
Del 1  
Historik och nulägesbeskrivning av 
Landskrona

:



Inledning

Landskrona är en mellanstor svensk stad som är 
belägen på Skånes västkust mitt i Öresundsregionen.

Staden har i sig en gammal historia och ett 
välbevarat centrum med en karaktäristisk arkitektur. 

Landskrona har haft en del motgångar de senaste 
åren med stora industriella nedläggningar och 
arbetslöshet. Nu har dock högkonjunkturen börjat 
märkas i kommunen och även i centrum har den 
negativa utvecklingen har vänt.

Det är hög inflyttningstakt i kommunen och det 
behövs nya bostäder såväl i centrum som på 
landsbygden.

Landskrona stad har cirka 29000 invånare och 
kommunen har nyligen passerat 40000. 
Kommunen beräknas öka med cirka 3300 invånare 
till 2015. Om denna takt håller i sig kommer det att 
behövas många nya bostäder i åren framöver.

Referenskarta över viktiga stråk,vägar och platser 
finns längs bak i dokumentet för enkel uppföljning.
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Landskronas utveckling

Stadsprivilegier 1413
Landskrona har en lång historia bakom sig. Erik av 
Pommern gav ”Landskrone” sina stadsprivilegier år 
1413. Staden var vid denna tid en mindre 
handels- och fiskeby som kommit att bli en 
strategisk punkt med sin centrala placering. Det 
betonades av Erik av Pommern att staden skulle 
vara en köpstad, eftersom det var tidens anda. 
Kungamakten kunde därmed lättare kontrollera 
handeln vilket ledde till större intäkter. 
Hansan kom senare att bli en dominerande faktor 
på staden och dess karaktär. Landskrona fick en 
internationell prägel. Hansan, som ville förstöra den 
hårda kontrollen av varuflödet i Öresund, brände 
strategiskt ner Landskrona 1428. (1.)

Stadens tidiga historia

En modell över det medeltida Landskrona. Modellen är byggd 
av Landskrona museeum

Befästningsstad
Landskrona kom att få en allt viktigare roll i den 
omfattande krigsföring som försigick i Skåne under 
1400 och 1500 talen. 
Men de dansk-svenska krigen under 1600 talet blev 
allt för kostsamma och fick stadens tidigare höga 
utvecklingsgrad att stagnera något. Under 1600 
talets krigsföring kom dock Landskronas hamn att 
få en nyckelroll. Efter freden i Roskilde 1658 blev 
Skåne svenskt. Karl X Gustav hade då stora planer 
för Landets krona. 
1663 fick staden privilegier som Skånes huvudstad. 
1747 beslutades av Sveriges riksdag att 
Landskrona skulle inhysa en av Sveriges två 
huvudfästningar. Hela den dåvarande staden skulle 
rivas och en ny stad skulle uppföras mellan den 
gamla fästningen och hamnrännan. 
I söder omLandskrona skulle en ny fästning 
upprättas på ön Gråen. Staden fick vid denna tid sitt 

Landskronas framtid som fästningsstad enligt 
Erik Dahlberg. Planen godkändes 1680.

1,2) Historien om en stad del 1
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karaktäristiska gatumönster.(2.)
Rivningsarbeten 
Stora rivningar genomfördes i staden och sjöbotten 
fylldes upp för att kunna anlägga nya gatunät. Den 
stora medeltida kyrkan revs också för att inte kunna 
användas som skjutplats mot slottet. Förutom slottet, 
eller Citadellet som det också kallas, finns bara ett 
enda hus bevarat från tiden innan rivningarna. 
Staden fick en tillväxt i och med 
befästningsarbetena under 1700 talet och en ny 
kyrka anlades, Sofia Albertina. 
Befästningsarbetena kom dock att visa sig vara 
väldigt kostsamma och hela projektet upphörde 
1788. Befästningsplanerna lades helt ner 1805 och 
därmed stagnerade tillväxten kraftigt. Landskrona 
gick från att vara Skånes andra största stad efter 
Malmö, till att bli Skånes fjärde största stad i slutet 
på 1800 talet. 

Järnväg och industri
Landskronas negativa utveckling började återvända 
uppåt igen när järnvägen kom till staden 1850. 
Industrier började etableras och 
varvsverksamheten gjorde staden tillväxtkraftig. (3.)

Ven
Ven är en ö belägen ett par kilometer utanför 
Landskronas kust, som bilden visar.
Ön var en gång i tiden hem för uppfinnaren Tycho 
Brahe. Han förvaltade ön och var herre över dess 
invånare helt för sina egna ändamål. Många av hans 
gamla byggnader har rivits, men en del återfinns än 
idag. 
I dagsläget är Ven ett stort turistmål i Landskrona 
och är även hem för ungefär 370 permanentboende. 
Ven har en mycket särpräglad vacker natur och har 
idag golfbana, museum, badstränder och många 
andra aktiviteter.

Landskronas utseende 1767 efter omfattande 
befästningsarbeten. (3.)

3.) Historien om en stad del 2

Öresund

Helsingborg

Köpenhamn

LandskronaVen
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Landskrona har en geografiskt central position inom 
öresundsregionen

Öresundsregionen
Begreppet myntades efter det att Öresundsbron 
uppförts. Regionen åsyftar de större städerna i Skå-
ne och Danmarks östra kust. De skånska städerna 
som brukar räknas in är Helsingborg, Landskrona, 
Lund, Malmö och Kristianstad. På den danska sidan 
inräknas stor-Köpenhamn, Helsingör och Roskilde. 

Den svenska sidan har 1. 169.000 invånare och den 
danska sidan har 2. 445.000 invånare som ger lite 
över 3.6 miljoner invånare. 
Ytan för regionen brukar beräknas till drygt 21000 
km. Den södra länken är som bekant Öresundsbron 
mellan Malmö och Köpenhamn. Den norra länken 
brukar kallas en ”flytande bro” och är en 
högtrafikerad färjeförbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör. Tågtrafiken i regionen är välutbyggd 
och trafikeras nästan dygnet runt. Skåne har ett 
system som sköts av Skånetrafiken AB, och 
Danmark har DSB, Danske Statsbaner, 
Danmarks statliga järnvägsförvaltning. Den svenska 
sidan trafikeras även av tåg som Statens Järnvägar, 
SJ, ansvarar för. 
(1.2)

Pendlingsavstånd
Eftersom tågtrafiken är välutbyggd inom 
Öresundsregionen kan folk relativt enkelt pendla 
mellan bostadsort och arbetsort. Detta har gjort att 
Landskrona har fått ett ökad tillväxt och inflyttning de 
senaste åren. Det tar lite över en timme att pendla från 
Landskrona till Köpenhamn centrum. 
Det är fullt jämförbart med tiden det tar att pendla 
från en av Köpenhamns mindre attraktiva förorter 
in till stadens kärna. Utbyggnaden av Citytunneln i 
Malmö kommer att ta bort ytterligare 15-20 minuter 
av restiden. (1.).

Tågtrafikens ökade krav på snabba restider gjorde att 
Landskrona fick flytta sin station 2001. Den gamla 
stationen var en sk ”säckstation” vilket innebar att 
tågen fick köra in i staden, och sedan vända och köra 
ut igen. Den nya stationen är belägen i stadens 
absoluta utkant i öster. Stationsläget är i sig besvärligt 
för Landskrona eftersom det krävs att speciella bus-
spendelturer går ut till stationen, men restiderna med 
tåg förkortas. Tågförbindelsen blev en bra och enkel 
länk i västkustbanan. Detta har dock gjort att den 
gamla tågstationen och dess fördelaktiga läge är idag 
inte fullt utnyttjat. 

Ett tidigare komplement till pendlingen som 
avskaffades 2001, var en katamaran. Båtförbindelsen 
gick från Helsingborg via Landskrona och vidare till 
Köpenhamn. Restiden mellan Landskrona och 
Köpenhamn var cirka 30 minuter, med direkt ankomst 
till Köpenhamn centrum. (3.)

3.) Landskrona - spåranslutninga västra och östra industriområdet sid 1
2.) www.wikipedia.org - sökning ”Öresundsregionen”  2006-11-05
1.) Program till fördjupad översiktsplan för västra och östra industriområdet Landskrona sidan 1, 8

Stadens läge
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t.v;   Västra, Östra och Örja industriområdes lokalisering inom 
Landskrona stad. Markerat med vitt.

Väster och Öster industriområdes position i Landskrona

Väster industriområde är den del av 
verksamhetsområdet som är beläget direkt söder om 
Landskrona centrum. Det östra industriområdet är en 
sammanslagen del med Örja industriområde och är 
beläget sydöst om Landskrona. 
Mellan Västra och Östra industriområdet är 
beläget ett mindre område med kolonier och en 
mindre småbåtshamn. 
Som i många andra städer runt om i landet har också 
Landskronas verksamheter blivit mer inriktade på 
kunskap och service snarare än tillverkningsindustri. 
Den omfattande landareal som Väster och Öster 
industriområde idag tar upp är inte fullt utnyttjad 
och kan på lång sikt komma att omstruktureras. 
(4.5.)

ovan;   Ortofoto över södra Landskrona med väsentliga områden markerade. (6.)

6.) Bild hämtad från Landskrona kommuns databas, ortofoto 2004
5.) Program till fördjupad översiktsplan för västra och östra industriområdet Landskrona, sidan 8
4.) Översiktsplan 2000+ Landskrona
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Befolkningen i Landskrona

Prognostiserad ökning av befolkningen i Landskrona till 2015 ,(1.)

Landskronas demografiska sammansättning är lite 
annorlunda än i övriga landet och även i jämförelse 
med resten av Skåne.

Invånarantalet i Landskrona

Invånarantalet i Landskrona har ökat de senaste 
åren. Från 2001 till 2005 ökade antalet med 1049 
personer. Fram till november 2006, då mätningen 
gjordes hade antalet ökat med ytterligare 673 perso-
ner. Detta berodde till stor del på en ökad inflyttning 
från utlandet vilket har med den tillfälliga 
asyllagen att göra.
Andelen utrikes födda utgör 21% av kommunens 
befolkning 2005. (1.)

Mellan 2006 och 2015 beräknas befolkningen öka 
med 
ungefär 3300 personer. Detta är förutsatt att bygg-
takten håller i.

Pendling

Av Landskronas 15300 förvärvsarbetande arbetar två 
av tre i hemkommunen. En tredjedel pendlar ut. 
Pendlingen till Danmark från Landskrona är 
blygsam men har ökat med åren. De senaste 
uppmätta siffrorna från 2004 visar på 242 personer 
som pendlar till Danmark från Landskrona. Det är en 
ökning från 110 personer 1997 exempelvis. Pendling 
är en mycket viktig framtidsfaktor för nyinflyttade i 
kommunen.

Arbete

Arbetslösheten har minskat en hel del i Landskrona 
över de senaste åren. Från 1994 har de öppet 
arbetslösa minskat från 8% till 3.5% år 2006. 
Förvärvsfrekvensen på personer i åldrarna 20-64 år 
ligger dock bara på 65%, jämfört med rikets 76%.

Tittar man på antalet förvärvsarbetande i varje nä-
ringsgren visar siffrorna att Landskrona har betydligt 
fler sysselsatta i tillverkningsindustri och mindre av 
privat dominerade tjänster, jämfört med Skåne. (1.)

1.) Planeringsförutsättningar Landskrona kommun 2008-2010, 2006-12-20 Strategikontoret Landskrona kommun.
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Jag har valt att inventera, beskriva och analysera 
främst det område som kallas 
Väster Industriområde. Området är beläget väldigt 
nära Landskronas stadskärna. Det enda som skiljer 
dem åt är ett bangårdsområde som jag beskriver 
alternativa lösningar till i ett senare kapitel. Väster 
Industriområde har också vattenkontakt med en lång 
kustlinje, som idag används av Landskrona Hamn 
AB för frakt och transporter. 
Vissa analyser såsom de övergripande 
redovisningarna av trafiknät, eller områdesbeskriv-
ningar kan omfatta större områden än själva Väster 
Industriområde. Beskrivningarna är dock 
nödvändiga för att ge en bild av hur området är
integrerat med resten av Landskrona. 
Den analys som sträcker sig längst utanför området 
är den space syntax-analys som presenteras senare. 
Den behöver vara större för att ge högre 
träffsäkerhet inom det önskade målområdet. 

Området har jag också valt eftersom Landskrona har 
under en lång tid främst expanderat norrut och 
österut med bostadsbebyggelse, handel och service. 
Nu har kommunen även handlat upp ytterligare 
mark öster om den nya stationen som förmodligen 
kommer att bebyggas som en ny utbyggnadsetapp i 
stadens historia. 
Detta område skulle vara mer kostsamt att sanera 
och göra tillgängligt, men har ett onekligen bättre 
geografiskt läge i förhållande till Landskorna 
centrum. Eftersom staden är en kuststad så bör 
vattenkontakt vara viktig och detta område lämpar 
sig väl för sådana projekt. 

Avgränsning för analys och inventering

På kartan är markerat i grova drag det område som 
har fått mest fokus i analysen. Det rör hela 
kuststräckan ända ner till varvsudden och även en 
stor bit av det bangårdsområde som ligger mellan 
industrin och Landskrona centrum.
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Ett utbyggnadsförslag över Landskrona hamn och industri. Ri-
tat av professor Kummer 1901. Förslaget låg som grund för de
 utfyllnadsprojekt som förekom under första halvan av 1900 
talet. (1.)

Industriell historik och bakgrund

Landskronas industriella utveckling

Allt eftersom Landskrona har ökat i befolkning har 
stadsmönstret förändrats. 
När staden upphörde att vara en fästning 1805 
kunde nyexploateringar ske utanför stadsgränserna. 
Industrin växte söder- och österut. 
Bostadsbebyggelse, handel och service har 
expanderat i norr och öster. Det har självklart 
förekommit undantag, men i stora drag är det på 
detta vis expanderingen av staden har skett. 
Många hamnområden runtom i landet ligger på 
utfylld mark, och Landskronas hamn och 
industriområde är inget undantag. Allt eftersom 
hamnen och varvet har varit i behov av att 
moderniseras och utvecklas har ytterligare arealer 
fyllts upp. 
Befästningen av Gråen som började 1740 och av-
stannade 1788 kom senare att användas av industrin. 
Företaget Supra som tillverkade bland annat gödsel 
använde södra Gråen för att lämpa av stora mängder 
gips som var en restprodukt av gödseltillverkningen. 
Södra delen kom senare att kallas för Gipsön. 

Schematisk expansion av staden under 1900 talet

 1.)  Historien om en stad del 3, sid 47
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1930 - 1950

1950 - 1960

1970 - Nuvarande kustlinje (2.)

Ursprunglig strandlinje

1648 -1800

1800-1900

1905 - 1930

 2.)  Bilderna är sammanställda från historiska kartor hämtade ur Historien om en stad del 1, 2, och 3

En rutnätsplan från 1890 som fungerade som utvecklingsplan 
runt järnvägsstationen. Vissa delar av denna plan grundade 
gatunätet i Väster industriområde. (3.)

 3.)  Historien om en stad del 3, sid 36
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Öresundsvarvet

Öresundsvarvet är en stor anläggning som är 
beläget på den allra sydligaste udden i Väster 
industriområde. Udden har därav namnet 
Varvsudden. För att förstå hur viktig denna 
anläggning är för Landskrona både ekonomiskt och 
identitetsmässigt ger jag en kort historisk resumé av 
varvets historia. 

Varvet anlades 1915 på privata initiativ ute på 
Landskronas södra udde. Företaget blev uppmuntrat 
av Landskrona stad som länge varit angelägna om 
etablering av varvsverksamhet. Landskrona var en 
gammal skeppsvarvstad redan på 1700 talet, men 
detta skulle ta nya och större dimensioner. 
Ett område vallades in på grundet söder om den 
befintliga hamnen och på denna plats anlades 
Öresundsvarvet. Detta gjordes i all hast och 
hemlighet för att snabbt kunna utkonkurrera andra 
städer som var intressenter av varvsverksamhet. Det 
anlades samtidigt en järnvägsbank som ledde ut till 
området från stadens bangård och det anlades även 
en femtio meter lång kajkant. Tomtens storlek blev 
femtiotusen kvadratmeter. 

Under andra världskriget fick varvet ett uppsving 
med storskalig produktion av minröjare. Det anlades 
speciella utbildningsverksamheter i angöring till 
varvet och produktionen blomstrade under 50 och 
60 talen. Det fanns över 2400 anställda i mitten 
på 60 talet, då varvet inledde sin storhetstid. När 
oljekrisen slog till 1973, fick varvet ännu fler 
beställningar och de räknade med att över 1% av 
världens produktion av fartyg, i ton, tillverkades i 
Landskrona. Varvet hade nu över 3000 anställda. 
(1.)

En detaljerad teckning av ÖresundsVarvet, ritad av Robert Weisz, 
1960. (2.)

 2.)  Historien om en stad del 3 sidan 114
 1.)  Historien om en stad del 3, sid 109-115
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Nedläggningen
Upp emot 46 procent av de industrianställda i 
Landskrona fick sin lön från Öresundsvarvet, med 
över 3400 anställda som mest. 
En allt för stark utländsk konkurrens och omoderna 
produktionstekniker tvingade först varvet i Göteborg 
att dra ner på verksamhet, och senare Landskrona. 
Det sista fartyget tillverkades åt ett holländskt rederi, 
och var nummer 282 i tillverkningsserien.

1982 beviljade riksdagen Svenska Varv 672 miljoner 
kronor för att kunna täcka nedläggningen av 
Öresundsvarvet i Landskrona. Pengarna behövdes 
för att skriva av lån och lösa ut hela verksamheten.  
Detta blev dödsstöten för varvsverksamheten i 
Landskrona. 
Det blev den dittills största företagsnedläggningen 
i svensk näringslivshistoria. Det resulterade 
i att nästan 50 procent av alla Landskronas 
yrkesverksamma blev arbetslösa. Det blev ett hårt 
slag mot Landskrona och staden har haft en svår 
period sedan dess.

Även om Öresundsvarvet lades ner, har de starka 
varvstraditionerna levt vidare. Det produceras 
fortfarande fartygsskrov ute på Varvsudden, och 
reparationer av fartyg förekommer i de gamla 
varvslokalerna. 

Bruces Shipyard är företaget som producerar 
skroven i dagsläget. Varvet har på senare år fått ett 
uppsving och har utökat sin verksamhet igen. Detta 
är en mycket viktig symbol för att staden håller 
på att komma på fötter igen efter en tid av svår 
ekonomisk stagnation.  (3.)

Bruces shipyard håller än idag en stadig produktion av 
skeppsskrov (4.)

3.)  Historien om en stad del 3, sid 402-422
4.)  Historien om en stad del 3 sidan 422
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Struktur i Väster industriområde

Ägandeförhållanden

Kartan illustrerar hur markarealen är uppdelad inom 
området. De gula fälten är fastigheter i kommunal 
ägo. De har sålts av efter hand och är idag inte fler 
än kartan visar. Det rosa området ägs idag av  
Jernhusen AB. De äger, förvaltar och utvecklar 
fastigheter längs den svenska järnvägen. De har fullt 
tillträde till marken tills det att de själva väljer att 
sälja den. 
De bruna arealerna tillhör Landskrona Hamn AB. 
De använder i dagsläget marken för 
hamnverksamhet för att skeppa varutransporter till 
intilliggande industriella verksamheter. Övriga gråa 
fält är fastigheter i privat ägo. (1.)

Många av de tomma fastigheterna som idag är 
gräsbevuxna är således privatägda. 
Större industrianläggningar ofta har en lång 
startsträcka från det att fastigheten köps upp till att 
den kan nyttjas för tillverkning. Detta kan göra att 
området ser oanvänt ut även om merparten av 
fastigheterna är uppköpta. Det råder en brist på 
tillgängliga industrilokaler i anslutning till 
Landskrona hamn. Detta då det är högattraktiv mark 
för verksamheter med sjötransportbehov. 

Ägandeförhållanden inom området.
Gula fält   - Kommunal ägo
Gråa fält   - Privat ägo
Bruna fält - Landskrona Hamn AB
Rosa fält   - Jernhusen AB

1.) Landskrona kommun, [elektronisk], fastighetsinformation
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Stadsstruktur inom området. 
Blått är hamnverksamhet, Brunt 
är banområdet, Grått är 
verksamheter, och grönt är 
öppna gräsytor

Markanvändning
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Norra delen av Väster industriområde

Som en gräns mot Landskrona ligger 
järnvägsområdet. I den allra västra delen mot 
hamnen finns en infartsväg till verksamhetsområdet.
Vid denna punkt ligger idag sluthållplatsen för 
trådbusslinjerna som går runt i Landskrona. Detta 
område kallas Skeppsbrokajen. Det är en stor 
parkeringsyta i dagsläget. 

Den norra delen av Väster industriområde ligger i 
anslutning till banområdet. Kvarteren håller ett 
småskaligt trafiknät i jämförelse med resten av 
området. Kvarterstrukturen är mer snarlik den i 
Landskrona centrum än den övriga tunga industrin. 
Byggnadskropparna är fler och det finns fler verk-
samheter.
Från banområdet går järnvägsspår ut i gatorna och 
ner till de tyngre industrierna i söder. 
En del fastigheter står förfallna och området är 
relativt nerskräpat och ovårdat. Det är dock ett 
vanligt inslag i verksamhetsområden. 

Stadskaraktär

Utblick från Skeppsbrokajen söderut mot verksamhetsområdet. 
Kranarna på bilden står på varvsudden längst i söder.

De norra kvarteren innehåller en del äldre byggnader och har 
ett småskaligt gaturum. 

Några byggnader har en trevlig arkitektonisk 
karaktär och kan vara tänkbara att bevara om något 
specifikt ändamål för byggnaden framkommer. 
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Infällda järnvägsspår är ett 
vanligt inslag i gatorna runt om 
i den norra och mellersta delen 
av området

Banområdet söderifrån. Den gamla stationen är till höger i 
bild.

 De gamla lokstallarna som ligger på banområdet 
kan vara värda att bevara.
Ett kontorshus och två stora industrilokaler i 
kvarteret Stenen. Tre låga byggnader varav en i plåt 
i kvarteret Virket. Även A-Träs byggnad på Fosfaten 
kan vara värd att bevara.
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Mellarsta delen av Väster industriområde

Övergången mellan de norra delarna och de
mellersta delarna karaktäriseras främst av att 
gatunätet blir större och fastigheterna blir större. 
Karaktären går över till tung industri. Det mellersta 
området har inte på något vis ett slutet gaturum utan 
gatorna ligger som transportationssträckor mellan 
de stora fastigheterna. Vägarna är dimensionerade 
för tunga transporter och miljön är inte avsedd för 
fotgängare. 

Området innehar också ett par större öppna 
grönytor. De har ingen direkt funktion utan är 
övervuxna med gräs. 
Området är relativt bullrigt med frekventa tunga 
transporter och tillverkningsindustri. Vid en första 
anblick kan det se ut som att vissa verksamheter 
är inaktiva och vissa fastigheter oanvända. Detta 
beror främst på att tillverkningsindustrier och tyngre 
industri har en lång startsträcka från det att fastig-
heten upphandlas till det att den kan användas i full 
skala. Detta gör att tomtmarken kan stå outnyttjad 
en längre tid som framtida reservmark. 

En av de centralt belägna gräsytor som finns i det mel-
lersta området.

Hydro Agri:s stora industrikomplex sträcker sig ner 
mot hamnbassängen.
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Varvsudden och hamnbassängen Hamnbassängen är det tydligaste avbrottet söderut 
i området. Här sker transporter och avlastning dels 
från järnvägsspår och via fartyg. Söder om 
hamnbassängen ligger varvsudden som idag har 
Öresundsvarvet och Bruces shipyard som största 
verksamheter.
Varvsudden består till största del av hårdgjorda ytor. 
Den södra kustlinjen av udden är till mestadels en 
avstängslad och gräsbevuxen yta. Eftersom 
järnvägstransporter är frekventa består stora arealer 
av spårområden ner till varvsudden. Skalan på 
byggnader, kranar, lagerlokaler och gatunät är 
mycket stor i detta område.

En av Öresundsvarvets lokaler. Belägen söder om 
hamnbassängen.

Hamnbassängen med fartygDet står flertalet stora industrikranar längs 
kuststreckan som bildar tydliga landmärken.
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Flygfoto österifrån ut över 
Västra industriområdet. 
Gråen är den ö som syns 
precis utanför området, och 
Varvsudden är till vänster i 
bild. Denna bild visar tydligt 
hur stora grönytor som finns 
i området. Den visar också 
hur den storskaliga industrin 
övergår till en mindre skala 
desto längre norrut (höger i 
bild), man tittar. (1.)

Flygfoto västerifrån ut över 
bangårdsområdet, 
Skeppsbrokajen och den norra 
delen av industriområdet. 
Bangårdsområdet bildar en 
tydlig barriär och bildar ett 
definitivt slut på Landskronas 
innerstad söderut.

1.) Bildkälla: Lanskrona kommun, plan- och bygglovsavdelningens arkiv

Flygfoton
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Trafik i Väster industriområde

De större trafiklederna inom Väster industriområde 
är Österleden och Varvsvägen som går i väst-östlig 
riktning. Varvsvägen knyter även an till stadskärnan 
via Österleden. Österleden är Landskronas mest 
betydande infartsled.
Båda vägarna ansluter till E6:an längre österut. 
Hastigheterna är huvudsakligen 50 km/h.

Österleden

Varvsvägen

1.) Trafikuppgifterna är hämtade från Landskrona kommun, och är uppmätta 2001 till 2003

De något mindre dimensionerade lokalgatorna i 
området inhyser både personbilstrafik och en 
betydande mängd godstrafik.
Gatunätet inom industriområdet är utformat för att 
prioritera effektiva transporter. Detta har medfört att 
vissa korsningar är relativt osäkra då de helt saknar 
trafikljus och liknande åtgärder. 

1.) 
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Bilder från norra delen av området. Vägarna underhålls inte mer än
nödvändigt och de saknar ofta trottoarer och övergångsställen. De är 
dock nästan enbart avsedda för bil och godstrafik. 
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De mest skyddsavståndskrävande verksamheterna inom industriområdet (1.) 

Risker och skyddsavstånd

Kartan visar de största skyddsavstånden inom 
området. Avstånden är baserade på de riktlinjer 
som förekommer i Boverkets bok ”Bättre plats för 
arbete” och är kartlagda i Landskronas översiktsplan 
från 2002. 

Efter en ingående utredning med vindförhållande, 
byggnadsplaceringar och transportleder kan 
avstånden förändras för de olika verksamheterna. 
Men eftersom det krävs stora och ingående analyser 
av varje enskild verksamhet får denna karta fungera 
som en indikator över de olika skyddsavstånden 
i området. De skyddsavstånd som redovisas är de 
som har störst radiellt avstånd och/eller tätast 

”Skyddsavstånd generellt bör tillmätas stor 
betydelse i den fysiska planeringen och i 
miljöskyddsarbetet. De riktlinjer för 
skyddsavstånd som anges i ovan nämnda rapport 
bör normalt förljas vid planläggning enligt 
plan- och bygglagen och vid prövning enligt 
miljöskyddslagen.” (2.)

Avstånd till potentiella risker

1.) Kartan är baserad på den inventering som förekommer i Översiktsplan 2000+, 2002 Landskrona kommun
2.) Boverket, Bättre plats för arbete , 1995

placering mot övriga Landskrona. Detta är för att 
visa hur nära bebyggelsen industrierna faktiskt är 
verksamma i dagsläget utan nämnvärda problem.

Riktvärdena som presenteras i ”Bättre plats för 
arbete” är ett resultat av en översyn av riktlinjerna i 
rapporten ”Plats för arbete” från 1982. Regeringen 
uttalade i propositionen 1990/91:90 ”En god livs-
miljö”, att:
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Riskanalyser är en noggrann utredning som utförs 
för att klargöra exakt vilka risker som berör ett spe-
cifikt område. 
I översiktsplaneringen utförs grova övergripande 
riskanalyser som handlar om lokalisering snarare än 
utformning. Senare i detaljplaneskedet utförs 
fördjupade riskanalyser. Några punkter som ingår i 
en översiktlig riskanalys kan vara :

*  var allvarliga skadehändelser kan inträffa
* vilken typ av skadehändelser som kan 
 inträffa
* vad som kan drabbas
* sannolikheten för skadehändelser
* typ och omfattning av skador
* vilka faktorer som ökar risken
* åtgärder att minska sannolikheter och 
 konsekvenser
      (1.)

Det bör därefter göras tydliga ställningstaganden för 
vilka risker man är beredd att utsätta vissa områden 
för. Arbetsplatsområden tillåter oftast högre risker än 
bostadsområden eller sjukhus mm. Riskanalyser för 
arbetsplatsområden innefattar även transporter till 
och från området. 

Riskanalyser

Modell för riskstorlek

Marksanering

Något tydligt underlagsmaterial och utredningar 
angående föroreningar i marken finns i nuläget inte 
sammanställt. Det kan dock med enkla slutsatser 
konstateras att hela området är i behov av 
omfattande saneringsarbeten för att göra marken 
tjänlig för bostadsbebyggelse. 
Marken kring banområdet besprutas årligen med 
starka gifter för att hålla ogräs och annan vegetation 
borta från spåren. Industrier har nästan alltid någon 
form av utsläpp eller läckage, och med den grad av 
tung industri som finns och funnits i området kan 
miljöfarliga ämnen ha läckt ut.  

1.) Boverket, Bättre plats för arbete , 1995
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Modell för riskstorlek

Det har i olika dokumet specificerats riktlinjer för 
buller, risker och farligt gods mm som är lämpliga 
att följa vid stadsplanering. 

Riktlinjer att följa

Farligt gods och risker för olycka

De främsta transporterna med farligt gods genom 
området går via järnvägen och en del med 
lasbilstransporter.
Banverket har inga direkta riktlinjer för avstånd 
till järnväg som fraktar farligt gods då de anser att 
risken för en olycka är mycket liten. De har dock 
ett generellt avstånd på 25 meter från spårmitt till 
bostadsbebyggelse oavsett vad som fraktas. (2.)

Räddningsverket har ett stort kompendie som 
behandlar frakt av farligt gods via järnväg. I de 
absolut största katastrofscenarion som målas upp ex. 
cyanidläckage och stora explosioner, är 
skyddsavstånd på upp till 1000 meter befogade.

Men för övrigt anges en del mindre skyddsavstånd 
som är att rekommendera i anslutning till järnväg. 

Bostadsbebyggelse som har en tät struktur bör hålla 
100 meters avstånd till spårmitt. Parkerings och 
kontorsbebyggelse 50 meter. Skola, vård och om-
sorg bör vara 100 - 150 meter från spårmitt.(3.)

För att kunna bygga en stadsstruktur i närheten 
av järnvägstransportleder behöver man väga olika 
kvaliteter emot varandra. En olycka på en järnväg 
är trots allt en högst osannolik händelse. I många 
andra städer, Göteborg, Malmö, Stockholm mfl.  har 
invånarna accepterat riskerna i utbyte mot attraktiv 
mark.

2.) Banverket 2004, Säkra järnvägstransporter av farligt gods
3.) Statens räddningsverk, 2006, Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg

Buller

De bullernivåer som har definierats av Riksdagen i 
sin infrastrukturproposition 1996/97:53, angående 
boendemiljöer, kontor samtvård- och 
undervisningslokaler bör inte överskridas.

Dessa riktvärden ska ligga till grund vid nybyggnad 
av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnationer enligt 
Landskrona kommun Översiktsplan 2000+.

   Ekvivalentnivå       Maxnivå
Inomhus  
Bostäder, vårdlokaler  30 dBA 45 dBA 
(Nattetid)
Undervisningslokaler  30 dBA
Arbetslokaler, kontor  40 dBA

Utomhus
Bostäder, vårdlokaler  55 dBA 70 dBA 
(Dagtid)
Arbetslokaler, kontor  65 dBA
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Viktiga aspekter i Landskrona stadskärna

Ett nytt planförslag i Väster industriområde kommer 
att bli direkt anslutet till det befintliga Landskrona 
centrum. Jag ska därför beskriva några av de 
viktigaste aspekterna av stadskärnan.  

Tät centrumstruktur
Landskrona har ett äldre centrum som är från 1700 
talet. Det allra äldsta, medeltida centrum, blev flyttat 
av militära skäl. Det som är Landskronas täta 
stadsdelar och del av stenstaden är 1700 tals 
centrumet. Området är markerat med gult på kartan. 
Landskrona har ett mycket välbevarat centrum med 
många gamla byggnader. Det har klarat sig mycket 
bra från rivningarna under rekordåren och har en 
genuint kulturhistorisk kärna. 

En av de stora fördelarna med en rutnätsplan såsom 
den som ligger till grund för Nya Staden är att det 
bildas ett slutet gaturum. (1.).
Det är inte nödvändigtvis uppdelningen av rutor 
som gör att gaturummet får en tydlig stadskaraktär. 
Det hänger mycket på att byggnadskropparna ligger 
direkt ut mot gatorna och kvarteren är mellan 50 till 
100 meter breda. 
Vid korsningar möts folkströmmar och det bildas 
attraktivare lägen för affärsetableringar. Inga 
plötsliga gap eller luckor som gör att gaturummet 
plötsligt expanderas gör att folkströmmarna får en 
tydlig miljö utan plötsliga avbrott och omotiverad 
storskalighet.
Således kan inte folkströmmarna vika av plötsligt 
utan de tvingas följa gatustrukturen runt centrum. 
De gator som har högst gångtrafik och flest 
affärsetableringar blir ofta gågator i städer. 

Landskrona centrum Den täta strukturen 
härstammar från 1700 talet.

Som gående upplevs gaturummet mycket långsamt 
och större hänsyn till detalj tas. Det täta gatunätet får 
självklara mötespunkter som får betonas genom att 
de öppnas upp i förhållande till den övriga 
strukturen. 

Bilister som kör in i ett område med tätare gaturum 
och större variation i omgivningen minskar 
hastigheten då det föreligger ett osäkerhetsmoment. 
De flesta svenska städer har ett slutet gaturum i 
innerstaden för att sedan allt mer lösas upp desto 
längre från centrum man förflyttar sig. 

Externa mindre centrum finns på många orter och 
de brukar också utmärkas av ett tätare gaturum och 
högre koncentration av byggnadskroppar. 
De blir som naturliga knutpunkter för gående och 
besökare. 

1.) Gordon Cullen - The Concise Townscape, 1971, sidan 29, 106, 139
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Landskrona centrum har en mängd viktiga knutpunkter i form 
av service och kulturellt utbud.

Landskronas stadskärna innehåller en mängd 
funktioner och service som kan saknas på andra håll 
i staden.

Det finns ett kulturellt utbud i form av museum, 
konsthall och teater. Handel i form av affärer, caféer, 
köpcentra och gallerior. Samhällsservice via 
stadshuset, polis, skola och post. En direkt närhet 
till en sandstrand som vätter västerut mot Öresund. 
Stora parkarealer i Slottsparken som även inhyser de 
historiska miljöerna runt Citadellet. Kollektivtrafik 
går via bussar och båt. Det går trådbussar ut till 
järnvägsstationen som avgår från skeppsbrokajen, 
och båttrafik till Ven går från Venterminalen mitt 
emot 
Stadshuset. 

Närhet till service Karaktär

Landskrona har en särpräglad arkitketur. Då stora 
delar av stadskärnan har undgått 60 och 70 talets 
rivningsvåg finns många äldre hus bevarade. Detta 
ger staden en tät struktur och centrum upplevs som  
relativt stort i förhållande till invånarantalet.
Tegel är det absolut främsta byggmaterialet i staden 
vilket syns överallt.
Allt från små gatuhus till större byggnader såsom 
rådhuset är uppförda i tegel. 

Nybyggda områden i Landskrona har till viss mån 
än idag denna karaktär. Det finns dock undantag 
såsom Nyhamnsområdet som har putsade hus. 

När järnvägsstaionen flyttades så anlades 
trådbusslinjen genom staden. Pendeln går ner till 
Skeppsbrokajen och tillbaka till järnvägsstationen 
som bilden visar. Trådbussarna är eldrivna via 
luftburna ledningar. De för avsevärt mindre oväsen 
än vanliga bussar.
Förutom trådbussen trafikeras staden av vanliga 
linjebussar, som anknyter till järnvägsstationen och 
bussresecentrumet vid gamla järnvägsstationen.

Kollektivtrafik
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Landskrona är en grön stad. Åtminstone i de 
centrala delarna är parker ett frekvent inslag i 
stadsmiljön. Det är inte långt mellan parkerna och 
de har förvaltats väl. Parkerna är välanvända, stora 
och framförallt väluppvuxna. 

Slottsparken är det i särklass största parkområdet 
som inhyser både kolonitomter, vallgravsystem, 
sandstrand och det gamla slottet Citadellet.

Teaterparken och en förhållandevis stor park 
belägen i direkt anslutning till Landskronas gågator 
och handelsstråk. Parken inhyser, som namnet 
avslöjar, stadens gamla teaterbyggnad. 

Parker och rekreationsmöjligheter

Slottsparken

Det är en populär park och har många besökare. 
Tyvärr har parken ett ganska dåligt rykte då den 
beskrivs som otrygg på kvälls- och nattetid.

Det finns även en större kustremsa med bra 
vattenkontakt där staden vätter ut mot Öresund. 
En del är av kustbiten är sandstrand, men den 
största delen består av kajkant. 
Det finns en mindre småbåtshamn som bidrar till 
att området får en marin prägel. 
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Bangårdsområdet

Den gångbro som leder från busscentralen över bangården 
söderut mot industriområdet

Den gamla järnvägsstationen

Ett väldokumenterat och analyserat område är det 
bangårdsområde som ligger emellan Landskrona 
innerstad och industrierna i söder. Det var hit den 
gamla tågtrafiken anlände och platsen är fortfarande 
använd som en central knutpunkt för Landskronas 
busstrafik. Läget i staden är väldigt 
centralt med bara 50 meter till de närmsta gågator 
och affärer. Detta område är högintressant i 
samband med en expansion av Landskrona stad 
söderut. 
Bangårdsområdet är separerat från Landskrona med 
en vall. Den enda kopplingen direkt över detta 
område är idag en gångbro som bilden till höger 
visar. 
 

Spårområde
Busscentral
Gångbro
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Bilder uppifrån den gångbro som leder över spårområdet. Bilderna är från väst, söder och öst.

Teaterparken

Järnvägen som barriär
Det spårområde som separerar Landskrona innerstad 
från verksamhetsområdet sträcker sig ända från 
östra delen av staden fram till kusten. Spårområdet 
är ungefär 30 – 150 meter brett och består av en 
mängd oanvända spår. Det är enbart ett fåtal av 
järnvägsspåren som är aktiva i dagsläget. In mot 
Landskrona finns en hög vall som skydd mot insyn 
och buller från järnvägarna. 

Själva barriäreffekten av spårområdet blir mycket 
påtaglig då den går via Landskronas täta och äldre 
stadsdelar och bryter det typiska rutnätsmönstret 
på gatustystemet. Vallen skär av som en gräns i 
söder om Teaterparken. När den gamla stationen 

Järnvägstorget

1.) Brottsförebyggande rådet, 2000 Brott och otrygghet i Landskrona

slutade användas av tågresenärer har hela platsen 
blivit mindre och mindre använd. I nuläget används 
platsen som resecentral för busstrafik. 
Eftersom antalet folkströmmar genom området 
och platsen har minskat ges även intrycket av att 
det är stadens ”baksida”. Det förekommer avsevärt 
mindre gångtrafik och parkerna beskrivs av 
brottsförebyggande rådet (BRÅ) som otrygga både 
statistiskt och emotionellt.
(1.)
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