
Del 2
Befintliga planer, analyser samt 
ställningstaganden inför framtida 
planprojekt

:
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Rapporten studerar även hur industrierna i söder 
skulle påverkas av en bostadsexploatering i ban-
gårdsområdet. 
”De industrier som i nuläget använder järnvägen ska 
kunna göra så även i framtiden”. De industrier som 
rapporten redovisar som användare av spåren är:

• Landskrona Hamn
• Nordkalk
• Yara
• New Boliden
• Bas-Metal
• Scandust
• Scandiatransport
• Öresundsvarvet    (1.)

Om spårområdet bebyggs så behöver järnvägarna 
dels kunna hålla nya sträckningar för att försörja 
kvarvarande industrifastigheter och dels behövs en 
ny uppställningsplats för godsvagnar. Det är viktigt 
att Landskrona kan erbjuda denna möjlighet även 
i framtiden. Främst för att minska transporter med 
lastbil. Hamnens logistiska funktion ska heller inte 
störas i onödan.

Undersökningen av nya spårdragningar utmynnade i 
olika modeller. Modellerna granskades sedan utifrån 
hur de kan påverka hela området. Generellt har en 
eller flera fastigheter blivit påverkade av nya 
spårdragningar. I vissa modeller har 
hamnverksamheterna blivit förhindrade. Det har 
provats olika sätt att dra spåren till de 
verksamhetsfastigheter som behöver 
järnvägsförbindelse. I några modeller dras spåren 
norrifrån i vissa fall söderifrån, och även blandade 
alternativ förekom. 

Banområdet har kommit allt mer i fokus på senare 
tid då många av spåren har blivit överflödiga i och 
med bygget av den nya järnvägsstationen och 
västkustbanan. Möjligheten att expandera ut över 
området och eventuella nydragningar av spår 
utreddes av Landskrona Kommun i samarbete med 
Trivector AB 2005. 
Arbetet utmynnade i rapporten:
”Landskrona spåranslutningar västra och östra 
industriområdet 2005:68”. 
En utgångshypotes i rapporten är att det går att 
avveckla vissa spår, men att samtidigt kunna erbjuda
industrierna järnvägsförbindelse. 
Rapporten redovisar många olika möjliga förslag 
över eventuella spårdragningar som har olika stor 
påverkan på industrin.

Framtida avveckling av bangårdsområdet

1.) Andersson, 2005, Landskrona spåranslutningar Västra och Östra industriområdet
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Enligt rapporten rekommenderas en del strukturlös-
ningar till fortsatt arbete. Rapporten är dock 
inriktad på projekteringen av Södra Centrum 
projektet som hade en något begränsad sträckning 
(beskrivs i nästa avsnitt). 

Ett förslag som heter B2 hade många kvaliteter som 
kan fungera bra ihop med en gradvis 
etappindelning av området där exploateringar sker 
efterhand som industriella verksamheter kan flyttas. 
I förslaget matas järnvägstrafiken via befintliga spår 
underifrån istället för att använda det stora onödiga 
bangårdsområdet i norr. Spåren kan därmed
kortas av efterhand och tillslut helt tas bort, om det 
skulle behövas. Förslaget innebär att en ny bangård 
får anläggas i anslutning till de nya transportvä-
garna. Denna bangård hamnar då centralt i Väster 
industriområde.
Varvsudden och de andra delarna av industriområdet 
kan fortsätta att fungera som vanligt. 

Med modell B2 som utgångspunkt skulle förslaget 
till höger frigöra ännu mer potentiellt exploaterbar 
mark. Då de söderifrån matade områdena kan 
avvecklas utan att påverka logistikmöjligheterna för 
södra varvsudden. De gröna zonerna visar två 
möjliga alternativ för nytt bangårdsområde. 
Den övre zonen är det tidiga förslaget som finns med 
i både B2 och D4. Den södra zonen är en annan 
möjlig yta för uppställning. Med denna modell 
skulle en större nordlig sektion kunna vara helt fri 
från järnvägstrafik samtidigt som de södra 
verksamheterna kan fortsätta. 
Vad som fraktas på järnvägsspåren avgör sedan 
också hur stora skyddsavstånd som krävs till 
intilliggande bostadsområden. 100 - 200 meter är 

Rödmarkerade spår kan demonteras utan påverkan på reste-
rande järnvägsnät. Det frigör större ytor totalt med potentiellt 
exploaterbar mark. De gröna zonerna är potentiella 
uppställningsområden. Den södra gröna zonen skulle inne-
bära att spåret ner till varvsudden inte behöver gå i närheten 
av hamnen, vilket frigör ännu mer yta för exploatering, men 
skapar ett betygligt besvärligare läge för transporter inom 
området.

1.) Andersson, 2005, Landskrona spåranslutningar Västra och Östra industriområdet

inte ett ovanligt krav vid frakt av farligt gods. 
Det krävs en riskanalys för de specifika godstyper 
som förekommer längs sträckan och vidare 
ställningstaganden för hur nära det är lämplig att 
etablera bostäder i ett senare skede.
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D4
I denna variant matas tranporter både norrifrån och 
söderifrån till industrierna. Förslaget innebär således 
ingen störning av hamnverksamheten. Det erbju-
der en effektiv uppställning av vagnar och lämnar 
samtidigt plats till en exploatering i norr. Förslaget 
är också flexibelt. Om staden behöver växa söderut 
kan de nordliga spåren tas bort och ge ytterligare 
plats. Förslaget beräknas kosta cirka 

B2
Förslagets största nackdel är belastningen på 
hamnen. De nya spåren kommer att göra ett visst 
intrång på hamnens funktioner och innebära vissa 
svårigheter att upprätthålla nuvarande frakt och 
lastning. Transporter av farligt gods kommer också 
bort ifrån centrum vilket är en stor fördel.
Detta förslag beräknas kosta cirka 112 mkr. (4.)

Alternativ B2 enligt utredningen för nya järnvägsspår inom 
Västra och Östra industriområdet. Den nya positionen för upp-
ställningsplats av vagnar är markerat i grönt. De eventuella 
nya spåren är markerade med rött. Lila är en gräns för södra 
linjen projektet som rapporten var inriktad på att följa.(2.)

Alternativ D4 enligt utredningen för nya järnvägsspår inom 
Västra och Östra industriområdet. Den nya positionen för 
uppställningsplats av vagnar är markerat i grönt. De even-
tuella nya spåren är markerade med rött. Lila är en gräns 
för södra linjen projektet som rapporten var inriktad på att 
följa.(3.)

2,3,4,5.) Andersson, 2005, Landskrona spåranslutningar Västra och Östra industriområdet
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Södra Centrum

Det har länge funnits planer på att flytta den 
befintliga färjeterminalen för Ventrafiken till 
Skeppsbrokajen. Detta är för att få ett nytt färjeläge 
med bättre tillgänglighet och mindre störningar i 
stadsmiljön. Det befintliga Ventrafikläget är 
markerat med blått och det nya planerade läget är 
markerat med rött i bilden nedan. 
Eftersom Skeppsbrokajen i nuläget är en övergiven 
plats är det tänkt att med flytten av Ventrafiken ska 
även ett större resecentrum upprättas. Det ska 
innehålla trafik för regionsbussar, resebussar, 
trådbussar och färjetrafik.
Det nya läget blir då exemplariskt för att upprätta 
handel, och det blir även en morot till att upprusta de 
något bortglömda kvarteren av södra Landskrona.

Hela arbetet med att flytta Venterminalen och 
anlägga ett nytt resecentrum har genererat fler idéer 
för upprustning av södra Landskrona. Projekten har 
gått under namnen Nyhamn, Södra linjen och Södra 
centrum. Det vanligaste konceptnamnet är dock 
Södra centrum, eftersom det innefattar mer än bara 
hamn och trafikverksamhet. 
Det finns olika förslag upprättade över området. 
Bland andra har Tyréns AB utformat en lösning för 
det nya resecentrat och dess omkringliggande 
miljöer. Förslaget har legat till grund för en del 
diskussioner därefter.
Idén med att anlägga en kanal som går in strax söder 
om centrum kom från Peter Broberg i 
Landskronagruppen. Idén bygger på de gamla 
försvarsanläggningsplanerna från 1700talet där 
staden hade flera olika vallgravssystem. Tyréns har 
utvecklat planen och visat hur det går att anlägga 
bostäder, service och kontor inom området också.  
Planerna har varit fokus för mycket politisk 
debatt och har omformats flertalet gånger. 
Det står klart att ett nytt resecentrum kommer att 
lokaliseras till Skeppsbrokajen. Och detta faktum 
använder jag som utgångspunkt i mitt fortsatta 
arbete.

Tyréns förslag för nybyggnation i anslutning till kanal och nytt 
resecentrum

De olika placeringarn av Ventrafiken. 
Blått - befintligt, Rött - ny lokalisering.
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Översiktsplanens ställningstaganden

Landskrona kommuns gällande översiktsplan 
kallas Översiktsplan 2000+ och antogs 2002. Den 
behandlar Väster industriområde under olika kapitel. 

Under rubriken Potentiella utvecklingsområden i 
Landskrona står det: 

”Västra industriområdet ligger strategiskt till i förhållande till 
hamn, järnväg, centrum och övergripande vägsystem. Inom 
området finns relativt stora ytor som inte tagits i bruk för 
någon verksamhet eller som utnyttjas dåligt. Inriktningen mot 
ett hållbart samhälle innebär att nya verksamhetsområden på 
jordbruksmark bör undvikas.”
   (Översiktsplan 2000+ sid 203)

Det anges även att bangårdsområdet, runt den gamla 
stationen och närliggande miljö: 

”… skall studeras som omvandlingsområde med inriktning på 
förnyelse med huvudsakligen en blandning av bostäder och 
verksamheter.

Området i sig är definierat som en viktig länk 
för att knyta samman stadskärnan med havet, 
och är betraktat som en stark framtida resurs för 
nybyggnation: 

”Det är nödvändigt att först utreda miljösituationen och hur en 
omvandling kan ske för att tillvarata hamnens intressen.”

Övergripande mål
(Översiktsplanen 2000 sid 37 – 41)

Det specificeras under rubriken ”Ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling”, att Landskrona bör sträva efter 
att minska uttaget av icke förnybara resurser och 
bygga ett robust och hållbart samhälle.
Landskrona ska förknippas med närhet och 
livskvalitet. Det ska arbetas för demokrati, jämlikhet 

och trygghet. Kommunen vill sträva efter att uppnå 
mångfald vad avser fördelning av ålder, kön, 
utbildning, yrken, lön, och kultur. Segregation ska 
motverkas. 
Staden ska erbjuda olika boendeformer som ska 
locka folk till bosättning inom kommunen. 
Landskrona vill erbjuda företag en stimulerande 
miljö där ekonomisk tillväxt är en garanti. De 
uppmanar till kreativa entreprenörskap och egna 
företag, där det ska vara lätt att starta eget. 

Strategier för hållbar utveckling enligt 
översiktsplanen

Ekologi
Satsa starkt på utveckling av tät stadsbebyggelse 
som kräver mindre energi och utveckla ”gröna 
energikällor”. Bevara jordbruksmarken som en viktig 
produktionsresurs. 
Satsning på ny bebyggelse ska ske där 
kollektivtrafiken erbjuder bra resmöjligheter. Viktiga 
funktioner såsom post, bank, handel och vård ska 
kunna nås visa gång och cykel. 
Nybyggnation av bostäder och verksamheter ska ske 
enligt ekologiska principer vad gäller lokalisering, 
materialval mm. och placeringen av nyexploatering 
bör i första hand ske på mark som redan är tagen i 
anspråk. 
Bevara och utveckla det befintliga byggnadsbeståndet 
då det har ett högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt 
värde, men också för att minska avstånd och 
energibehov. Satsa på kollektivtrafik och välutbyggda 
nätverk för gång- och cykelvägar. 
Åstadkom ”gröna stråk” genom stadsmiljön, 
och inom kommunen för att ge den biologiska 
mångfalden en möjlighet att bevaras. 
När det gäller miljö och risker är det viktigt att 
investera i säkerhet, hälsa och trygghet.

Stadsbyggnadskontoret Landskrona kommun, Landskrona Översiktsplan 2000+, 2002
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Detta gäller även bevarandet av viktiga naturresurser 
för framtiden och beskyddande av viktig 
jordbruksmark. 

Ekonomi
Då Landskrona är beläget mitt Öresundsregionen 
med väldigt välutbyggda kommunikationer och 
korta pendlingsavstånd, innebär det att en marknad 
är tillgänglig som är mångfaldigt större än den egna. 
En satsning på kompetensutveckling, goda 
möjligheter för etablering av handel och industri i 
kombination med väl fungerande transportsystem 
gör att Landskrona blir en konkurrenskraftig region. 
Det är därav mycket viktigt med fungerande nätverk 
och kommunikationer, där arbetskraft och handel 
kan komma från hela regionen. 

Social utveckling
Ett varierat bostadsutbud med goda 
kollektivtrafikmöjligheter förhindrar en ojämn 
befolkningssammansättning och bidrar till mångfald. 
Närhet inom staden är en viktig fråga, med fokus på 
snabb och enkel kollektivtrafik. Nätverken mellan de 
olika trafikslagen måste fungera så det blir enkelt att 
byta från buss till tåg eller till båt. 
Detta underlättar för alla de som inte är bilburna. 
Barn, ungdomar och äldre behöver inte vara 
beroende av andra för att ta del av stadens kultur, 
handel och utbildning. 
Det behöver ses över vilka faktorer i staden som är 
riskalstrande framförallt luftförorenande industrier, 
trafik, miljöfarliga verksamheter, transporter samt 
bullerfrågor. 

Strategier för stadsbyggande
(sid 44)

Landskrona översiktsplan definierar några punkter 
för stadsbyggnation som är intressanta.

•	 Integrering av funktioner såsom bostäder och 
verksamheter, med beaktande av miljö och 
riskaspekter

•	 En rikt utformad och socialt levande miljö 
med utrymme för mötesplatser

•	 Tillvaratagande av miljöernas rumslighet och 
estetik – arkitektonisk kvalitet.

Miljö och risker

Det definieras många olika risker för människors 
hälsa och miljö i översiktsplanen. Det finns risker 
som uppkommer av naturen, exempelvis markradon. 
Verksamhetsrelaterade risker, såsom hantering av 
farliga ämnen. Försörjningsrisker som innefattar mat 
och energiproduktion. Sociala risker kan exempelvis 
vara segregation, brott, och social utslagning.  (sid 171)

Det konstateras att hamnverksamheten är viktig för 
Landskrona kommun. Hamnens utvecklingsbehov 
ska vägas mot behoven av exploatering för 
exempelvis bostäder. Vid nyexploatering ska hänsyn 
tas till skyddsavstånd, utformning och reglering av 
arbetsområde samt särskilda åtgärder avseende mark 
och bebyggelse kring nyetableringen. 
Även hamnen omnämns då det är angeläget att 
flytta Venterminalen då venfärjorna i dagsläget får 
transportera farligt gods. (sid 170)
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I Väster och öster industriområde är de flesta 
riskerna i dagsläget relaterade till verksamheterna 
och hur de underhålls. 
För övrigt rekommenderas att nyetablering följer 
de riktlinjer som anges i Boverkets rapport Bättre 
plats för arbete. Den är utarbetad tillsammans 
med Naturvårdsverket, Räddningsverket 
och Socialstyrelsen. Rapporten anger också 
generella riktvärden för skyddsavstånd till aktiva 
verksamheter. (sid 173)

Verksamheter
(Sid 197 - 198)

Mål:
- Väl fungerande, utformade och fungerandeVäl fungerande, utformade och fungerande 

verksamhetsområden
- De flesta företag ska kunna etableras iDe flesta företag ska kunna etableras i 

Landskrona
- Hamnen är viktig, och bör ges möjlighet tillHamnen är viktig, och bör ges möjlighet till 

utveckling

Strategier:
- Verksamheter ska kunna integreras iVerksamheter ska kunna integreras i 

stadsbebyggelsen
- Särskilda verksamheter, med speciella kravSärskilda verksamheter, med speciella krav 

och skyddsavstånd ska kunna ges lämplig 
lokalisering inom rimliga avstånd

- �tnyttja de redan befintliga�tnyttja de redan befintliga 
verksamhetsområdena bättre då det gäller 
lokal och markutnyttjande.

- Skapa god tillgänglighet och goda lägen förSkapa god tillgänglighet och goda lägen för 
företagsetablering.

Sammanfattning av tidigare 
ställningstaganden

Det kan sammanfattningsvis konstateras att 
Landskronas gällande översiktsplan, 
Översiktsplan 2000+, tar upp några intressanta 
punkter som berör framtiden för Väster och Öster 
industriområde. 
Översiktsplanens riktlinjer gäller främst framtida 
utveckling och hur den ska ske.

* Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
utveckling.

* Staden behöver växa befolkningsmässigt.

* Det behövs skapas nya arbetstillfällen inom 
framtida konkurrenskraftiga områden.

* Landskrona centrum behöver stärkas och 
expandera.

* Nya bostäder i centrum, och ett kommersiellt och 
kulturellt utbud.

* Trygghet och social balans ska eftersträvas.

Det påpekas också specifikt att det skulle vara 
lämpligt att exploatera söderut. Det skulle ge ett 
tillskott till centrumhandeln. 
Skapa nära kommunikationer och vattenkontakt. 

Förutom att Landskronas mest attraktiva kvaliteter 
skulle göras mer tillgängliga så hade staden vunnit på 
att inte behöva använda ännu mer jordbruksmark för 
bebyggelse. 
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Expansion av Landskrona centrum

Översiktsplanen nämner många punkter som kan 
förespråka en expansion av centrum söderut. 
Ändå har kommunen, som tidigare påpekats, köpt 
upp mark österut och vill expandera över åkrarna. 
Det är ett bra förslag då det utnyttjar närheten till 
pendling via järnväg. Det finns tillgänglig mark där 
och det är i anslutning till staden.
Tyvärr skulle en sådan expansion också innebära att 
all tillgång till Landskronas befintliga centrum, i det 
nya området, skulle bli svårare. 
Havskontakten skulle vara obefintlig och likaså 
närheten till parkmiljöer.

För att knyta samman Landskrona och förhindra att 
staden sprids ut ytterligare bör centrum i första hand 
förtätas. Ett område som är potentiellt för en sådan 
expansion är bangårdsområdet och norra delarna av 
Väster industriområde.

Det finns dock både starka fördelar och en del 
påtagliga nackdelar med en exploatering över Väster 
industriområde.

Jag har därför valt att ställa upp en kortfattad 
S.W.O.T analys, (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), för att klargöra vad som 
skulle påverka en nybyggnad söderut. 

Styrkorna 

 *  En expansion söderut kan direkt ansluta till   
 Landskrona 
 centrum med dess serviceutbud, affärer, 
 skolor och rekreation. 

Planerad expansion i öster med utgångspunkt i den nya 
järnvägsstationen istället för Landskronas egentliga 
centrum

*  Områdena får vattenkontakt med
  havsut sikt.

* Det kan innebära att Landskronas 
 befintliga centrum kan rustas upp och 
 bilda en attraktionskraft i sig. 
 Centrum är i dagsläget 
 i behov av en förbättring.
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* En blandad demografi kan infinnas i centrum

* Blandade funktioner kan göra staden 
 tryggare då det skapar aktiviteter på dygnets   
 alla timmar. Det finns även gott om plats att
 planera in funktioner som behövs allt mer i   
 staden såsom skola, fritidsgårdar, 
 äldreboenden och parker. Allt på väldigt 
 centralt belägna positioner.

* Kommunen slipper exploatera över 
 åkermark av högsta klass (EU klass 10).

Svagheter

*  Pendlingsavstånden till nya 
 järnvägsstationen är relativt långa, dock 
 går tråbusslijen frekvent från 
 Skeppsbrokajen.

* Potentiella risker och störningar i de nya
 områdena från kvarvarande industri och   
 tyngre verksamheter. 

Möjligheter

* Det finns en del tillgänglig mark för att flytta  
 vissa industrier vid östra delen av Örja 
 industriområde ut med E6an. 
 Detta läge är ändå omöjligt att bebygga med  
 andra typer av funktioner. Nya 
 verksamhetsområden kan planeras så de tar
 upp mindre yta än tidigare, samt med nya   
 störningsskydd och förbättrning av processer  
 kan buller och vibrationer minska. 

* Ett nytt område med så pass goda 
 pendlingsmöjligheter kan locka mycket nytt   
 folk till staden. 

* Det kan möjligen skapas underlag till en nya  
 snabb båtförbindelse till Köpenhamn, likt den  
 som tidigare trafikerade sträckan fram till 2001.  
 Detta skulle kunna göra att restiden mellan 
 Landskrona till Köpenhamn krymper från över  
 en timme till 25-30 minuter. Staden skulle bli  
 mycket attraktiv boplats för alla som arbetar i  
 Köpenhamn.

* Med en bra omlokalisering bör det kunna 
 inrymmas många företag likt de som finns på  
 området idag som får samsas med övriga 
 funktioner.

*  Ett bra tillfälle att se över miljöaspekterna i   
 centrala Landskrona. Både verksamheter och  
 bostäder kan anpassas efter nya miljömål.

Hot

Det finns en rad starka faktorer som motverkar en 
nybyggnation av blandad bebyggelse på Västra 
industriområdet. Dessa faktorer har på ett eller annat 
vis åsidosatt översiktsplanens riktlinjer. 

* Verksamheterna:
 Även om markarealen kan tyckas vara något  
 dåligt utnyttjad finns många aktiva 
 verksamheter i området. Det är allt från 
 mindre företag till stora 
 tillverkningsanläggningar. Dessa företag har   
 speciella krav på området och genererar 
 självklart intäkter till kommunen med sin 
 närvaro. Det är uppskattat att nästan 50% av   
 Landskrona stads befolkning  arbetar i dessa   
 verksamhetsområden. Antingen i södra   
 Landskrona eller de östra områdena.

 Tillverkningsföretag: 
 traditionella företag med en stark    
 ställning i kommunen.
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 Transport och speditionsföretag: 
 vill ha stora tomter i bra 
 kommunikationslägen.
 
 Handel: 
 Storhandel har behov av mycket mark och   
 gärna vid trafikleder eller centrumnära 
 lokaliseringar.
 
 Privata tjänsteföretag: 
 fastighets- och uthyrningsföretag samt 
 datakonsulter finns bland de företag som
 efterfrågar centrala lägen i Landskrona. 
 

* Ägandeförhållanden:
 Kommunen disponerar knappt 1 hektar av
 området, medan privata företag äger 
 resterande bitar. 
 Många av industrierna är beroende av 
 sjöfarten och kustläget. Hamnen är därmed   
 fortfarande aktiv och används för 
 avlastning. 
 Flera av industrierna hanterar miljöfarligt   
 gods. Detta resulterar i stora riskavstånd för   
 att verksamheterna ska kunna fortsätta vara   
 aktiva. 

 Ett företag som tvingas flytta från 
 exempelvis en tomt med hamn och 
 järnvägsförbindelse nöjer sig 
 förmodligen inte med att omlokaliseras till   
 en alternativ fastighet inom samma stad, utan  
 väljer då troligtvis att flytta hela sin 
 verksamhet, kanske utomlands.

* Framtida miljöhot:
 Vattenhöjning är ett framtida hot som 
 drabbar många kuststäder. Landskrona är   
 tyvärr inget undandtag.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är 
fullt möjligt att expandera söderut. Hur stor 
expansionen i sin tur blir beror helt på den rådande 
ekonomin. 
Om företag tvingas flytta så behöver de 
omlokaliseras. Om företagen helt försvinner så blir 
det enorma förluster. 

Expansionen bör förmodligen ske så pass långsamt 
att företag och verksamheter hinner anpassa sig och 
omlokaliseras till godtagbara fastigheter i andra 
delar av kommunen. Det är viktigt att kommunen 
inte börjar förlora arbetstillfällen.

Samtidigt sker en förändring på arbetsmarknaden. 
Traditionella tillverkningsföretag minskar eller 
omformas och ersätts i större utsträckning av lätt 
industri såsom elektroniktillverkning.
 
Tillverkningsprocesser blir mindre störande och kan 
lokaliseras allt närmare städer på ett sätt som 
tidigare var omöjligt. Förutsatt att en medveten 
strategi existerar går det att omforma 
verksamhetsområden allt eftersom nybyggnationer 
sker. 

Planer på att expandera över bangårdsområdet finns 
redan i nuläget. och med utbyggnad av 
resecentrumet på Skeppsbrokajen och med 
kommunens planerade tillväxt kommer kravet på 
bostäder i centrum att öka. 

Dolda föroreningar i marken kan också dyka upp 
oväntat och innebära stora problem för framtida 
stadskvarter.
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Space syntax-analys över södra Landskrona

Space syntax är en metod som mäter integration i 
rumslighet och form. 
Analysmetoden utformades för att kunna erbjuda en 
analytisk teori om rummet ur ett socialt perspektiv. 
Begreppet ”Space syntax analysis” var ett påfund av 
Bill Hillier som är arkitekturforskare på University 
College of London. 
Bill Hillier är författare av boken ”Space is the 
Machine: A Configurational Theory of Architecture; 
1996”. Boken beskriver bland annat en teoretisk 
analysmetod av arkitektur. 
Analysmetoden fokuserar på mellanrummen och 
sambanden i staden snarare än enskilda byggnader, 
hur rum knyts samman och bildar länkar. Metoden 
går att applicera både på enskilda byggnader och 
på hela stadsrum. Traditionella analyser granskar 
oftast byggnaders enskilda värden och geometriska 
faktorer såsom höjder och avstånd. 

Space syntax kan ses som ett komplement till andra 
analyser som oftast fokuserar på mindre kvarter 
eller grannskap. Fördelarna med en space syntax 
analys är att den relativt snabbt kan analysera 
stora stadslandskap och väga in även gaturum i 
diskussionen. 
Det krävs ett datorprogram som utför själva 
beräkningarna, men kartan måste bygga på en 
grundlig inventering av området. 
För att på ett enkelt vis åskådliggöra teorin bakom 
stadsrumsanalysen kan man jämföra stadens olika 
rum med en byggnad. Istället för att beskriva de 
enskilda rummen och deras kvaliteter beskrivs hur 
enkelt det är att färdas mellan rummen i byggnaden. 

Teori

För att på ett träffsäkert sätt kunna analysera 
Landskronas täta centrumstruktur och kartlägga viktiga 
stråk har jag valt att utföra en Space Syntax-analys över 
stadens centrala delar. Denna metod och dess resultat 
beskrivs i detta avsnitt.
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Figuren visar hur olika färdmönstret kan se ut inom 
en ”lägenhet” med nio rum. Hur många steg det 
krävs för att ta sig från punkt A till punkt B avgör 
hur väl integrerat varje enskilt rum är i det stora 
sammanhanget. Bredvid rumsbilderna visas antalet 
steg som totalt krävs i modellen för att kunna nå 
varje punkt

Modell A
Modell A är förmodligen inte lämplig att ha som 
bostad, då man måste passera vartenda rum för 
att nå längst in. Upplägget passar däremot bra till 
exempelvis fängelser, där alternativa gångvägar inte 
är önskvärda.

Rumsmodeller

Modell A

Modell B

Modell C

1.) Bill Hillier 1996, Space is the machine, sidan 10 - 38

Modell B
Modellen B passar bra för en korridorstruktur som 
exempelvis sjukhus eller skolor använder. Även en 
bostad hade fungerat väl med detta upplägg.
 
Modell C
Modell C har hög integration och det är lätt 
att ta sig runt mellan rummen. Det finns inga 
”återvändsgränder” i upplägget. Kan lämpas väl för 
bostadslösningar såsom välkontaktbara stadsrum.(1.)
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En spacesyntax analys inleds genom att en såkallad 
Axialkarta skapas. För att kunna skapa en axialkarta 
krävs en noggrann inventering av området. 
Axialkartan ritas sedan med enkla linjer över en 
tydlig grundkarta av området. Linjerna som dras ut 
över kartan representerar möjliga förflyttningar. 
Så långt det går att ha visuell kontakt och 
förflytta sig till fots, ska linjen dras. Detta kräver 
att siktlinjerna inventeras på plats. Om det 
uppkommer hinder i förflyttningsbanan såsom 
kraftiga diken, stängsel eller brist på trottoarer ska 
linjerna representera detta genom ett avbrott. Små 
topografiska variationer är tillåtna utan avbrott 
i linjerna. Även naturliga gångstråk som bildats 
genom grönytor eller över torg ska tas med. Antalet 
linjer ska dock hållas så lågt som möjligt. Det är 
noggrant att linjerna korsar varandra, annars tolkar 
programmet informationen som om det var en 
återvändsgränd. 
Landskronas topografi är mycket platt. Det 
förekommer en naturlig höjdskillnad på totalt 
3 meter inom hela stadens omfång, vilket underlättar 
siktlinjerna och därmed förenklar inventeringen av 
stadens gaturum. Västra och Östra industriområdet 
har ett storskaligt gatunät och är inte avsett för 
gångtrafik, vilket understryks av syntaxanalysen. 

De program som används för uppritandet av 
axialkartan är GIS-applikationen Arcview 3.2 samt 
ett tilläggsprogram Axwoman som är speciellt 
utvecklat för att producera syntaxanalyser. 
När programmet beräknar axialkartan så producerar 
den olika kategoriska värden. De viktigaste av 
värdena beskrivs till höger.

Metod

Globalt integrationsvärde   

 Beskriver det genomsnittliga djupet av en    
 linje från alla andra linjer i den axiala kartan.   
 Med det globala integrationsvärdet visas    
 hur väl rummet är integrerat i systemet som    
 helhet

Lokalt integrationsvärde  
 
 Beskriver det genomsnittliga djupet av en 
 linje till alla andra linjer inom tre steg. Med det lokala  
 integrationsvärdet visas hur väl rummet är    
 integrerat i sin lokala omgivning

Globalt djup
 
 Sammanlagt antal steg som krävs för att nå
 en viss en linje från alla andra linjer i systemet
 

Lokalt djup
 
 Sammanlagt antal steg som krävs för att nå    
 en viss en linje från alla andra linjer inom tre   
 stegs avstånd

Konnektivitet

 Beräknar det direkta antalet linjer som 
 är kontaktbara från en specifik linje i axialkartan
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Beräkning av en axialkarta genererar olika värden. 
Hur dessa värden sedan presenteras kan variera, 
men den vanligaste metoden är att en karta visas 
med en färgskala från rött till blått över den globala 
och lokala integrationen. Jag har vidare förenklat 
integrationskartorna genom att ersätta de numeriska 
värdena med enbart färger och tre sektioner: låg, 
medel och hög integrationsvärde.
Det går även att presentera diagram över 
kontaktbarhet och integration. 
Under optimala förhållanden ska en 
fotgängarräkning utföras på olika gator runt om i 
staden vid olika tidpunkter. Detta görs för  att kunna 
beräkna hur väl datoranalysen överensstämmer med 
verkligheten. 

En Space syntax analys värderar inte hur attraktiva 
miljöer är utifrån historik, kultur och arkitektur, utan 
värdesätter istället mellanrummen mellan kvarter och 
byggnader. Space syntax metoden pekar ut de gaturum 
som borde vara populära. Vid en fotgängarräkning 
kan det fastställas ett ungefärligt värde över hur bra 
syntax analysen överensstämmer med verkligheten. 
Det går därefter att avgöra hur pålitlig axialkartan är. 
Genom att sedan komplettera den spatiala analysen 
med sociotopkartor och historiska undersökningar, kan 
man komma fram till en effektiv stadsanalysmetod. 

Bilden till höger visar med grön färg det område 
som är mest intressant att få korrekt information 
över. Det gula området innefattar samtliga gator 
som användes i analysen. På nästa sida presenteras 
de kartor som framkom över både lokal och global 
integration. 

Presentation och resultat

Analysens intresseområde och totala omfatttning
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Den globala integrationen av stråk i Landskronas stadsmönster

Integrationskartor
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Den lokala integrationen av stråk i Landskronas stadsmönster
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Som tidigare nämnts är det viktigt att inventera 
ett större område än själva intresseområdet. Det 
är för att uträkningarna ska kunna relatera till 
övriga stadens gatunät. Jag valde därför att, till 
slut, inventera stora delar av Landskrona innerstad. 
Inventeringen av själva industriområdet var den 
del som gick snabbast. Gatunätet är av en större 
skala och innehåller färre antal gator än vanliga 
stadskvarter. 
Det fanns inga nämnvärda hinder längs gatorna. Det 
ska dock påpekas att ett verksamhetsområde av den 
storlek som Västra industriområdet inte på något 
vis är avsett för spontan gångtrafik. Den trafik som 
sker inom området är främst med bil och då rör det 
sig om anställda som pendlar till jobbet och mindre 
varutransporter. Det förekommer en stor del tung 
trafik. Vissa sträckor avsaknade trottoarer helt. 

Något som påverkat den globala integrationen 
är bristen på kontaktlänkar till övriga stadens 
gatunät. Detta kan vara något att tänka på vid en 
exploatering av området. De röda cirklarna på Figur 
1 är de förbindelser som tillåter gångtrafik. Den 
blåa cirkeln är den förbindelse som endast är till för 
biltrafik. Dessa tre kopplingar är de kontakter som 
finns med övriga Landskrona innerstad, från Västra 
industriområdet. Längre österut finns fler kontakter. 
Bristen på kontakter med Landskronas täta gatunät 
sänker kontaktbarheten för hela industriområdet i en 
Syntaxanalys.

Slutsatser av SpaceSyntax analysen

Figur 1 Länkar till staden
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En space syntax analys över en tät stadsstruktur som 
sedan övergår till ett större verksamhetsområde blir 
ganska förutsägbar. Kontaktbarheten blir avsevärt 
högre i de tätare äldre stadsdelarna då de alltid varit 
avsedda för gångtrafik. 

Jag kommer att utföra ytterligare space syntax 
analyser senare i arbetet för att visa på hur ett 
nytt bostadsområde skulle kunna anknyta på 
ett bra vis till den befintliga staden och öka 
integrationsmöjligheterna i verksamhetsområdet. 

Den främsta nyttan med analysen över den befintliga 
miljön är att påvisa vilka gator som har direkt 
högst kontaktbarhet i det nya områdets närhet. 
Även att visa vilka länkar som måste förstärkas och 
förbättras. 

Figur 2 Välintegrerade stråk

Det blev tydligt i både den lokala och globala 
integrationen att Östergatan, Eriksgatan, Storgatan, 
Kungsgatan och Föreningsgatan var grundstommen 
i Landskronas innerstadsgatunät. Eventuella länkar 
bör med få steg anknyta till en eller flera av dessa 
gator för att markant höja kontaktbarheten. 

Figur 2 visar Landskrona innerstads bäst integrerade 
stråk i förhållande till Västra industriområdets bästa 
stråk. Det är intressant att se vilka, i sammanhanget, 
korta avstånd som skiljer stråken åt. De stråk 
som är betonade i innerstaden har dock högre 
kontaktbarhet än de i industriområdet. Järnvägen 
och bangårdsområdet står som en direkt avgörande 
faktor för hur välintegrerat gatunätet kan bli 
söderut. Industriområdet har en tät gatustruktur i 
norr som borde kunna erbjuda goda möjligheter att 
anknyta eventuella nya trafiklänkar. Från en lokal 
integrationsfaktor skiljer sig de perifera stråken åt. 
De håller generellt en högre kontaktbarhet än på en 
global skala.  
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Utgångspunkter inför framtida planförslag

De punkter som jag beskriver här är aspekter och ställningstaganden som 
jag kommer att ta stor hänsyn till i det framtida planarbetet.

Stadsstrukturen

Om Landskrona ska expandera direkt söderut från 
sitt befintliga centrum anser jag det vara högst 
motiverat med en relativt tät kvarterstruktur.

Hela strukturen kan behålla enkelt rutnät, men det 
får anpassas på ett bra vis till Landskronas befintliga 
kvarter. Siktlinjer dels från de befintliga 
stadsdelarna och från de nya stadsdelarna ner mot 
Öresund bör prioriteras.

En tät stadsstruktur medför också minskade
transporter och ett bra utbud för kollektivtrafik. För 
bilismen kan parkeringsmöjligheter anordnas längs 
gator, på innergårdar, i parkeringshus eller 
underjordiska garage.

Det är viktigt att på ett bra vis tillvarata och koppla 
samman de högst välintegrerade stråken som finns i 
centrum.

Grönska och rekreationsmöjligheter

Ett starkt varumärke för Landskrona är 
vattenkontakten och de många fina parker som finns 
i staden. Ett nytt område bör därför innehålla båda 
dessa kvaliteter.

Grönstruktur kan användas på många olika sätt. 
Eftersom aktiva verksamheter förmodligen kommer 
att fortsätta existera i närheten kan grönska bidra till 
att dämpa buller och minska störningar.

Enligt Stadens parker och natur från 1994 av 
Boverket kan grönstruktur i en stad bidra till flera 
intressanta aspekter:

* Människors vardagsfritid, hälsa och rekreation. 
Stadens parker och naturområden ger utrymme för 
promenader, utflykter, lekplats, spontanidrott och 
andra aktiviteter.

* Stadens gestaltning. Parker och grönområden är en 
betydande del som stadsbyggnadselement. De utgör 
en speciell karaktär åt områden. Även grönska på 
innergårdar bidrar till karaktären.

* Kulturell identitet. Mycket av stadens 
kulturhistoria och i många fall årsringar i stadens 
utbyggnad kan synas i dess parker. 

1.) Boverket, 1994, Stadens parker och natur sidan 14-16
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Bevarande av industriell kulturmiljö 
och dess karaktär

Det är viktigt att bevara tidstypiska och 
karaktäristiska byggnader förutsatt att de kan fylla 
en reell funktion i det nya förslaget.

Området har idag en sådan blandning av byggnader 
av olika tidsperioder att det definitivt är en speciell 
kulturmiljö.
Funktionen kan behöva ändras och merparten av 
vissa delar rivs, men spår av de tidigare karaktärerna 
ska bevaras. Exakt hur karaktären ska bevaras får 
beskrivas närmare i plandelen.

Ett exempel är om man flyttar på de oanvända 
järnvägsspåren så kan ändå stationsbyggnaden 
fortsätta användas men få en ny funktion. Det kan 
även ligga kvar några symboliska järnvägsspår 
genom de nya områdena för att visa vart den gamla 
järnvägen gick. Kranarna i hamnen kan också stå 
som tydliga landmärken även i framtiden.

Grönområden präglas lika mycket av mode som 
övrig arkitektur. Olika stilideal och sociala 
ambitioner avspeglas i parkerna. (1.)

* Stadens hälsa. Stora grönområden och parker 
påverkar stadens luftmiljö och klimat. De fungerar 
som ventilationskanaler mellan stadskvarter och 
fungerar som filterområden för föroreningar och 
stoft. 
De motverkar även effektivt buller och starka vindar. 

* Biologisk kommunalteknik. Parker och 
grönområden har också en stor potential att fungera 
som tekniska anläggningar. De kan exempelvis 
hantera överflödigt dagvatten.(2.)

Andra platser som kan uppkomma kan även vara 
mindre torgstrukturer och ytor för allmänna ända-
mål. 

Kollektivtrafik

En enkel och bra kollektivtrafiklösning för 
Landskrona kommer att vara viktigt för att försörja 
planområdet. Om det skulle vara ekonomiskt 
gångbart att anordna den katamaranlinje som 
tidigare trafikerade till Köpenhamn så skulle det 
vara ett mycket bra komplement till övrig 
kollektivtrafik. 

Jag förutsätter att det nya resecentrum som 
kommer att anläggas på Skeppsbrokajen blir byggt 
och kommer att fungera som en knutpunkt för buss 
och båttrafik. 

2.) Boverket, 1994, Stadens parker och natur sidan 16-20

Varvsudden

Varvsudden och allt söder om hamnbassängen 
kommer att bevaras och skall kunna fortsätta 
fungera exakt som i nuläget. Området är inte bara en 
stor inkomstkälla utan en stor ikon för Landskronas 
välfärd. Även om det har varit många 
komplikationer med varvsverksamheten har 
produktionen stadigt ökat de senaste åren och går 
allt bättre.
Själva området är dessutom beläget så långt söderut 
att det inte skulle vara rimligt att exploatera där, 
avstånden till centrum skulle inte gå att motivera.
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