyserats. Kvaliteter i området har uppmärksammats för att tillvaratas i förslaget. 

Planförslaget presenteras med en övergripande plan, markanvändningskarta och 
etappindelningar. Karaktärer, volymstudier och sektioner har gjorts för att illustrera 
intentionerna med förslaget. Fördelar, nackdelar, möjligheter och risker med en utbyggnad 
utvärderas i en SWOT-analys.
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1. INLEDNING

Vilken skala och utformning är lämplig vid 
en stationsnära utbyggnad i Landskrona?
- Hur utformar man en ny stationsnära stadsdel i Landskrona som 
erbjuder liv och puls? Vad krävs för att området ska sprudla av liv och inte 
endast bli en sovstad? Kan den fysiska utformningen bidra till detta? Hur 
ska man bygga för att tillgodose mänskliga behov och bidra till en god 
bebyggd miljö? Hur behandlar man avgränsningen mot landskapet?

Syfte
Med mitt examensarbete har jag ämnat att 
utifrån givna förutsättningar ta fram ett 
planförslag för bostäder och arbetsplatser 
intill stationen i Landskrona. Motivet till 
en utbyggnad är det stationsnära läget. 
Kollektivtrafiknära bostadsläge är en av 
förutsättningarna för ett hållbart samhälle. 
Syftet har varit att utforma ett förslag 
utifrån mänsklig skala och förutsättningar 
som behövs för att skapa en god bebyggd 
miljö. Planförslaget ska integreras med 
stadens struktur och avgränsas mot 
jordbrukslandskapet. 

Problemställning
Problematiken som jag har valt att fördjupa 
mig i är utformningen av området, hur 
man ska bygga för att tillgodose mänskliga 
behov och bidra till en god bebyggd 
miljö? En risk i dagens stadsbyggnad är 

skrivbordsplanering, där stora projekt ritas 
från ovan och förlorar sin anknytning till 
platsen. Andra fallgropar är en otillräcklig 
detaljeringsnivå i byggnadernas
utformning och för storskaliga monotona 
kvarter, vilket den nya stadsdelen Örestad i 
Köpenham är ett exempel på. Det finns även 
alltför många storskaliga villamattor som 
fått enformig utformning. Studier visar på 
att människor behöver en omfattande mängd 
synintryck för att må bra och att monotona 
miljöer är ohälsosamma. Arkitekten Alan 
Dilani som forskat inom design och hälsa 
på KTH, menar att design påverkar mentala 
processer genom att fånga människans 
uppmärksamhet och starta mentala processer 
(Suntliv, 2004). Färg, form, ljus och ljud 
inverkar även på kroppsliga funktioner som 
blodtryck, hjärtrytm och hormoner.
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Metod
Metoden går ut på att utifrån studier och analys 
av utbyggnadsprojekt och Landskronas egen 
skala dra slutsatser av vad som behövs för att 
skapa en god boendemiljö. Slutsatserna av 
analysen har i sin tur legat till grund för ett 
planförslag. Förslaget presenteras med plankartor, 
etappindelningar, volymstudier och illustrationer. 
Ett gediget arbete är gjort av Landskrona stad 
med att ta fram ett planprogram för området. 
De framtagna planeringsförutsättningarna för 
området har legat till grund för mitt arbete. 
Planområdet har inventerats genom fältstudier och 
landskapsanalys. Stadsrum och utbyggnadsprojekt 
har analyserats genom studier av skala och 
utformning samt platsbesök. Studierna har legat 
till grund för planförslagets utformning, gaturum, 
stadsplanemönster och kvartersstorlek. Arbetet 
avslutas med en diskussion kring utformningen. 

Målet är att integrera en ny stadsdel i Landskrona 
stad, för att detta ska bli möjligt synliggörs 
samband i staden som historia, karaktär, 
trafiklänkar, målpunkter och grönstruktur. 
Planeringsförutsättningar för området redovisas; 
angränsande bebyggelse, verksamheter, handel och 
skola i närheten, landskapets beståndsdelar och 
riskavstånd. Syftet med planförslaget är att skapa 
ett planförslag enligt mänskliga mått och behov, 
för detta avhandlas skala i ett särskilt avsnitt. Olika 
analyser görs för att fastställa ställningstagande 
inför planförslaget. Slutligen presenteras konceptet 
med planförslaget och hur det förhåller sig till 
staden. Strukturer och delområden presenteras. Markanvändning enligt förslag i planprogram 

för Weibullsholm, Landskrona stad, 2009
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Planområde i förhållande till centrum. 
Stationen och centrum sammanbinds med en 
trådbusslinje, rödmarkerad streckning.

Centrum

Planområde
Stationen
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1. INLEDNING
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mängd synintryck och variation som kan 
upplevas i långsam hastighet. Jag strävar 
efter att skapa rumsbildningar och ge 
boendekvaliteteer med närhet till gröna rum 
som små stadsdelsparker och större ytor med 
rekreationsmöjligheter. Även kontakten och 
avgränsningen mot jordbrukslandskapet och 
tillvarata utblickar är ett mål. Planförslaget 
ska ha en tydlig orienterbarhet med en 
gatuhierarki som stödjer detta.

Litteratur
Ämnet i sig om mänsklig skala är abstrakt och 
svårgreppbart, det är svårmätbart eftersom 
det handlar om hur människor upplever 
sin omvärld. Jag har vänt mig till litteratur 
som är baserad på akademiska studier, men 
även till litteratur som bygger på personliga 
värderingar och bedömningar om vad som är 
bra. 

Gordon Cullen, Jan Gehl, Jane Jacobs är idag 
starka namn inom planerarkåren och deras 
synpunkter och tyckande har vunnit dignitet. 
Deras verk ingår i kurslitteraturen på många 
arkitektutbildningar och baseras mycket på 
sunt förnuft, böckerna är fortfarande aktuella 
öven om de varit med i 40 år.

Arkitekten Catharina Sternudd har i sin 
doktorsavhandling vid institutionen för 
arkitektur och byggd miljö, LTH, Bilder 
av småstaden om estetisk värdering av 

Avgränsning
Avgränsningen för planområdet baseras på ett 
alternativ för markanvändningen i  Landskrona 
stads fastställda planprogram för Weibullsholm, 
2009. Eftersom detaljplanearbetet för en 
logistiketablering väster om väg E6 är i full 
gång ingår det i mina planeringsförutsättningar 
och bestämmer gränsen för mitt planområde 
i öster. I söder utgår jag från förslag om 
verksamhetsområde intill Österleden och 
västkustbanan som blir gräns västerut. Norrut 
möter området jordbrukslandskapet och områdets 
gräns är dragen på en radie av ca 1 km norr 
om stationen, vilket räknas som stationsnära. 
Gränsen slutar strax norr om Björngatan vid 
Karlslundsområdet på andra sidan järnvägen 
och planområdet avgränsas för att etablera en 
gräns mot jordbrukslandskapet och upprätta ett 
respektavstånd mot  Säby stationssamhälle 3 km 
nordost om stationen. 

Den teoretiska avgränsningen är begränsad till 
att behandla mänsklig skala och faktorer som 
behövs för att skapa en god bebyggd miljö. 
Examensarbetet är gestaltningsinriktat och 
teoridelen ska ses som en inspirerande del för 
själva planförslagets utformning. 

Mål
Mål med planförslaget är att skapa ett  
stadsrumsnätverk som binds ihop med 
rumsbildningar, målpunkter och starka stråk och 
som integreras i stadens struktur. Utformning 
i mänsklig skala förespråkas och med en stor 
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Han hävdar att färg, form, ljus och ljud 
inverkar även på kroppsliga funktioner som 
blodtryck, hjärtrytm och hormoner vilket 
också är mätbart. 

Kommunförbundets skrift Skönheten och 
oljudet. Handbok i trafikbullerskydd är från 
1998, men dess information är fortfarande 
aktuell även om boken är över 10 år gammal.

Gårdar, trapphus och socialt liv (1997) 
baseras på ett tvåårigt forskningsprojekt 
som gjorts av sociologen Sören Olsson från 
Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 
universiter, Gerd Crusé Sonden arkitekt och 
Marianne Ohlander, etnolog, Centrum för 
Byggnadskultur, Chalmers tekniska högskola 
och Göteborgs universitet. Författarnas 
skilda bakgrund gör att olika aspekter av 
boendemiljön belyses. Forskarna har använt 
sig av en referensgrupp  och intervjuat 
boende i nio små grannskap. Två huvudfrågor 
i studien av det lilla grannskapet har belysts: 
Hur det lilla grannskapet fungerar för de 
boende och kan man hitta förklaringar till 
hur grannskapet fungerar? Den vetenskapliga 
anknytningen och forskarnas olika bakgrund 
gör studien trovärdig.

Gällande Patrik Grahns forskning har jag 
refererat till artiklar i dagspressen och faktan 
är relevant. 

en stadstyp (2007) gjort en studie om 
Karlshamnsbors uppfattning om sin 
närmiljö. Hon påpekar svårigheterna 
med estetisk värdering och redogör för 
anledningar till att bebyggelse uppfattas 
som den gör. Studien är väl utförd, skillnad 
görs mellan litteraturbelägg och egen 
analys och tyckande. Statistiskt sett är den 
statistiska gruppen tillräckligt stor för att 
vara representabel med 226 medverkande. 
Men svårigheten utgörs av att man inte 
frånkommer att det är främst arkitektur- och 
stadsmiljöintresserade som själva väljer att 
delta i utredningen och det statistiska urvalet 
kan därmed bli något skevt.

Bo Grönlund professor i arkitektur, 
Köpenhamn härleder till mängden 
synintryck människor behöver inta för att 
må bra. Resultatet bör man självfallet inte se 
som en dogmatisk sanning eftersom hjärnans 
uppbyggnad är komplicerad och dess 
uppfattning av omvärlden svårmätbar.
jag refererar till en artikel som är tillgänglig 
via Bo Grönlunds hemsida, men den har 
vetenskaplig förankring.

Konstaterandet att intellektet behöver 
stimuleras har konstaterats från flera håll. 
Även forskaren och arkitekten Alan Dilani 
som forskat inom design och hälsa på KTH, 
menar att design påverkar mentala processer 
genom att fånga människans uppmärksamhet 
och starta mentala processer (Suntliv, 2004). 



2.bakgrund
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Landskrona stad

Landskrona är en mellanstor stad som ligger 
på den skånska västkusten i Öresundsregionen. 
Kommun har en befolkningsmängd på strax 
över 40 000 invånare varav omkring 29 000 bor 
i tätorten (SCB, 2008). 

Befolkningsmängden i kommunen beräknas 
fram till 2015 öka med 3300 invånare. 
Utbyggnadsplaner i kommunen råder, år 2008 
fattade kommunfullmäktige beslut om att 1500 
attraktiva bostäder skall byggas.

Det stationsnära läget är en förutsättning för 
nybyggande i Skåne. Landskrona ligger mitt i 
Öresundsregionen med korta pendlingstider i en 
regional arbetsmarknad. På Landskrona station 
stannar både pågatågstrafik och en snabbare 
linje som går mellan Helsingör-Köpenhamn-
Malmö-Göteborg. Med denna tar det 30 minuter 
till Malmö, 16 minuter till Lund och 10 minuter 
till Helsingborg. Till centrala Köpenhamn   tar 
det 1h 15 min, restiden kommer att förkortas 
med utbyggnaden av citytunneln i Malmö med 
ca 15-20 min. 

År 2001 flyttades Landskronas station 
ut till stadens utkant öster om staden för 
att effektivisera tågtrafiken längs med 
västkustbanan. Med utflyttningen av stationen 
flyttades också en entré från stadens centrum. 
När nyanlända nu anländer till staden med 
järnvägen möts de av verksamhetslokaler 
och större matvarubutiker, samt ett öppet 

jordbrukslandskap öster om stationen. Mellan 
stationen och centrum i Landskrona trafikeras 
sträckan av en trådbusslinje som tar ca 10 min.
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2. BAKGRUND

Flygfoto över Landskrona med rutnätsstaden Nya staden, planlagd på 1600-talet på utfylld mark, 
med kyrkan Sofia Albertina, Nya vattentornet och Citadellet med sina vallgravar skymtas. 

Flygfoto över Landskrona med befästningen Gråen i förgrunden, i fjärran ser man hur stadsgränsen 
övergår i jordbruksmark
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När befästningarna blev omoderna och behovet 
av dem minskade satsades pengar istället på 
offentliga byggnader och parker. På Citadellets 
vallar anlades ett koloniområde som idag är 
Sveriges äldst bevarade med kolonistugor från 
sekelskiftet 1800-1900.

Staden växte på 1900-talet och under 1950-talet 
byggdes staden ut med villabebyggelse 
och expanderade längs med kustremsan till 
fiskesamhället Borstahusen från 1700-talet.

Bebyggelsen är varierad, i centrum består 
stadskärnan av stenstad byggd för 1600- och 
1700-talets borgarklass i 2-4 våningar. Det 
finns även en stor andel arbetarbostäder 
från samma period, Kvarntorget är idag ett 
populärt bostadskvarter med täta låga småhus 
i varierande utformning. 1960-tals bebyggelse 
har tillkommit i centrum i låg utbredning och en 
stor andel äldre bebyggelse finns bevarad. 

Staden har en stor andel äldre tegelbebyggelse. 
Längs med kusten fanns många tegelbruk fram 
till det prefabricerade teglet konkurrerade ut 
det handslagna under modernismen på 1900-
talet. Under början av 1900-talet satte stadens 
stadsarkitekt Fredrik Sundbärg prägel på staden 
med detaljrika offentliga byggnader i eklektisk 
stil. Den andre stadsarkitekten Frans Ekelund 
kom att prägla bostadsbebyggelsen i staden och 
ritade bland annat Egna hem och trädgårdsstad, 
vilket blev en definierad karaktär. 

Historia

Staden fick sina stadsrättigheter 1413 och har 
under historien utgjort en strategisk militär  
position med sitt gynnsamma hamnläge. Staden 
anlades på grund av sin naturliga djuphamn i det 
annars grunda Öresund. 

Omkring 1559 stod stadens citadell klart, en 
ointaglig borg med 70 m breda vallgravar. 
Citadellet moderniserades på  1600-talet och 
med nya befästningar betraktades det 1675 
som nordens modernaste fästning (Statens 
fastighetsverk, 2009). Stora rivningsarbeten 
gjordes i den medeltida stadskärnan och 
en ny stadsplan genomfördes. En ny del av 
innerstaden anlades söder om den gamla 
stadskärnan och skyddades av den planerade 
fästningen på grundet Gråen. Den nyanlagda 
delen av staden är representativt för 1600 
och 1700 talets planeringsideal med rätlinjigt 
gatunät, rektangulära kvarter och befästningar 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2009). Innerstaden med 
befästningsstaden Nya staden utgör riksintresse 
för kulturmiljövården. Befästningsplanerna var 
mycket kostsamma och avstannade 1788 för att 
slutligen läggas ned 1805, då staden också fick 
en ny stadsplan (Jönsson, 1995, s. 11). 

Under mitten av 1800-talet kom järnvägen till 
staden, företag inom jordbruksnäring, mekanisk 
tillverkning och tegelbruk etablerades och staden 
växte. Varvets tillkomst 1915 bidrog till att 
staden utvecklades till en bärkraftig industristad 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2009).
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2. BAKGRUND

Karta över Landskrona från 1853. Innerstaden utgörs av 
rutnätsstaden Nya staden, planlagd på 1600-talet delvis 
på utfylld mark efter att den medeltida staden rivits, 
vallgravar sträckte sig runt om staden. Utanför var det 
parkmark, jordbruksmark och sankt, bebyggelse utanför 
stadsgränsen sträckte sig längs med infartsleden.



3.mänsklig 
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människan minst ett nytt synintryck var fjärde 
sekund för att inte bli uttråkad. En annan 
litterär ikon för planerarkåren är den brittiske 
arkitekten Gordon Cullen (2001). Han belyser 
vikten av det visuella i stadslandskapet och att 
upplevelsen under en promenad ändras med 
nya siktlinjer, detaljer, gaturum och varierande 
arkitektur. 

Mänsklig skala
Leon Krier stödjer en flerkärnig struktur till 
skillnad från stora monocentrum. Krier utgår 
ifrån ett avstånd som utgör en 10 minuters 
promenad och menar att mindre stadsenheter 
nära varandra ska samverka enligt principen the 
cities within the cities (Krier, 1984, s. 77). 

Att utgå ifrån den mänskliga kroppens mått 
och begränsningar är inget nytt. Under 
Antiken ansågs den mänskliga kroppen ha 
harmoniska proportioner som också användes 
som utgångspunkt för arkitekturen (Lindvall, 
Myrman, 2001, s. 39).  I verket La divina 
proportione av fransiskanermunken Luca 
Pacioli (1509) framställs gyllene snittet 
som det gudomliga förhållandet. I skriften 
framläggs den romerske arkitekten Vitruvius 
idéer om den mänskliga kroppens proportioner 
som utgångspunkt för arkitektur. Det gyllene 
snittet är ett matematiskt värde som går igen i 
geometriska figurer och är förhållandet mellan 
två längder i en form (UR, 2009). Talet går 
igen i fibonacchitalserien, där varje tal i serien 
är summan av de två föregående. Förhållandet 
är  8/13 ≈ 1,618. Förhållandet, som även 

Vad behövs för att skapa 
en levande plats och en 
god bebyggd miljö?

Människan och platsens 
utformning 
Arkitekten och planerarikonen Jan Gehl 
värnar om det offentliga rummet och 
förespråkar en utformning av detta för 
att öka folklivet. I skriften Livet mellan 
husene (2001) belyser han förhållandet 
mellan socialt liv på offentliga platser 
gentemot platsens utformning och kvalitet. 
Tre typer av aktivitet tas upp: nödvändiga, 
frivilliga och sociala, där intensiteten 
av de två sistnämnda är beroende av om 
platsen är gynnsam för detta. Han menar 
att den fysiska utformningen, hur den 
förhåller sig till lokalklimat och trafik 
påverkar graden av folkliv på platsen 
(Gehl, 2001, s. 39) . Gehl framhäver några 
grundläggande planeringsförutsättningar 
som är värda att upprepa; våra sinnen, 
kommunikationsmöjligheter och platsens 
dimensioner. 

Variation och intryck
Människan är av sin natur nyfiken och 
kräver en stor mängd synintryck per sekund 
för att uppfatta en miljö som intressant och 
stimulerande. Ju lägre rörelsetempot är 
desto större är kraven på miljön eftersom 
man hinner uppfatta mer. Enligt den danske 
arkitekturprofessorn Bo Grönlund behöver 
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stödjer gatulivet, orienterbarhet och slutna kvarter ger 
tydliga gränser i staden mellan privat och offentlig 
mark. Man ska undvika otydliga gränser eftersom 
det leder till övergivna ytor som inte utnyttjas 
eftersom ägandet är oklart, till exempelvis klippta 
gräsytor i en dödzon mellan två bostadsområden 
eller en tom, stor gräsbevuxen innergård utan 
rumsindelningar. I den Måttfulla staden (Berntsson, 
1996 s. 112) nämns att i en levande stad förändras 
funktionerna över tiden och att byggnader måste 
kunna återanvändas. Rutnätsstaden pekas ut som ett 
flexibelt och robust stadsplanesystem eftersom den 
inte låser specifika funktioner till vissa kvarter utan 
är slitstark och föränderlig. Johan Rådberg belyser 
i en föreläsning den 29 maj 2009 i Landskrona, 
vikten av att bostadsområde ska byggas utifrån 
långsiktighetsprincipen: att områdena ska vara 
attraktiva även i framtiden. Rådberg menar att för att 
undvika segregation ska man blanda bebyggelsetyper, 
småhusområden och flerfamiljsområden ska 
mixas. Attraktiva bostäder menar han är 
kvartersstad i småstad och 
blandstad i trädgårdsstad, 
friliggande småhus och radhus 
och att man bör bygga mer 
av dessa stadstyper blandat. 
Rådberg tar upp exemplet 
Skarpnäck, Stockholm ett 
miljonprogramsområde  
med 5-6 våningshus utanför 
innerstaden, några år efter 
att bostadsområdet var  
klart flyttade folk ut från 
det till radhus och småhus. 

återkommer i växtriket och i organismer, 
ansågs när det upptäcktes vara harmoniskt och 
användes av de gamla grekerna på antiken och 
tankarna återupplivades under renässansen. 
Leonardo da Vinci vidareutvecklade Gyllene 
snittet och metoder från antiken för att använda 
människans mått som förebild inom arkitektur 
(Lindvall, Myrman 2001 s. 39). Gyllene snittet 
har använts med olika tolkningar inom byggande 
fram tills idag och återkommer också inom 
modernismen. 

Gaturum
Måtten på gatan representerar de krav som 
vår tid ställer. Medeltidens gator var smala, 
anpassade för gående och häst. 1800-talets 
gator anpassades för trafik med häst och vagn 
och fick trottoarer för fotgängare. På 1960- 
och 1970-talen separerades biltrafiken från 
gång- och cykeltrafik vilket splittrade det 
klassiska gaturummet med byggnader som 
tydliga väggar och gatan som golv. 1874 års 
byggnadsstadga föreskrev att gatubredden skulle 
vara 18 meter och omgivande hus 21,5 meter 
till takfot (Björk & Reppen, 2000, s. 35). Under 
postmodernismen på 1980-talet och 1990-talet 
har gatubredden strävat tillbaka till dessa mått 
och det slutna gaturummet tagits upp igen. Även 
gaturummets möblering och utformning ska 
prioriteras för att skapa en inbjudande miljö och 
bidra till hastighetssänkningar av trafik. 

Stadsplanemönster
Korta kvarter och gena gator gynnar butiker i 
gatuplan. Bebyggelse med entréer mot gatan 



3. MÄNSKLIG SKALA

19

mångfald, tolerans och social integration. 
(Länsstyrelsen i Skåne län, 2008). 

Trygghet
I skriften i blandstaden, som är en del av 
projektet En god bebyggd miljö – den 
blandade staden på länsstyrelsen i Skåne 
2007-2008 poängteras vikten av att blanda 
olika funktioner och verksamheter för att 
öka mångfalden i samhället. I skriften 
intervjuas Hanna Björklund och Mattias 
Larsson, som arbetar med sociala frågor på 
länsstyrelsen, om tillit, trygghet och den 
blandade staden. Mattias Larsson framför 
att ”den sociala hållbarheten förutsätter att 
människor med olika bakgrund ursprung 
och olika generationer blandas. I alla fall 
om målet är minskad segregation och ökad 
integration.” 

Han menar även att den blandade staden 
ska erbjuda folkliv och miljöer som blandar 
människor med olika kön, ålder, etnisk och 
social bakgrund och poängterar att social 
kontroll kan minska våldet. 

Hanna Björklund framför vikten av att 
utveckla intressanta platser att besöka 
för att skapa möten, genom att skapa 
förutsättningar så att individen kan känna 
att han eller hon ingår i ett sammanhang 
och i en miljö man känner sig bekväm och 
delaktig i. Ur trygghetsaspekt är befolkade 
platser och social övervakning värdefull så 

Han menar också att tydliga gränser mellan 
offentlig och privat mark är viktigt, att 
byggnaders entréer är synliga från andra hus. 
En bra bostadssammansättning i flerbostadshus 
är enligt Rådberg 8-10 lägenheter i samma 
trapp. Så långt man kan ska man bygga egna 
entréer till lägenheter och undvika höga 
loftgångshus1. 

Egenskaper som utgör ny småstad och 
trädgårdsstad är låga hus längs med gator 
och torg i 2-3 våningar, privata trädgårdar 
och gårdar och mix av enfamiljshus och 
flerfamiljshus1. Dessa principer som också 
gällde för trädgårdsstadsidealet på 1920-talet.

Med ett exploateringstal mellan 0,4 – 0,5 
som motsvarar trädgårdsstadsidealet med 
2-3 våningshus, är parkering längs med gata 
möjlig1. Ett argument till småstaden är också 
de billiga byggkostnaderna. Höghus med mer 
än 5 våningar är ca 50 % dyrare att bygga än 
1-2 våningshus. 3-5 våningshus kostar enligt 
Rådberg ca 1200 kr mer per kvadratmeter 
att bygga medan hus med fler än 5 våningar 
kostar 5000 kr mer per kvadratmeter 1.

Blandad stad
Att få en varierad stad med funktioner som 
attraherar människor under dygnets alla 
timmar är eftersträvansvärt. För att lyckas med 
detta krävs att olika verksamheter, butiker, 
bostäder och målpunkter för olika sociala 
gruper och generationer blandas för att skapa 

1. Föreläsning med Johan Rådberg, 29 maj 2009, Landskrona
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är ofta tomma p.g.a. brist på verksamheter som 
attraherar folk som befolkar platsen. En bra 
förebild för planering menar Grönlund är gamla 
kvartersformade nätverksliknande stadsmönster, 
där folk rör sig mellan stadsdelarna. Strukturen 
ger bra flöde med människor och därmed 
informell bevakning som känns tryggt för då kan 
någon upptäcka om ett brott begås.

Mötesplatser och offentliga rum
I det offentliga rummet är torg viktiga 
som demokratiska arenor för bland annat 
demonstrationer, men även som mötesplatser 
och för att kunna iakta andra människor. Torg 
kan fungera som kommunikationspunkter 
framför järnvägsstationer, som handelsplats 
med marknader och serveringar eller som 
representationsplats framför offentliga byggnader 
(Björk & Reppen, 2000, s. 36).

Parker och rekreation
Även parker och grönområden är mötesplatser. 
Grönstrukturen kan bestå av parker, 
grönområden, strandpromenader, gatuträd, men 
även av privata trädgårdar och koloniområden 
som förbipasserande kan ta del av. Olika 
karaktärer av grönska behövs, stora ytor för lek 
och fritidsaktiviteter för olika åldrar, rekreation 
och hundpromenader etc. och mindre parkrum 
nära bostaden där man kan sitta och iakta 
folklivet, få frisk luft och sol. Grönområden är 
även viktiga för den biologiska mångfalden, 
vegetation i staden bidrar till ett bättre klimat 
genom att luften renas, luftfuktigheten höjs, 

att någon kan se vad som händer om du råkar 
illa ut. Jane Jacobs förespråkar kvartersstaden 
med bostäder på bottenvåning med fönster och 
entréer mot gatan för att gynna detta. Likväl är 
integrerade gång- cykelstråk intill huvudstråk 
att föredra framför enskilda cykelvägar och 
tunnlar. Kvällstid kan mörka grönområden 
utgöra ett hot och en alternativ väg hem som 
inte går igenom ett parkstråk är att föredra. 
Mörka nischer och hörn ska belysas med 
avbländad armatur.

I en studie av 9 olika grannskap Det lilla 
grannskapet gårdar trapphus och socialt liv 
(Olsson, Cruse Sondén, Ohlander, 1997, s. 
61) framställs vikten av sociala grannskap 
i bostadsområden och vikten av att känna 
samhörighet, identitet och ansvar i sitt 
bostadsområde. Studien visar att boende 
i höghus med många boende leder till en 
anonymitet med förlorat ansvarstagande 
för bostadsområdet vilket kan leda till att 
närmiljön smutsas ner och förstörs.  I trapphus 
med 2-7 lägenheter känner de boende däremot 
igen varandra vilket skapar förutsättningar 
för trygghet och ett bättre socialt grannskap.  
(Olsson, Cruse Sondén, Ohlander, 1997, s. 
127). 

Bo Grönlund menar att storskaliga 
områden bidrar till att skapa otrygghet 
(Höglund, 2003, Bofast). Områden som 
utpekas är modernismens trafikseparerade 
bostadsområden med stora gräsytor, områdena 
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buller och vind dämpas (Björk & Reppen, 
2000, s. 42). Dessutom förändras växtligheten 
med årstiderna vilket leder till variation. 
Docenten och landskapsarkitekten Patrik 
Grahn har forskat på naturens betydelse för 
hälsan och har i studier kommit fram till att 
närhet till natur kan påskynda tillfrisknande 
hos utbrända, öka koncentrationsförmågan 
och påverka puls och blodtryck positivt. Han 
menar att mycket naturinslag på gårdar ger 
bättre koncentrationsförmåga hos de barn 
som leker där än de som leker på gårdar 
utan naturinslag (Johansson, 2003, Dagens 
nyheter).  Patrik Grahn har bland annat varit 
med i genomförandet av en undersökning om 
förhållande mellan hälsa och avstånd till natur 
för skåningar som genomförts vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, Alnarp, i samarbete med 
universitetssjukhusen i Malmö och Lund. 
Resultatet visade på att för människor som 
bor i hyresrätt långt ifrån naturen ökar risken 
för fetma med 30 procent. Grahn menar 
att ett längre avstånd än 300 meter till ett 
grönområde leder till att man drar sig för 
att gå ut och motionera (Håkansson, 2007, 
Sydsvenskan) 

Nyckelord
Blandstad, tolerans, offentlighet, torg, parker, 
kollektivtrafiknära, omsorgsfull detaljutformning, 
stor mängd synintryck, möjlighet att mötas, 
funktionsblandning, korta avstånd, grannskap, 
identitet, variation, orienterbarhet, offentliga 
och privata platser tydliga gränser,  etreér 
mot gatan, markbeläggning som tydliggör 
rumsindelningar, grönstruktur, ansvar, trygghet, 
platsens dimensioner, gatubredd, våningsantal, 
skala, fasadlängd, slutna gaturum, våra sinnen, 
det visuella stadslandskapet, slutna gaturum. 
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människor per timme eller där man träffar minst 
25 personer per 100 meter (Grönlund, 2004). 
Tillsammans med de visuella intrycken ger det 
en stad där man kan gå kilometervis utan att 
reflektera över sträckan eftersom man har fullt 
upp med att inta allt runt omkring. 

Lokalklimatet i Örestad är blåsigt och 
vindpinat, som fotgängare är man extra utsatt. 
De stora byggnaderna som tar upp hela kvarter 
ökar dessutom vindfånget genom att vindbyar 

Studie av två nyplanerade 
områden från 2000-talet med 
fokus på skala och mått

Västra Hamnen, Malmö och Örestad, 
Köpenhamn

Örestad, Köpenhamn
Ett nybyggt område som har fallerat på 
grundläggande principer inom stadsbyggnad är 
den danska stadsdelen Örestad i Köpenhamn. På 
avstånd verkar det arkitektoniska konceptet för 
området bra med gröna stråk, modern arkitektur 
och bra kollektivtrafik med den spårburna 
Metron. Väl på plats i området slås man av den 
stora skalan och den monotona utformningen. 
Dagtid är kvarteren med bostäder nästintill 
folktomma och folklivet består av hetsiga 
folkströmmar mellan Metrostationen, det stora 
varuhuset och kontoren intill. 

Den monotona utformningen och långa raka 
siktlinjer förstärker känslan av att området är 
större än vad det egentligen är. Att gå längs med 
en likartad fasad 100 meter är inte stimulerande. 

I artikeln Urban quality of life in the new 
urban districts in Scandinavia (Grönlund, 
2004) förespråkar Bo Grönlund sju-åtta 
olika fasaduttryck per kvarter. Detta ger 
förutsättningar för en mer tilltalande och 
mentalt spännande stadsmiljö. I kontrast nämns 
den ultraurbana staden med 1000 passerande 

Bilden ovan visar nybyggda bostäder i 
Örestad, foto taget 2008

Bilden visar ett storskaligt bostadskvarter 
från 1960-talet i Köpenhamn
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pressas ned genom mellan dem (White arkitekter, 
s. 52). En kontrast är utformningen av italienska 
bergsbyar med täta slingrande gaturum för att skydda 
mot vind och ta tillvara på värmen från de angränsande 
husen. En placering av husen längs med krökta gator 
som följer terrängen ger en större stimulans än raka 
långa siktlinjer och människor stannar upp för att 
mötas (Gehl, 2001, s. 40). Resultatet av den lilla skalan 
och det intima gaturummet blir att folklivet flyttar ut 
utanför bostaden. Det finns en fara i att förföras av 
av storskalighet och modern arkitektur. Essensen att 
sträva efter är hur platsen kommer att upplevas och att 
människor skall vilja vistas där. 

Slutsats
Vikten av den visuella upplevelsen är stor. Den 
formmässiga utformningen är mycket viktig för att vi 
ska få den mängd synintryck vi behöver för att en plats 
ska upplevas intressant. Kvarterens mått i Örestad är 
för stora och fasaderna för ovarierade. 

Nybyggd bostadsbebyggelse 
Örestad, Köpenhamn. Foto från 2008

Nybyggd bostadsbebyggelse Haag, Holland. 
Foto från 2006

Örestad, Köpenhamn. Bild 
2, utblick från Metron. 
Foto från 2008
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Illustration över Västra Hamnen i Malmö, området är ett 
bra exempel på en varierande plan med krokiga gaturum 
enligt den mänskliga skalan.

Västra Hamnen, Malmö
Ett bra exempel på en stadsmässig nyplanerad stadsdel 
är enligt mig Västra Hamnen i Malmö. Den första 
utbyggnadsetappen var klar till bomässan Bo01 
2001. Skalan och utformningen i området passar den 
mänskliga kroppens förutsättningar. Kvarteren är korta 
och varierande med krökta gaturum, i södra delen 
varierar de från ca 40x40 m till 50x80 m. Området 
har en rektangulär huvudstrukter, huvudgatorna följer 
en axialitet men innanför boulevarderna är strukturen 
organisk, småskalig och intim. En förutsättning för 
planförslaget var de kraftfulla västliga vindarna 
från havet (Plan 2001, s. 153), utifrån detta synsätt 

skapas skyddande rum bakom de större 
byggnadskropparna som vetter mot havet. 
Våningsantalet varierar mellan 1-6 våningar, 
hela Bo01 området har ett exploateringstal 
på 1,0. 2/3 av bostadsbeståndet är för boende 
och 1/3 är för kontor, service och butiker. 
(Plan 2001, s. 154). Ansvarig arkitekt för 
projektet Klas Tham, skriver i artikeln Bo01 
City of Tomorrow, (Plan, 2001 s. 153) att 
kvartersstaden är robust eftersom den har de 
bästa förutsättningarna att bemöta framtidens 
krav. Tham menar att tydliga gränser mellan 
privat och offentlig miljö har visat sig vara 
mera varaktiga och rationellt användbara än 
rumsligt öppna stadsplaner som har testats 
under 1900-talets senare del.

En varierande arkitektur i området har 
uppnåtts genom att kvaliteterna har 
säkerställts i ett kvalitetsprogram som styrt 
både fysisk höjd och våningsantal. Den 
södra delen planerades föra att rymma 480 
lägenheter på de 10.000 kvm. 

Bo Grönlund framför i artikeln Bra 
stadsplanering i Västra Hamnen, Malmö? 
(Grönlund, 2003) både ris och ros och tycker 
över lag att det är ett lyckat projekt. Det 
negativa som framförs är att han tycker att 
området hade vunnit på ifall byggnaderna 
hade fått markerade förytor till entréer 
genom att särskilja på markbeläggningen 
i zoner och genom balkonger mot 
huvudstråken för att de boende ska få sätta 
sin prägel på miljön. 
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Slutsats 
Slutsats av analysen av Bo01 är att de eftersträvade kvaliteterna måste preciseras 
tydligt ur ett helhetsperspektiv för att de ska lyckas genomföras. Antalet byggherrar 
per kvarter är reglerat för att bidra till den arkitektoniska variationen. Området har 
en bra skala och tydlighet mellan privata och offentliga ytor. Strukturen med tydliga 
huvudgator och en brokig insida med små platsbildningar och krökta gaturum och 
gränder i området faller mig i smaken. Verksamheter, butiker och bostäder i olika 
upplåtelseformer blandas vilket ger ett varierat utbud.  

Artikeln avslutas med att Bo Grönlund instämmer med Peder 
Alton, arkitektur- och designansvarig på Dagens Nyheter 
i  Stockholm, genom att citera honom i i hans recension 
av Bo01: ”Det som utmärker Bo01 är den höga och jämna 
kvalitén på bostadsarkitekturen, det inser jag efter att ha varit i 
Holland.” Och han fortsätter: ”Bo01s satsning på markytorna, 
på landskapet och trädgårdarna - det kan vara ett verkligt 
genombrott. Det finns en omtolkning av bakgårds-begreppet 
som är djävligt intressant”.  

Flerbostadshus av Gert Wingårdh

Växthus av Monica Gora

Kanal med strandpromenad. Tvåvånings kedjehus med 
eget uthus.

Varierande takhöjd och lutning

Mötesplats och vattenlek Flerbostadshus över kanalen

Öppna diken
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Planområdet 
Planområdet är ca 70-80 ha stort och utgörs 
av högklassig jordbruksmark öster om 
stationen i Landskrona, rödmarkerat på 
kartan bredvid. Även detaljplaneområdet 
för DSVs logistiketablering är inskrafferat. 
Från stationen är det 2 km till centrum och 
en trådbusslinje trafikerar sträckan med täta 
förbindelser, turen tar ca 10 min att åka. 
Utanför staden är det jordbruksmark och 
planområdet ingår i ett naturligt grönstråk 
som förbinder flacka strandängarna söder 
om staden med ett kuperat backlandskap 
med naturreservatet Hilleshögsdalar med 
Glumslövs backar norr om staden.  

Planområdet utmarkerat

Trådbusslinjens dragning från stationen mot 
centrum

Stadens intentioner
Jordbruksmarken öster om stationen har 
varit i Swalöf Weibull AB ägo, företaget 
har bedrivit  växtförädling och ett 
växtförädlingsförsök har pågått på marken 
sedan 1950-talet. Experimentet har på 
senare år bedrivits via jordbruksuniversitetet 
i Alnarp och täcker en yta på cirka 10.000 
kvm. Jordbruksmarken har en högre 
standard än 10+, vilket innebär att den är 
bland den bästa i världen.

Landskrona förvärvade marken 2005 
med avseende att bygga bostäder och 
exploatera för blandstad. År 2008 visade 
logistikföretaget DSV intresse för delar 
av marken öster om stationen intill 
europaväg E6, marken köptes upp och 
detaljplanearbetet påpörjades under hösten 
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2008 med ett planprogram för Weibullsholm 
som tog ställning till markanvändningen. Mellan 
logistiketableringen och stationen fastställdes 
att staden ska exploatera för en ny stadsdel med 
bostäder, kontor och handel. Även ett område 
söder om stationen, mellan västkustbanan och 
österleden för verksamheter presenterades. 
  
Trots logistikfunktionen omfattning kvarstår ett 
stort område att exploatera till en ny stadsdel. I 
och med att kommunen köpte upp marken finns 
stora möjligheter att utveckla det stationsnära 
läget som är en stark knutpunkt som idag är 
outvecklad. DSV formar planområdets gräns 
österut, men trots det besitter planområdet 
många fördelar och kan byggas ut till en tät ny 
stadsdel med stadsmässig struktur och goda 
pendlingsmöjligheter.

DSV planerar att förlägga sitt huvudkontor i 
norden på tomten. DSVs fastighet är drygt 600 
x 1000 m, huvudterminalen planeras bli 750 m 
lång med utstickande moduler om 500 m från 
huvudkroppen. Företagets höglager planeras bli 
40 m högt. 

DSV-etableringen intill motorvägen ger 700 
arbetstillfällen, på sikt 1000. Etableringen 
bryter det öppna landskapet och siktinjen från 
stationen. Ur landskapsbildsaspekt skulle en 
utbyggnad mellan stationen och DSV förbättra 
utblickarna från stationen genom att den stora 
massiva huvudbyggnaden bryts ner med ny 
bebyggelse.

Markanvändning enligt förslag i planprogram för 
Weibullsholm, Landskrona stad, 2009
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resenärer. Stationsområdet från år 2001 har 
en enhetlig utformning, den obemannade 
stationsbyggnaden och intilliggande 
butikers utformning har reglerats och fått 
tegelfasader. I anslutning till stationsområdet 
möts nyanlända av stora öppna ytor, från 
de två perrongerna ges utblickar mot 
jordbrukslandskapet i öster och handels- och 
verksamhetslokaler intill stationen.
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I angränsning till planområdet 

Stationsområdet

Busstorg för stadsbuss, trådbusslinje mellan centrum och stationen med täta förbindelser. Större handels-
etableringar. Cykeltorg framför stationsbyggnaden, 

Stationsbyggnaden är obemannad, endast med vindskydd som väntrum, kallt och vindpinat läge.

Planområdet öster om stationen.

Det mindre busstorget med stadsbuss ligger 
i anslutning till större livsmedelsbutiker, 
järnhandel, Försäkringskassan, färgbutik och 
deras parkeringsplatser. Avsaknaden av bostäder 
gör platsen öde kvällstid men även otrygg 
eftersom den indirekta sociala bevakningen som 
bostäder utgör inte finns. Kvällsbefolkningen 
efter stängningsdags utgörs stundtals endast av 
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Planområdet rektangulärt utmarkerat, stationen cirkulär markering. I norr jordbrukslandskapet.
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Angränsande handel och 
verksamhet
Matvarubutikerna: Ica Kvantum, 
Netto, Lidl. Sällanköpshandel 
med Jem & Fix, och en 
storskalig butiksbyggnad med 
bl.a. färg och mattbutik. Även 
Försäkringskassan har sitt kontor 
här ute. 

Angränsande industri
Rohm and Haas Nordisk AB, 
kemikaliehantering, har ett 
riskavstånd om 300 m till 
bostadsbebyggelse. Weibull AB 
har också lagerbyggnader intill 
området.

Angränsande bebyggelse
Längs trådbusslinjens dragning 
utmed Kolonigatan finns 
villautbyggnad från 1950-talet, ett 
koloniområde och innanför detta 
höghusbebyggelse från 1960-
1970-talet.

Kolniområdet St: Olovs vång har 
gett Kolonigatan sitt passande 
namn, 

Netto med parkeringIca Kvantum med vänthall 
invid sin servicedisk. Busstorg 
för stadsbuss med bland 
annat tråbuss.

Jem & Fix

Lagerbyggnad åt 
Weibull ABRohm and Haas fabrik

Koloni, St: Olovs vång Höghus från 1960-talet

Villor vid Kolonigatan Kedjehus från 1960-talet



32

bostadsbebyggelse

handelindustri

stationen

Plan område

Rohm and Haas

koloniområde

Centrum

trådbusslinje

lagerbyggnad

handel
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handel

Inventering av planområdet

Målpunkter
Målpunkter i området utgörs 
av stationen, enskilda gårdar i 
landskapet, Örja med sin kyrka som 
syns tydligt från stationen samt en 
transformatorstation i tegel som står 
mitt i området och som är från första 
hälften av 1900-talet.

Vegetation och 
landskapselement
Landskapet är ett öppet jorsbruks-
landskap och marken utgörs idag av 
högklassig jordbruksmark. Enstaka 
vegetationselement finns. Ett 
biotopskyddat stråk med pilar löper 
längs med en gammal ägogräns. Längs 
med järnvägen finns sly med buskar och 
låg lövvegetation. En dräneringsdamm 
finns för järnvägen, intill denna ligger 
vegetationsbeklädda vallar.

Topografi
Avrinningen i området sker i söder. 
Nivåkurvorna sluttar som pilen 
på kartan visar. Lägsta delen av 
området ligger +7.5 m.ö.h. och den 
högsta +15.0 m.ö.h., men eftersom 
planområdet är omfattande, ca 
800x1200 m, blir lutningen knappt 
märkbar, 0.06%. 
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Utblickar
Det flacka landskapet ger vida 
utblickar över landskapet i norr och i 
öst. Även stadssillhuetten är märkbar, 
med landmärken som gamla och nya 
vattentornet, Kyrkan Sofia Albertina i 
centrum, lassarettet och skorstenar kan 
urskönjas. Även kranarna på varvet i 
hamnen och vindmöllorna vid kusten 
söder om området syns. 

Stråk
Inom planområdet finns det grusade 
arbetsvägar för jordbruket och gårdarna. 
Under västkustbanan och väg E6 finns  
enkla vägtunnlar. I söder finns en tunnel 
för gång- och cykeltrafik.
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Landskrona station med gamla 
vattentornet i fonden

Transformatorbyggnad från 
1930-talet mitt i området 

Vägtunnel under västkust-
banan, ej allmän trafik

Vindmölla söder om området, 
ett riktmärke mot kusten

Kranar i hamnen och på varvet

Biotopskyddat pilstråk, i bakgrunden utblick mot kyrka

Nyhamlad pil

Gravhög på Rönneberga-
backar

Grusväg för jordbruket inom plan-
området

Enskild gård inom plan-
området



36

Trafikstruktur

Hälsingborgsvägen leder in trafiken från motorvägen E6/E20 
norrifrån medan väg 17 från Eslöv övergår till Österleden och 
matar in trafiken till centrum från sydost, Föreningsgatan och 
Ringvägen tar de stora genomströmningarna av trafikflöden inne 
i tätorten. 

TECKENFÖRKLARING
  TRAFIKSTRUKTUR

Västkustbanan

Väg E6

Trafikmatning

Planområde

Trådbusslinje

Stationen
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Kollektivtrafik

Kollektivtrafik med stadsbussnätet och Ventrafikens 
färjelinje till ön Ven inom kommunen. 3ans stadsbusslinje 
mellan stationen och centum trafikeras med trådbuss.

TECKENFÖRKLARING
  TRAFIKSTRUKTUR
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Målpunkter

Kartan visar målpunkter i staden med offentliga 
byggnader och rekreationsmålpunkter såsom 
idrottsplatser, fotbollsplaner, idrottshallar, 
grönytor som stadsdelsparker, kyrkogårdar, 
småbåtshamnar och  badplatser. Mönstret visar 
att tätheten av offentliga målpunkter är tätast i 
centrum, Fröjdenborg och Karlslund. 
I Karlslund återfinns ett idrottsområde med 
simhall, idrottshall, hundkapplöpningsbana, 
men även aktivitetshus för ungdomar. Här 

Foto taget från nya 
vattentornet med utblick mot 
Glumslövsbackar vid kusten i 
norr  

Naturreservatet Hilleshögs-
dalar med Glumslövsbackar 
norr om staden

finns också många gymnasieskolor och 
eftergymnasiala utbildningar. Längs med 
trådbusslinjen finns stadsdelscentrumet Vilan 
med ett flertal butiker och servicefunktioner. 

I planförslaget är det viktigt att sammankoppla 
med länkar till områdena ovan för att integrera 
planområdet i stadens struktur.

TECKENFÖRKLARING
   MÅLPUNKTER

Koloniområde

Offentlig-
byggnad

Rekreations-
målpunkt

Planområde

Grönområde
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Grönstruktur

Glumslövs backar med naturrservatet 
Hilleshögsdalar längst i norr, strandängar  
med rikt fågelliv söder om staden.

Rekreationsmålpunkter såsom idrottsplatser, 
stadsdelsparker, kyrkogård, fotbollsplaner, 
excercisfältet, strandpromenad, 
badmöjligheter i  Borstahusen och vid 
stranden väster om centrum, koloniområden. 

Landskrona stad har stora arealer 
jordbruksmark och därav väldigt lite 
allemansrättsligt tillgänglig mark. 

TECKENFÖRKLARING
  GRÖNSTRUKTUR

Koloniområde

Grönområde

Jordbruksmark

Planområde

Industri
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Panorama över fiskesamhället Ålabodarna vid Glumslövs backar i den norra delen av kommunen med 
utsikt över Ven. Bilden visar det kuperade landskapet i norr. I bildens vänstra kant skymtas staden vid 
horisonten 

Strandpromenad vid Citadells-
parken

Kolonistugor vid Citadellets 
kanaler

Citadellsparken

St:Olovs sjö

Även privata trädgårdar är en del av grönstrukturen i staden

Wrangelskaparken ligger några 
kvarter från St:Olovs sjö 
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Bullervall
En 4 m hög vall med en lutning på 1:4 kräver 
35 meter i vallbredd samt vägutrymme 
för dagvattenavrinning. (Svenska 
kommunförbundet 1999, s. 64)

Perrongskärm
Med  perrongskärm, som är en låg bullerskärm 
som placeras intill järnvägsspåret, kan en stor 
mängd buller reduceras nära bullerkällan. 
Skärmen fungerar ljudabsorberande och är 
låg pga. närheten till bullerkällan. (Svenska 
kommunförbundet 1999, s. 72). 

Farligt gods och buller

Skyddsavstånd
Ett skyddsavstånd om 150 meter gäller för 
farligt gods för de intilliggande trafiklederna. 
Västkustbanan trafikeras i nuläget inte med 
godstrafik. För buller gäller ett avstånd 
för motorvägen på 260 meter och ca 300 
meter för järnväg. Västkustbanan är dock en 
relativt tyst sträcka eftersom godtstrafik inte 
transporteras. Med bullerdämpande åtgärder 
kan man bygga närmre järnvägen. 

Exempel på principer för 
bullderdämpning:

Bullerdämpande bebyggelse
Med byggnadsutformning och planlösningar 
kan kontor, handel och bostäder 
placeras relativt nära järnväg (Svenska 
kommunförbundet 1999, s. 56). Bebyggelsen 
närmst järnvägen utgör också skärm för 
bakomliggande bebyggelse. För bebyggelse 
med trevåningshus och en ekvivalentvivå på 
högst 65 dB(A) vid fasad kan bebyggelsen 
ligga ca 40 m från järnväg med 8 
pendeltågspassager i timmen.

Vegetation
Vegetationens betydelse på bullerreducering 
är försumbar men har en psykologisk effekt 
genom att bullernivåerna upplevs lägre om 
vegetation finns mellan bullerkällan och 
bebyggelsen (Svenska kommunförbundet 
1999, s. 60).
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Riskavstånd enligt förslag i planprogram för Weibullsholm, Landskrona stad, 2009



ill
us

tr
at

io
n 

C
hr

is
to

ffe
r L

in
ds

ko
v, 

La
nd

sk
ro

na
 st

ad

5.analys



44

med Hilleshögs- och Rönnebergabackar. 
Västkustbanan och väg E6 (öster om järnvägen) 
samt Infartsvägen Österleden i söder skapar 
barriäreffekter.

Landskapsanalys

Ett sammanhängande grönstråk går igenom 
planområdet och kopplar ihop Glumslövs backar 
med naturreservatet Hilleshögsdalar i norr 
och strandängar i söder. Mot nordost går det 
långa siktlinjer mot en ås några kilometer bort 

Naturreservatet Hilleshögs-
dalar med Glumslövsbackar 
norr om staden

TECKENFÖRKLARING
   LANDSKAPANALYS

Koloniområde

Utblickar i 
landskapet

Sammanhållen
grönska

Planområde

Grönområde

Barriärer

Jordbruksmark

Industri

Bebyggelse
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Vy från stationen över den norra delen av planområdet med Rönnebergabackar i fonden. 
Jordbrukslandskapet ingår i en grönstruktur som går från Glumslövsbackar i den norra delen av 
kommunen till strandängar längs med kusten söder om staden.
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Landmärken
Panoramabild över planområdet mot norr med 
landmärken utmarkerade och förtydligade med 
illustrationer. Vyn är ett exempel på skånskt 
jordbrukslandskap, tätt med kyrkbyar och enstaka 
enskilda gårdar i landskapet efter skiftesreformernas 
tillkomst på 1800-talet. Planområdet ligger i 
stadens utkant, under 1950 - 1970 talet expanderade 
tätorten vilket man kan avläsa i landskapet med 

intilliggande bebyggelse från denna tid med 
höghusbebyggelse och småhus. Stationen 
tillkom när västkustbanan byggdes ut 2001 
utanför staden, samtida med den tillkom ett 
industriområde väster om den nya järnvägen 
norr om stationen, ett mindre handelsområde 
med matvarubutiker och storhandel växte ut 
intill stationen. Landmärken som skymtas 
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i landskapet är från vänster stationsbyggnaden, 
industri väster om järnvägen, höghusbebyggelse, 
kyrktorn, en transformatorbyggnad från 1930-talet, 
ett solitärt lövträd och en biotopskyddad pilallé inom 
planområdet, gravhögar på Rönnebergabackar, Örja 
kyrka och en elgata.
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Landskrona station med stads-
silluett sett sydväst ifrån plan-
området

Siktlinjerna från planområdet 
mot norr och nordost vetter åt en 
höjdrygg några kilometer bort.

Backlandskapet med Rönneberga-
backar i nordost
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Utblick mot landskapet i nordost och öst

Utblickar med visuella 
landmärken från 
planområdet
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Slutsats, landskapsanalys
Utgångspunkt för planeringen på 
den flacka åkern är landskapets 
element. Planförslaget ska ta tillvara 
på de kvaliteter som finns: de visuella 
utblickarna,  höjdskillnader och 
befintlig vegetation. Även den solitära 
byggnadskroppen av en gammal 
transformatorstation ska tillvaratas. 
Nivåskillnaderna i området är lämpliga att 
utnyttja för lokal dagvattenhantering.

Utblickarna mot landskapet i 
norr mot kyrktorn, gravhögar och 
Rönnebergabackar ska tillvaratas med 
planens gatuutformning. Även den 
visuella kontakten med stadens landmärke 
som nya och gamla vattentornet i sydväst 
är viktiga för orienteringen i området. 
Det sammanhängande stadsövergripande 
grönstråket som går igenom området ska 
vidareutveckas och kopplingen tillvaratas. 

De parallella planerna på DSV-
etableringen gör att nya tag i området 
krävs och att utblickarna mot öster får 
brytas av med vegetation. I och med den 
stora utbyggnaden bidrar en utbyggnad av 
en ny stadsdel mellan DSV och stationen 
till att läka de ärr i landskapet som 
logistiketableringen bidrar till.

Bebyggelsestruktur i staden

1. Norra centrum 
    - Gator kan härledas till den medeltida 
      staden som till stor del låg här
2. Nya staden, centrum 
    - 1600-talsplan, stenstad
3. Kvarntorget
    - Arbetarbostäder 1850-1880

4. Fröjdenborg 
    - Gathus 1800 -1940
    - Hyreshus 1920-tal
    - Villor 1920 och 1930-tal
5. Öster 
    - Storgårdskvarter 1910
    - Låga gathus 1800-tal

6. Dammhagen
    - Bebyggdes efter Sundbärgs 
      stadsplan 1902
7. St:Olovs sjö
    - 1800-tals villor, hyreshus 
      1920-tal

8. Egna hem
    - Trädgårdsstad 1916-1930-tal
9. Borstahusen
     - Fiskeläge från 1775
10. Esperanza 
      - Ralph Erskine 1969-1970
11. Sandvången
      - 1950-tal
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14. Radhus 
       - 1960-tal
15. Höghus 
       - 1960-tal 

12. Karlslund
      - 1960-tal
13. Villor 
      - 1950-tal

16. Nyhamn 
       - 2000-tal, 5-6 vånings       
        flerfamiljshus. 
        Badhus av Gert Wingårdh

Bebyggelsestruktur i staden
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St:Olovs sjö, borgarvillor 

Kvarntorget, låg, oplanerad 
bebyggelse

Centrum

St Olovs sjö, Professorsgatan.

Dammhagen. Radhusbebyggelse 
1930-tal, Hagastigen, engelsk 
förebild

Centrum, korsvirkeshus 
1700-tal

Gränd på Väster

Centrum, Rådhustorget
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Rutnät, 1600 - 1850

Storgårdskvarter, 1910-1920

Egna hem, trädgårdsstad, 1910-1930

Stadsplanemönster i staden

Nya staden, rutnätsplan
På 1600-talet byggdes Landskrona ut 
med en ny stadsdel på delvis utfylld 
mark. Befästningsstadens ideal med 
strikt rutnätsplan rådde. Senare i 
slutet av 1800-talet kom 1874 års 
byggnadsstadga att styra hushöjden 
i innerstaden. Gaturbredd 18 m och 
hushöjd 19 m till taknock. Varierande 
rektangulära kvarter runt 80 x 100 m.

Storgårdskvarter
Som reaktion på rutnätsstadens 
högexploaterade täta struktur kom 
efter sekelskiftet 1800-1900 ideal 
om ljusa sammanhängande gårdsrum 
och svängda gaturum anpassade till 
topografin. I Landskrona byggdes t 
ex kvarteren på Öster under denna 
period. 

Trädgårdsstad, Egna hem.
Bostadsområde med friliggande 
enbostadshus och parhus med smala 
djupa trädgårdar. Svängda gaturum 
med små platsbildningar och torg. 
Längs med huvudgatan flerfamiljshus 
i två våningar.
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Funktionalism - smalhus, 1950

Funktionalism - storskaligt kvarter 1960-70

Trädgårdsstad - väster

Funktionalism, Sandvången 1952.
Bostadsområde med hus i park med 
3 vånings smalhus och punkthus i 
varierande höjd om 5-6 våningar. 
Trafikseparerat med samlad parkering 
utanför bostadsområdet. 

Storskalig funktionalism Pilängen 
1960.
Bostadsområde med 
storskaliga kvarter byggt under 
miljonprogrammet. Kvartersstorleken 
bestämdes av lyftkranarnas körbanor, 
prefabricerade lamellhus (60x12m). 
Trafikseparerat med samlad parkering 
utanför bostadsområdet och stora 
gräsbevuxna gårdar (75x55m). 

Väster
Storgårdskvarter och trädgårdsstad 
med låga gathus och radhus från 1800-
talet och 1930-talet. Hyreshus och 
friliggande hus från 1920-talet, radhus 
och friliggande villor från 1930-1940-
tal.  
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inte utnyttjas eftersom  ägandet är oklart, 
till exempelvis klippta gräsytor i en dödzon 
mellan två bostadsområden eller en tom, stor 
gräsbevuxen innergård utan rumsindelningar. 
Trädgårdsstadens skala med flerbostadshus 
varvat med par- kedje- och friliggande hus 
med smala, djupa tomter ger ett varierat 
utseende och småskaliga kvaliteter. 

För att ge ett dynamiskt planområde som 
tilltalar många boendesammansättningar talar 
jag för en blandning av olika bebyggelse- 
och ägandetyper. Varierat gatumönster, korta 
fasadliv och entré mot gatan. Våningsantalet 
bör inte överstiga 6 våningar. För att 
säkerställa att arkitekturen i varje kvarter blir 
varierad bör antalet byggherrar per kvarter 
vara minst tre-fyra stycken. 

Slutsats, analys av stadsplane-
mönster
Utsnitten av olika stadsplanemönster i 
Landskrona är i samma skala och representerar 
hur man kan utnyttja marken. Med slutna 
kvarter gynnar man stadsstruktur. Korta 
kvarter och raka gator, som i rutnätsstaden 
inne i centrum gynnar butiksetableringar. 
Storgårdskvarter ger förutsättningar för 
stora sammanhängande gårdar som ger 
boendekvaliteter. Alltför storskaliga områden 
med enformig arkitektur med långa lamellhus 
ger monotona levnadsmiljöer och inte tillräckligt 
stor mängd stimulerande synintryck som den 
mänskliga hjärnan kräver. När områden blir för 
storskaliga och de boende inte känner igen sina 
egna grannar, förloras ansvarskänslan för huset, 
ibland med vandalisering och nedsmutsning till 
följd (Olsson, Cruse Sondén, Ohlander, 1997, s. 
61). 

Jag förespråkar  slutna kvarter med entré 
mot gatan. Korta kvarter närmst stationen för 
att gynna handelsläge och gena gator. Den 
organiska stadsstrukturen medför krökta gator 
vilket bidrar till en varierande och upplevelserik 
stadsmiljö genom att siktlinjerna skiftar 
under promenadens gång. Storgårdskvarter 
möjliggör sköna gröna gårdar som kan indelas 
i mindre enheter för att öka den sociala 
tillhörigheten och ansvarstagandet hos de 
boende i kvarteret. Tydliga gränser i staden 
är viktiga för att undvika övergivna ytor som 
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Planförslagets huvuddrag

Målet med arbetet är att ta fram ett 
planförslag för en ny stationsnära stadsdel 
som vidareutvecklar det kollektivtrafiknära 
läget. Förslaget bygger på ett organiskt rutnät 
med en nätstruktur med gena stråk, fysiska 
rumsbildningar för att skapa målpunkter, 
grönstruktur och utblickar i landskapet. 

Trafikmatningen till området koncentreras till 
en huvudgata genom området som går under 
västkustbanan i två föreslagna tunnlar. 

Närmst stationen anläggs ett tätt stationsnära 
stadsdelscentrum med högre bebyggelse (4-6 
våningar). Området får en tät bebyggelsestruktur 
med slutna kvarter med fokus på handel med 
butiksetableringar längs med huvudgatorna.

Utanför stadsdelscentrumet utgörs bebyggelsen 
av blandstad, 2-5 våningar.

Ett sammanhängande grönstråk tränger in i 
området och knyts ihop med mindre park- och 
rumsbildningar inne i området. 

I norr anpassas gatunätet för att ge utblickar 
mot landskapet. Stråk skapas som prioriterar 
fotgängare och cyklister.

Koncept för planområdet

Utveckla det stationsnära läget
Skapa ett stadsdelscentrum närmst stationen 
med handel och butiker utmed gatan
Huvudstråk med busslinje
Blandsstad 2-6 våningar
Flexibel struktur med organiskt rutnät som 
håller för långsiktigt bruk
Grönstruktur som tränger in i området
Öppna gårdar mot landskapet i norr och en 
gatuutformning med utblickar i landskapet
Bullerdämpning med landskapsmodulerade 
parkområden

Grön stadsdel som öppnar 
upp sig mot landskapet och 
fungerar som gränszon mot 
de öppna fälten 

Trädgårdsstad med täta 
kvarter och genomflödande 
trafik, fokus på bostäder

Tät kvarterstad med hög 
kontaktbarhet både för 
bostäder och verksamheter

Snabba kommunikationer och 
ett stort allmänt utrymme gör 
denna stadsdel idealisk för 
kontorsetableringar och handel

Område angränsande mot 
skyddande grönområde 
Innehåller skolfunktioner 
och idrottsanläggningar
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Bebyggelsen föreslås enligt sluten kvartersstad 
med varierande typologi 2-6 våningar.

Platsbildning, Gamla Stan

Varierande bebyggelse

Handel och entréer mot gatan

Stadsmässig karaktär och blandsstad

Parker & grönska

Trädgårdsstad

Ombonade innergårdar
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Trädgårdsstad

Ombonade innergårdar

Områdeskaraktärer

För att bebyggelsen ska bli varierad och attrahera olika sociala grupper förespråkas olika 
bebyggelsekaraktärer och upplåtelseformer. Dessutom krävs att olika målpunkter, verksamheter 
och funktioner integreras. Förslaget bygger på sluten kvartersbebyggelse med entré mot gata och 
krökta gaturum. 

Trädgårdsstad 
Bostäder med mindre 
avgränsade trädgårdsenheter. 
Lägre flerbostadshus, parhus 
och enstaka friliggande hus. 2-3 
våningar. Flerbostadshusens 
gårdar består av mindre enheter 
för 1-2 trapphus för att öka den 
sociala tillhörigheten.

Stadsdelscentrum
Tät exploatering vid 
stationen. 4-6 våningar, 
mindre kvarter om 
60x60 m. Närmst 
stationen kontor och 
handel. Fokus på 
butiksetableringar i 
gatuplan. 

Grönkilen
Parhus och 
flerbostadshus med 
gårdar mot ett allmänt 
tillgängligt grönstråk, 
2-4 våningar.

Norr
2-4 våningar. 
Bebyggelsen 
anpassas för att 
möta landskapet
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Planförslag 
bebyggelsestruktur

Planförslaget bygger på en tät koncentrerad 
bebyggelse enligt blandstadens koncept 
med varierande bebyggelse och en mix av 
bostäder och verksamheter. Bebyggelsen 
fokuseras till 2-5 våningar i sluten 
kvartersbebyggelse med entré mot gata och 
butiksetableringar i gatuplan. Tre specifika 
stadsdelar utmärker sig: Stationstorget, 
Trädgårdsstaden och Norr som öppnar upp 
sig mot jordbrukslandskapet.

I stadsdelscentrumet närmst stationen är 
bebyggelsehöjden 4-6 våningar. Norr om 
stadsdelscentrumet tar en stadsdel med 
fokus på trädgårdsstadsideal vid med 
lägre flerbostadshus, parhus och enstaka 
friliggande hus, 2-3 våningar, med mindre 
avgränsade trädgårdsenheter. 

Planförslaget bygger på krökta gator 
och en organisk rutnätsstruktur för att 
ge varierande siktlinjer. Grönsstrukturen 
kilas in i området och närhet till parker 
och rekeationsområde ges. Närmst 
stationen fokuseras på handel, kontor och 
verksamhetet. Bostadsbebyggelsen varvas 
med flerbostadshus och radhus. Längs med 
huvudstråken fokuseras också på handel och 
verksamheter och en stor del av bebyggelsen 
får verksamhetslokaler på bottenplan. 

Våningshöjd
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Jordbruksmark

Park

TECKENFÖRKLARING
   PLANFÖRSLAG

Grönområde

Jordbruksmark

Radhus

Frilliggande hus

Ny bebyggelse

Trädplantering

Fotboll-/idrottsplats

Vegetation

Torg

Befintlig byggnad

Stationsnedgång

Ny perrong

Järnväg

Bullervall

Illustrationskarta över planförslaget
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byggherrar per kvarter får inte vara färre än fyra 
för att gynna variation i byggnadsutformning. 
Förhållande mellan byggnadshöjd och gatubredd 
utgörs av att byggnadshöjden är minst lika hög som 
gatubredden för att ge ett vertikalt och omslutande 
gaturum, vilket i praktiken ger som högst byggnader 
runt 22 meter vid huvudgatan. På motsvarande sida 
om en lägre byggnad kan en hög byggnad placeras 
för att kompensera gatubilden. En mix i funktioner 
förespråkas, området ska utgöra blandsstad med 
olika verksamheter, butiker och attraktioner 
blandat. Offentliga verksamhet, kontor och handel 
koncentreras till området närmst stationen men 
förespråkas i hela planområdet.

Tät kvartersstad
I stadsdelen närmst stationen är 
bebyggelsekaraktären tät kvarterstad med hög 
kontaktbarhet både för bostäder och verksamheter. 
Kvarterstorleken ligger runt 80x60 meter. 
Korta fasadliv om 10-14 meter förespråkas för 
att ge variation i gatulivet och entréer läggs 
mot gatan för att öka orienterbarhet men även 
tryggheten i området genom befolkade gator 
(Jacobs, 1961). Byggnader ska placeras intill 
gatan och gränszonerna mellan privat mark 
närmst byggnadskropp och gata ska markeras 
med  markbeläggningen. För att ge en variation i 
byggnadernas utformning förespråkas varierande 
taklutning och våningsantal i kvarteren. Antalet 

Stationstorget
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Tät kvartersstad, 4-6 våningar. Fotomontage över bebyggelse vid centrumgatan intill stationstorget. 
Entréer mot gatan, korta fasadliv om 12-14 meter, byggnadernas höjd motsvarar minst gatans 
bredd. 
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Stationsområdet
Snabba kommunikationer och ett stort allmänt 
utrymme gör stadsdelen intill stationen idealisk  
för kontorsetableringar och handel. 

Ett stationstorg som avgränsas med bebyggelse 
anläggs i anslutning till stationen med fokus 
på kommunikation med cykelparkering 
samt angöring med bil för upphämtning. 
Strax söder om stationen och torget anläggs 
pendlarparkering i markplan. Konceptet är 
att bebyggelsen närmst järnvägen tillägnas 
verksamheter och kontorsetableringar och 
verkar genom sin utformning bullerreducerande 
för bebyggelsen innanför.

P

Stationstorg

H
uvudgata

Centrum
gatan

Stationstorget

Parkeringsplats

Parkeringsgarage

Cykelparkering

P
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Huvudled

Huvudled

Stationen

Stationen

Centrumgatan

Modell över bebyggelse  
närmst stationen. 
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Tvärstråket
Tvärstråket Krökta gatan är ett exempel på 
gårdsgata i trädgårdsstad med krökt gaturum 
för att undvika raka siktlinjer och ge ett 

Huvudled
Huvudled

C
entrum

gata 

C
ntrum

gatan
H

uvudled

Tvärstråket - K
rökta gatan

varierat gaturum (Cullen, 2001, s. 9). Lokalgatan är 14 
meter bred och omsluts av både friliggande hus och 
lägre flerbostadshus om 2-3 våningar. 

14 m
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Tv
är

str
åk

et 
- K

rö
kt

a 
ga

ta
n

Modell över bebyggelse 
i trädgårdsstad längs 
med tvärstråket Krökta 
gatan, röd markering 
på illustrationerna
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fokus på landskapsmodullering med konstgjorda 
kullar för att sammansmälta med bullervallens 
avslut och successivt trappa ned höjden.

Norr, mötet med landskapet
Grön stadsdel som öppnar upp sig 
mot landskapet och fungerar som 
gränszon mot de öppna fälten genom 
öppna gårdar och gröna kilar. Zonen 
mellan jordbrukslandskapet och den 
nya bebyggelsen anläggs parkmark för 
rekreation. Trädplanteringar markerar 
gatudragningens stråk ut i landskapet. 

I zonen mellan jordbruksmark och 
bebyggelse anläggs ett parkområde med 

konstgjorda kullar

Öppna gårdar mot landskapet som 
pilarna förtydligar
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i  nordväst, länken bör främst prioriteras 
för busstrafik och är en viktig koppling 
för fotgängare och cyklister. Parkering 
löses med pendlarparkering vid stationen 
och parkeringsgarage i bullervallen med 
trafikmatning som de gula mindre pilarna visar. 
Parkering löses med garage under bostäder eller 
mindre parkering på innergård inom kvarteren 
samt gatuparkering.  

Trafikstruktur

250 meter norr om stationen finns ett 
vägreservat för en vägtunnel för persontrafik 
under västkustbanan. Förseslagen huvudgata 
ansluter här till Ringvägen, i söder ansluter 
huvudvägen till Österleden med föreslagen 
rondell. Vid ett helt utbyggt scenario föreslås 
även en tunnel för  att ansluta huvudgatan till 
Björngatan och Stenorsvägen vid Karlslund 

Huvudgata

MatargataP

P

TECKENFÖRKLARING
   TRAFIKSTRUKTUR

Ny vägtunnel
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TECKENFÖRKLARING
  KOLLEKTIVTRAFIK

Ny stadsbusslinje 
med hållsplats

Järnvägsstation

Befintlig 
busshållsplats

Kollektivtrafik
En stadsbusslinje längs med huvudgatan i området 
föreslås. Föreslagen bebyggelse ligger inom 1 km 
radie från järnvägsstationen vilket räknas som 
stationsnära.  
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Kartan nedan visar huvudstråk där fotgängare 
och cyklister är prioriterade.

Stråk
Gång- och cykelväg anläggs runt om området 
samt integrerat längs med huvudgatorna i 
området. Rumsliga målpunkter utformas 
längs med huvudstråken för att ge en varierad 
upplevelse när man rör sig igenom området.  

TECKENFÖRKLARING
  GÅNG- CYKELSTRÅK

Huvudgata

Gång- cykelväg
rekreationsstråk

Lokalgata
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Centrumgatan
Gatan är ett trädplanterad huvudstråk genom 
området på cyklister och gåendes villkor. 18,5 m 
brett stråk med cykelbana, breda trottoarer med plats 
för uteserveringar och infällda parkeringsplatser. 
Körbanans bredd möjliggör för busstrafik.

Planutsnitt över Centrumgatan. 
Gaturummet är 18,5 m brett med 1,5 m 
bred cykelbana och 5 m breda trottoarer.

sektion C.
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Centru
mgatan

H
uv

ud
ga

ta
n

Stations-
torget

Järnvägs-
stationen

Sektion över centrumgatan med stadsmässig 
karaktär närmst stationen.

Modell över bebyggelsen vid stationen. Längst i söder huvudgatans entré till området.
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sektion A

Sektioner - översikt

L

C

H
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Sektion A.
Sektion A visar ett bebyggelsetvärsnitt genom planområdets kortsida från järnvägsperrongen till 
grönområdet i öst. Närmst stationen högre bebyggelse med fokus på verksamheter, handel och kontor 
som övergår till lägre bebyggelse med främst bostäder i öst. 

sektion A

sektion C. - Centrumgatan sektion H. - Huvudgatan

sektion L. - Lokalgata
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Centrumgata
Centrumgatan Affärsgatan är 18,5 m bred. 
Körbanan är 7 m bred för att möjliggöra busstrafik 
och har en separat cykelbana. Gatusektionen 
tillåter gatuparkering med trädplantering och 
de breda trottoarerna om 5 meter möjliggör 
för uteserveringar, promenerande kan mötas i 
bredd sammtidigt som butiker får plats för sina 
entréer. Bilhastigheten reduceras för att prioritera  
fotgängare och cyklister. 

Lokalgata
Exemplet på lokalgatan nedan är en 
smalare gårdsgata med en körbredd 
om 5,5 meter. Gaturummet om 14 
meter tillåter gatuparkering med 
trädplanteringar. Cykelmatning sker i 
blandtrafik.  

sektion C. - Centrumgatan sektion L. - Lokalgata

Planutsnitt - Centrumgatan Planitsnitt - Lokalgata
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Huvudgata
Längs med huvudgatan matas huvudtrafiken i 
området, gatan är utformad för att ta busstrafik 
och tillåta gatuparkering. Gatan utformas med 
smal mittrefug för att bryta ner skalan på gatan 
och underlätta sporadisk passage över den.  

sektion H. - Huvudgata

Planutsnitt - Huvudgata
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grönska med olika funktion anläggs, området 
får två stadsdelsparker i kvartersstorlek, 
söder om bebyggelsen anläggs en öppen park 
med dammar för dagvattenhantering, som 
leds ner längs med huvudgatan och genom 
bostadsbebyggelse i nordost. 

I öst anläggs ett större grönområde som 
både fungerar som rekreationsområde med 
lövträdsdungar och störningsskydd mot 
eventuell verksamhet öster om området. I norr 
fokuseras på mötet med landskapet. För att 
inte bebyggelsen ska utgöra en sluten vägg 
mot jordbrukslandskapet lättas bebyggelsen 
upp genom att grönstrukturen kilas in 
mellan bebyggelsen med öppna gårdar och 
rekreationsstråk. I zonen mellan jordbruksmark 
och bebyggelse anläggs ett parkområde 
med fokus på landskapsmodullering med 
konstgjorda kullar för att sammansmälta med 
bullervallens avslut och successivt trappa ned 
höjden.

 

Markanvändning

I området närmst stationen anläggs  
handel, kontor och verksamhet som inte 
är störningskänsliga. Butiksetableringar 
i gatuplan fokuseras härifrån längs med 
huvudstråken, Centrumgatan, utformad 
för att gynna fotgängare och cyklister, och 
huvudleden: Huvudgatan. Vid infarten till 
området från söder placeras en skoltomt 
med närhet till grönområdet i öst. En 
bullervall anläggs parallellt med järnvägen 
norr om stationen. Syftet är att den förutom 
att skydda mot buller ska fungera som 
rekreationsområde med möjlighet att 
kunna vandra uppe på höjden och få fina 
utblickar mot landskapet och innerstaden. 
Två parkeringsgarage föreslås grävas in 
i vallarna och få fasad ut mot området. 
Även en pendlarparkering i markplan 
anläggs intill stationen och kvarter för 
handelsetableringar. Parkeringsbehovet löses 
också genom parkering längs med gata och 
på innergardar, samt med nedgrävda garage i 
kvartersbebyggelsen. Intill stationen utformas 
ett stationstorg med angöringsmöjligheter för 
persontrafik, taxi och cykel. 

Grönstrukturen bygger på gröna kilar som 
går in i området, olika rumsbildningar med 
vegetation i varierande karaktär sammanbinds 
med gator med trädplanteringar och vertikal 
grönska på byggnader. Olika karaktärer av 
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TECKENFÖRKLARING
 MARKANVÄNDNING

Bostäder

Bullervall

Kontor-handel-
bostäder

Park

Skola

Torg

Garage

Parkering

Dagvattendamm

Trädplantering

Idrott- /fotbollssplats

Jordbruksmark

Störningsskyddande
grönstruktur

Grönområde
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1.

3.

Grönstruktur

2.

4.

5.

1.

2.

3.Gröna bullervallar 
Bredd 30 m, höjd 6 m. Fungerar som 
konstjorda backar, kan även inrymma garage 
för parkering.

Gröna kilen
Grön kil som går igenom bostadsbebyggelse. 
Området är en länk i en grönt stråk som går 
igenom planområdet i väst-östlig riktning med 
utblick mot Rönnebergabackar. 

Östra rekreationsområdet
Ett större sammanhängande 
grönområde som trädplanteras 
med pil och lövskogsvegetation 
för att skapa en skogsdunge.

Kullarna
I norr skapas konstgjorda kullar 
för att dämpa buller och bidra 
till att stadsdelen succesivt 
möter det öppna  landskapet.

4.

Dagvattendammar
I söder anläggs ett 
parkområde med dammar för 
dagvattenhantering och för 
rekreation. Området sluttar 
från norr till söder, lutningen 
utnyttjas till att anlägga 
dagvattendammar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten  
i söder. 

Eventuella störningsskydd 
kan anläggas genom 
landskapsmodullering om det 
anläggs verksamheter söder om 
planområdet. 

5.

TECKENFÖRKLARING
  GRÖNSTRUKTUR

Fotboll-/idrottsplats

Dagvattendamm

Park / torgyta

Grönstråk
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Stationstorget
 40x60 m, 
18 parkeringsplatser, 
angöring för taxi, 
cykelparkering.

Mindre torgrum
 ca 15x20 m

Rumsbildningar
 

Mötesplats i småskaligt 
bebyggelseområde
Omslutet parkrum, lekplats och park. 

Stadsdelspark
Lekplats och park. 

Jordbruksmark

Rekreationsområde

TECKENFÖRKLARING

  RUMSBILDNINGAR

Grönområde

Gång- cykelvägar

Trädplantering

Fotboll-/idrottsplats

Vegetation

Torg

Befintlig byggnad

Bullervall

Kvartersstruktur

Park
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den klassiska modellen förtydligas byggnader och 
kvarter med offentlig verksamhet, såsom handel och 
skolverksamhet i rött. 

Offentlighet

Kartan visar planförslaget och intilliggande 
mark enligt en nollikarta som visar privat mark 
svartmarkerat och offentliga ytor, som vägar och 
allmänt tillgängliga ytor, vitmarketat. Utöver 

TECKENFÖRKLARING
      OFFENTLIGHET

Stråk

Privat mark

Offentlig verksamhet

Offentlig yta

Gång- cykelväg
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Utformningsprinciper

Fondbyggnader
Stadsplanemönstret är utformat för att 
bryta långa siktlinjer genom att gator 
mynnar i en fondbyggnad eller att 
gatan smalnas av genom byggnadernas 
placering mot gatan.

Platsbildningar
Mindre parkytor är infogade i stadsplanen 
för att ge lekplatster och grönytor i 
närmiljön.

Varierat gaturum
Ett varierat gaturum skapas genom att 
gatan smalnas av genom utformningen av 
vägen med planterade parkeringsfickor, 
byggnadernas placering mot gatan och 
varierande bredd på trottoarkanten. Till 
gatubilden hör byggnadernas yttre. Korta 
fasadliv, olika taklutningar och varierande 
höjd förespråkas. Fasaderna får inte vara 
längre än 14 meter, för att få en varierad 
arkitektur ska varje kvarter bebyggas 
av minst 4 byggherrar. Byggnadernas 
höjd styrs av gatans bredd, för att få ett 
omslutande gaturum får byggnaderna i 
regel inte vara lägre än gatans bredd, dock 
kan en lägre byggnad kompenseras med 
en högre byggnad mittemot.

Fondbyggnad 

Platsbildning med kvarterspark

Avsmalnat gaturum
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Genomgående grönska
Grönstrukturen bygger på grönstråk som 
går in i området, olika rumsbildningar 
med vegetation i varierande karaktär 
sammanbinds med gator med 
trädplanteringar eller vertikal grönska på 
byggnader.

I öst-västlig riktning sammanlänkas 
rekreationsparken i öst med bullervallarna 
genom tvägående stråk.

Olika karaktärer av grönska med olika 
funktion anläggs, området får två 
stadsdelsparker i kvartersstorlek, söder 
om bebyggelsen anläggs en öppen park 
med dammar för dagvattenhantering, som 
leds ner längs med huvudgatan och genom 
bostadsbebyggelse i nordost. 

Huvudaxlarna genom området, den 
bredare huvudgatan och infartsvägen 
under västkustbanan i öst-västlig riktning 
mitt i området trädplanteras symmetrisk 
på båda sidor om gatorna för att betona 
orienterbarheten i området. De svagare 
stråken markerade på kartan intill 
trädplanteras och trädraderna följer stråken 
ut i landskapet. De röda linjerna visar stråk 
som binder ihop fysiska rumsbildningar: 
parkrum och idrottsplatser 

Stråk och mötesplatser   

Exempel på hur grönområden sammanbinds med 
trädplanterad gata
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Etappindelning

Planförslaget är omfattande och en full 
utbyggnad kan ta emellan 20-50 år innan 
den är genomförd.

Etapp 1
Stationsområdet med tillhörande 
bullervallar, grönområde i söder med 
dagvattendammar samt infartsvägen 
med anslutning till Österleden. Skoltomt 
och idrottsområde. Den skyddande 
grönstrukturen i öst planteras och 
iordningsställs.

Etapp 2
Det trädgårdsstads inspirerade 
bebyggelseområdet byggs ut. Grönområde 
och bullervall iordningsställs.

Etapp 3
Bebyggelsen mot norr och 
rekreationsområdet byggs ut. Vägtunnel 
2 under västkustbanan genomförs och 
huvudgatan förlängs. 

Etapp 4
Etappen innebär att 4 kvarter i utkanten av 
området byggs ut när  behovet efter bostäder 
ökat. Fram tills dess ska områdena ingå i 
grönstrukturen som rekreationsområde.

Etappindelning av planförslaget
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Modell över planförslaget från söder

Modellstudie över området
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Modell över planförslaget från väst
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verksamheter. Området har goda förutsättningar 
att locka nyinflyttade från många sociala 
grupper och integreras i staden. En utbyggnad 
intill stationen kan fungera som ringar på 
vattenytan och öka fastighetspriserna och 
bebyggelsetrycket väster om järnvägen vilket 
kommer att gynna hela staden. En inflyttning 
till området ökar trycket på handel och 
butiksetableringar. 

Hot
Att utbyggnaden inte blir av, att barriärerna 
mot staden bidrar till att området inte integreras 
i staden. Utformningen blir monoton och 
storskalig och den mänskliga skalan går 
förlorad som i Örestad, Köpenhamn. Området 
förlorar sin attraktivitet i framtiden och blir ett 
nytt miljonprogramsområde. För många boende 
i varje hus leder till förlorat ansvarstagande om 
närmiljön med nedskräpning och vandalism. 
Boendekostnaderna blir höga så att endast 
höginkomsttagare har råd att bo i området. 
Ekonomiska intressen tar över och grönytor och 
offentliga platser byggs igen. Bullervärdena 
från motorvägen och järnvägen måste dämpas. 

Styrkor
Utbyggnaden är kollektivtrafiknära och har 
förutsättningar att bli en hållbar stadsdel 
byggd med miljövänlig teknik och enligt en tät 
stadsmässig struktur som utnyttjar marken och det 
stationsnära läget. Planförslaget bygger på närhet 
till offentliga rum, torgbildningar parker och 
grönområden som ger kvaliteter. Planförslagets 
fysiska struktur kan gynna den visuella 
upplevelsen under en promenad om byggnaderna 
får en omsorgsfull detaljrikedom, varierad 
arkitektur, korta fasadliv och skiftande höjd och 
taklutningar. 

Svagheter
Utbyggnaden sker på högklassig jordbruksmark. 
Om konventionell byggteknik tillämpas 
leder det till att byggnadernas långsiktiga 
uppvärmningsbehov blir energikrävande. Det går 
inte att garantera folkliv på en plats, men fysiska 
strukturer kan gynna det. 

Möjligheter
Skapa en hållbart byggd stadsdel med passivhus, 
grönområden, stadsmässig utformning, skapa 
mervärden med arkitektur och blandade 

SWOT

Analysen är en konsekvensbeskrivning som går ut på att redogöra för styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot med utbyggnaden. Därav analysens namn som är en förkortning för de engelska termerna för 
detta; Strength, Weakness, Opportunities, Threats.
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Vilken skala och utformning är lämplig vid en 
stationsnära utbyggnad i Landskrona?

- Hur utformar man en ny stationsnära stadsdel i Landskrona som erbjuder 
liv och puls? Vad krävs för att området ska sprudla av liv och inte endast 
bli en sovstad? Kan den fysiska utformningen bidra till detta? Hur ska man 
bygga för att tillgodose mänskliga behov och bidra till en god bebyggd 
miljö?

I mitt examensarbete har jag arbetat utifrån 
frågeställningen ovan för att ta reda på 
vilken skala och utformning som är lämplig 
för en ny kollektivtrafiknära stadsdel vid 
järnvägsstationen i Landskrona. Jag har 
analyserat kvaliteter och nackdelar med två 
nybyggda stadsdelar i Öresundsregionen, 
Örestad i Köpenhamn och Bo01 området 
i Västra Hamnen i Malmö. Jag har även 
blickat bakåt i tiden och tittat på olika 
stadsplanemönster i Landskrona från olika 
tidsperioder och utvärderat hur de har hållit 
genom tiden. Min slutsats är att man inte 
kan garantera liv och puls i området, men att 
man kan arbeta utifrån förutsättningar som 
gynnar detta och bidrar till en god bebyggd 
miljö genom skala, utformning, täthet, närhet 
till grönområden, gaturummens storlek och 
utformning. 

Jag har kommit fram till att sluten 
kvartersbebyggelse ger förutsättningar att 
skapa tydliga gränser i stadslandskapet så 
att övergivna platser inte uppstår eftersom 

ägandet är oklart. Den slutna bebyggelsen 
med entréer mot gatan leder till att 
möjligheter till indirekt social kontroll finns 
vilket är en trygghetsfaktor när man rör sig 
i området kvällstid genom att någon finns 
i närheten om det händer någonting. För 
att folkliv ska uppstå krävs det människor, 
men också verksamheter och målpunkter 
som lockar fram dem och genererar liv. 
En grundbefolkning styrs genom tätheten i 
området och den första förutsättningen för 
detta är en tät exploatering, men bygger man 
bara bostäder leder det till att området kanske 
endast blir en sovstad.
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Tät exploatering kan uppnås på olika sätt, 
miljonprogrammets storskaliga områden med 
höghus och stora gräsytor kan ha samma 
exploateringsgrad som tät stadsstruktur med 
sluten kvartersbebyggelse, vilket ger helt 
andra förutsättningar för folkliv. Olika sociala 
grupper och generationer har olika behov, 
staden ska ha något för alla, skateboardramper, 
idrottsanläggningar, parker äventyrsbad, 
boulebanor, duvor, rekreationsstråk, butiker, 
videouthyrning, kulturhus, gym, skolor, 
arbetsplatser, restauranger, hantverkslokaler etc. 

Amsterdam

En fysisk grundstruktur som tillåter förändring 
under ett långt tidsperspektiv är också en 
förutsättning. 

Gaturummet är en offentlig plats och ett rum i 
staden, olika utformningar visar vem och vilka 
trafikslag som platsen är till för. Olika hierarkier 
och utformning som gynnar funktionen krävs, 
huvudgata för bil och buss genom området, 
huvudstråk för fotgängare och cyklister där deras 

framkomlighet prioriteras, matargator från  
huvudgata som med sin utformning tydliggör 
sin funktion, lokalgator med gatuparkering, 
gränder. 

Typologi med byggnadernas våningshöjd sätter 
tillsammans med gaturummets bredd skalan på 
stadsrummet. Det finns en risk med för höga 
byggnader genom att det leder till anonymitet 
bland de boende med förlorat ansvarstagande 
för huset och miljön man bor i (Olsson, Cruse 
Sondén, Ohlander, 1997, s. 61). Viktigt här 
är antalet boende per trapp och för stora 
trappenheter skall undvikas. Min maxgräns för 
våningsantalet sätts till 6 våningar och baseras 
på den klassiska stenstadens mått som också 
enligt Klas Tham anses vara den robustaste 
planformen (Plan, 2001, s. 154). Jag förespråkar 
en variation i våningshöjd för att öka 
detaljrikedomen i området. Något som är ytterst 
viktigt för en varierad stadsbild är byggnadernas 
morfologi, detaljrikedom. Människan är av sin 
natur nyfiken och kräver en mängd synintryck 

Utrecht, Holland
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Gatornas utformning och olika karaktärer, 
beläggning och mått fastställs. 

Riktlinjer om antalet byggherrar per kvarter 
sätts och bör exempelvis vara minst tre-fyra 
stycken som bygger enligt olika våningshöjd 
och arkitektonisk utformning. Fasadbredden 
per byggnad begränsas för att undvika att 
en byggnad sträcker sig längs med ett helt 
kvarter. Fönstersättning och dörrutformning, 

per sekund och läser av sin omgivning 
omedvetet. För lite  synintryck leder till att 
man finner en plats tråkig eftersom man inte 
får tillräckligt med stimulans. Studier har 
visat att färg, form, ljus och ljud påverkar 
sinnsestämning, blodtryck, hjärtrytm och 
hormoner (Sunt liv, 2004). 

Hur kan man då styra att variationen inom ett 
nytt stasdsbyggnadsprojekt garanteras?
De eftersträvade kvaliteterna och 
utformningen av kvarter, offentliga ytor och 
parker bör säkerställas i ett kvalitetsprogram. 

sockelhöjd, takutformning, balkonger och 
kupor ska varieras. Liksom färgsättning och 
materialval. Fasaders morfologi består också 
av 3-dimensionella element som utstickande 
fönsterbleck, takfot, mönstersättningar, entréer, 
stuprör och sockel, vilket inte ska glömmas 
bort i utformningsprocessen. En faktor för 
att öka detaljrikedommen är att byggnaders 
fönster och dörrar sitter tätt och fasaden strävar 
efter ett vertikalt utseende, med fler fasader 
som kläms in, likt exempelvis den gamla 
innerstaden i Holland. Modern arkitektur 
förespråkas i förslaget, men att den tar upp 
klassiska stadsbyggnadsgrunder dessvärre 
skolas många arkiteketer idag till att fördöma 
detta. Arkitekten Chatarina Sternudd belyser 
skillnaden i allmänhetens uppfattning om 
skönhet och arkitektkårens skolning och syn på 
arkitektur i sin doktorsavhandling (2007, s. 174). 
Arkitekter skolas enligt henne in i att arkitektur 
måste spegla sin tid och att ha äldre bebyggelse 
som ideal anses av många arkitekter vara absurt. 
Vanligt folk uppskattar däremot traditionella 
uttryck och Sternudd påpekar att äldre tiders 
småstadsbebyggelse är högt eftertraktad på 
bostadsmarknaden.

Varför är äldre tiders småstadsbebyggelse och 
oplanerade områden såsom arbetarbostäder från 
1800-talet, gamla fiskesamhällen eller medeltida 
stadskärnor idag attraktiva boendemiljöer? 
Gemensamt för dessa miljöer är att de är rika 
på variation och fasadutryck, att de byggts tätt 
ofta med skiftande smala gaturum, omsorgen om 

Servering Gamla Stan, 
Stockholm

Struktur i fasad, 
Landskrona
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och stora gräsytor. Sternudd har i sin avhandling 
Bilder av småstaden om estetisk värdering av en 
stadstyp, (2007) gjort en enkätstudie över vilken 
bebyggelse som boende i Karlshamn uppskattar, 
226 svar kom in. Av resultatet framkom att de 
högst värderade byggnaderna gällande skönhet 

detaljutformningen är hög liksom variationen i 
byggnadsuttryck. I Landskrona är Kvarntorget 
med små låga hus och djupa trädgårdar 
väldigt populära och i Karlskrona är 
kåkhusbebyggelsen på Långö omtyckt. Mindre 
omtyckta är miljonprogrammets storskaliga 
miljöer med monoton, likformig utformning 

var äldre bebyggelse med panelklädda trähus i 
1 eller 2 våningar med välbevarad 1700–1800-
tals karaktär. Lägst betyg fick flerbostadshus 
i modernistisk bebyggelse från 1970-talet 
med 2-8 våningar och med dålig koppling till 
gatan. Småstadskaraktären med träbebyggelse, 
småskalighet och torget i staden uppskattades 
och värderades högt.

Avhandlingens resultat stödjer att allmänheten 
uppskattar grönska, varierad och småskalig 
bebyggelse, funktionsblandning med centralt 
torg, traditionellt formspråk på bebyggelsen 
och att tillskott av detta behövs och 
efterfrågas. 

Jag älskar bra arkitektur, ny som gammal och 
tycker att det är viktigt att tillvarata hundraårig 
kunskap inom stadsplanering gällande 
utformningsprinciper och gaturum, men därav 
inte romantiskt kopiera äldre byggnader. 

Eftersträvansvärt är en hög detaljrikedom och 
varierande arkitektur. Min slutsats är man ska 
bygga blandstad med verksamheter och olika 
upplåtelseformer som lockar olika sociala 
grupper. Man ska skapa tydliga gaturum med 
omsorgsfull detaljutformning och en varierad 
miljö enligt den mänskliga kroppens skala. 

   Evelina Simonsson
  Landskrona, januari 2010

Entréer och portar, exempel på morfologisk 
variation i stadsrummet   
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Mänsklig skala i fokus!  - planförslag 

över Weibullsholm, Landskrona stad, Skåne län

Examensarbete av Evelina Simonsson

Magisterprogrammet i Fysisk planering, BTH, 2010


