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Detta kapitel behandlar den fysiska planeringen runt 
en exploaterings av Väster Industriområde.

Inledande beskriver jag vilken zonering och struktur 
som ligger till grund för utseendet av planen. Detta 
åsyftar ett fullt utbyggt och maximalt exploaterat 
scenario. 
De olika karaktärerna beskrivs och 
inspirationsbilder ska ge en uppfattning av vad som 
eftersträvas.  Trafikmatningen och gatusektioner 
visar hur de storskaliga lösningarna kommer att 
fungera. Även exploateringstal och bebyggelsehöjd 
anges i den inledande delen. 

Sedan presenterar jag en  uppföljande 
Space- syntaxanalys över hur det nya förslaget bör 
fungera. De nya integartionskartorna ställs i 
förhållande till de befintliga och visar tydliga 
kopplingar och fördelar.     

Hur exploateringen kan börja och vilka viktiga 
komponenter som behövs förklaras i Etapp delen.

Sist visas exempel på bebyggelsestruktur för de 
norra delarna av området ser ut. Detta klargör hur 
gaturummet fungerar och hur de olika karaktärerna 
fungerar samspelar rumsligt.

Som tidigare nämnts finns en referenskarta längst 
bak i häftet för viktiga gatunamn och platser. Det 
finns även två av de större strukturkartorna från 
detta kapitel i A3 format.
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Övergripande struktur vid ett fullt utbyggt scenario

500 m             1000m 
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Trafik och kvarterstruktur

Tanken med denna struktur är att skapa en större 
huvudled för stadstrafik och en led främst avsedd
för trafik till och från verksamhetsområdet. 
Den stora huvudgatan för stadstrafik följer 
Österleden en bit men viker sedan av innan 
Teaterparken för att leda bort den större 
trafikbelasningen. 

Huvudleden för stadstrafik (oftast kallad 
Huvudgatan), angränsar sedan in mot Landskronas 
befintliga rutnätsmönster i en vinkel. 
På så vis kan stadskvarteren få en övergriplig 
struktur som ändå tillåter siktlinjer ner mot havet. 
Eftersom det planeras ett nytt resecentrum på 
Skeppsbrokajen kommer Huvudgatan att hantera en 
tung trafikbelastning. Detta är ännu en anledning till 
att dra om gatan från Österledens tidigare 
sträckning.
Stadskvarteren som främst kommer att innehålla lätt 
handel, bostäder, service och kontor får en storlek 
som gör att de kan anpassas väl till sina ändamål. 

Det industriella trafiknätet går via en annan påfart 
till Österleden. Nätet använder sig mer av befintliga 
vägar än det nya stadstrafiknätet gör, eftersom 
stadstrafiknätet i större grad läggs över obebyggd 
mark. Tanken är att separera tung trafik från 
stadstrafik i den mån det är lämpligt och rimligt. 

Funktioner i strukturen

Stadsgatornas övergripliga struktur

Det industriella transportnätet

Österledens tidigare dragning
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Vattenkontakt

Landskrona är och har alltid varit en hamnstad. 
Vattenkontakten är viktigt för staden och båttrafik är 
ett frekvent förekommande inslag. 
Det har därför varit en huvuddel i planförslaget att 
kunna erbjuda goda bostadsmöjligheter i närheten 
till Öresund.

Att det ska vara enkelt att se ner till vattnet har varit 
en grundläggande faktor vid uformningen av de 
sydvästra delarna av området. Hela gatunätet vätter 
mot vattnet vilket skapar långa siktlinjer som är lätta 
att färdas längs.

Vid den tidigare industrihamnen som i förslaget har 
omvandlats till bostadsområde är det tänkt att en 
hamnpromenad ska gå. Promenadstråket går sedan 
upp och ansluter i en småbåtshamn. Småbåtshamnen 
är belägen precis i avslutningen där Huvudgatan 
viker av bort mot resecentrumet. Eftersom 
resecentrumet kommer att kräva 
parkeringsplatser och skapar en knutpunkt för både 
buss och båtresenärer bör en småbåtshamn passa bra 
för dem som äger egen skuta. 
Hela området blir en offentlig plats i marin miljö. 

Obrutna siktlinjer mot Öresund och Gråen

Hamnpromenaden och småbåtshamnen
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Kopplingar och stråk

Det finns många kvaliteter med utemiljön i centrum 
av Landskrona som redan konstaterats. 

Denna karta visar hur det är tänkt att knyta samman 
det nya området med de närliggande parkerna och 
offentliga ytorna i staden.

Om man utgår från Rådhustorget och Kasernplan 
som är två av de mest centrala delarna i Landskrona, 
så är de sammanslutna med gågator eller mycket bra 
gc-stråk.

Järnvägstorget är i nuläget en knutpunkt för all 
busstrafik. Men eftersom busstrafiken kommer att 
flyttas  blir denna yta ledig för andra funktioner. 
Lokaliseringen är mycket bra då detta är en av de 
mest centrala knutpunkterna i hela förslaget. 

Från Järnvägstorget går ett tydligt stråk som följer de 
nya grönområdet. Det är inte långt men avslutas i den 
nya parken. Bakom Järnvägstorget bildas ett 
parkstråk som leder ner mot den nya 
småbåtshamnen. Framför marinan finns en större 
öppen offentlig plats.

Området med småbåtshamn och resecentrum, dvs. 
gamla Skeppsbrokajen, hamnar som avslutning för 
många siktlinjer. Det blir en central punkt för såväl 
hamnpromenaden som stora huvudgatan.
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Riskavstånd
Järnväg och hamn
Avstånd till järnväg som fraktar farligt gods syftar 
främst till järnvägsleder där tågen håller en hastighet 
som gör att de kan spåra ur vid fel. 
Järnvägstransporterna här håller en sådan låg 
hastighet att riskbilden för urspårning och 
läckage är ytterst liten. Skyddsavstånd till 
känsliga funktioner såsom bostäder, 
skolverksamhet och kontor är 200 meter. Detta 
avstånd i kombination med en skyddande 
grönzon bör erbjuda ett fullgott skydd mot buller, 
vibrationer och övriga störningar. Avståndet till 
funktioner som lättindustri, grossistverksamhet och 
övriga störningståliga verksamheter är 25 meter. 

Samma avstånd är applicerade över hamnområdet. 
Järnvägstransporterna går ut till hamnen för 
omlastning och motorerna från fartyg orsakar både 
vibrationer och buller. 

Avstånd till verksamheter av störande karaktär
Det finns generella avstånd listade i bland annat 
Boverkets Bättre plats för arbete. 
Dessa avstånd är baserade på störningar och risker. 
Störningar handlar fämst om buller och vibrationer, 
men även stoft, damm, lukt och rök mm. I dagsläget 
är dock många verksamheter inget problem 
störningsmässigt. Det som skapar stora 
skyddsavstånd är riskbilden vid olyckor och utsläpp 
exempelvis. Exploateringen skapar inga nya
bostadsområden som är belägna närmare ”farliga” 
verksamheter än de som redan idag finns i 
Landskrona centrum. En modernisering av och 
strategisk omlokalisering av potentiellt farliga 
verksamheter kan ytterligare öka säkerheten. 

Konceptet jag har använt är att från de tunga 
industrierna längst i söder, succesivt trappa ner till 
bostadsområden längst i norr. 
Många verksamheter kan läggas intill tillverk-
ningsindustri, och kontor kan läggas bakom i nästa 
kvarter etc. 
Självklart ska inget buller eller andra störningar 
förkomma i bostadsområden, men en viss riskbild 
anser jag är ofrånkommligt.

Järnvägen med rangeringsområde

Hamnområde med fartygstransporter

Avstånd till järnväg som fraktar farligt gods

Bostadsområde/kontor

Lätt industri/handel
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De delar som är i direkt anslutning till befintliga 
Landskrona centrum kommer att få en stadsprägel. 
Kvarteren är mindre och byggs istället lite mer på 
höjden. De ansluter med matargator till Huvudgatan 
och vätter ner mot vattnet. 
Dessa områden får en sluten kvartersstruktur med 
innergårdar. 
Längs de större stråken finns det bra läge för att ha 
handel i bottenplan och bostäder och kontor ovanpå.

Denna del av staden ska vara mycket enkel att ta sig 
runt i för fotgängare och cyklister. Området 
anknyter direkt mot Landskronas befintliga 
gång- och cykelstråk och även Teaterparken. 

Med den blandade strukturen garanteras att 
platserna används på dygnets alla timmar. På 
dagstid är det främst kontor, handel och service som 
blir det synliga. På kvällen kommer bostäder, 
restauranger och liknande att synas. 

Nya funktioner kan även lämpligen passas in i 
bevarade lokaler. Den gamla järnvägsstationen kan 
användas som nytt ungdomshus eftersom det gamla 
lades ner. 
De gamla lokstallarna kan också bevaras. Lokalen 
kan användas för utställningar eller alternativt 
byggas ihop med stadsstrukturen och fungera som 
en del av en kontorsbyggnad.

Kvarteren som är närmare vattnet bör öppna upp 
sig mer för att erbjuda ytterligare utsikt. Handeln i 
dessa kvarter avtar en aning, men bostadsutbudet 
ökar. 

Miljön blir ett tydligt fokus och kan vara en 
ledstjärna vid bostadsanpassningen. Området kan 
visa att det är möjligt att bygga tätt och miljövänligt 
på gammal industrimark.

Vissa delar av kvarteren behöver tas i anspråk helt 
för parkeringsändamål då det råder en viss brist på 
parkeringsplatser redan i nuläget. 
Det är möjligt att lösa mycket med underjordiska 
garage och parkering på innergård. 

Kvarterstaden
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Bostad

Kontor

Handel

Funktionsblandning i tät kvarterstruktur. Affärer i bottenplan, 
kontor och bostäder ovanpå. Innergårdar används som 
halvoffentliga ytor.

En vanlig struktur för att blanda verksamheter 
och bostäder

Exempel på hur parkeing i underjordiska garage kan lösas 
och kombineras med innergård/utemiljö vid dåliga 
grundförhållanden. Ovansidan av garaget används som 
innergård.
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Hammabysjöstad i Stockholm. Ett bra exempel på tät stadsstruktur med 
vattenkontakt.

Hammabysjöstad i Stockholm. Vattenspeglar och hamnpromenad

La Napoule, Frankrike. SmåbåtshamnHögsbo, Göteborg. Högexploatering med punkthus.
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Den del som angränsar till rangeringsområdet i 
söder och hamnbassängen får fungera främst som
verksamhetsområde (Bild 1). Det blir som en 
avtrappning från den tyngsta industri och 
varvsverksamhet som ligger söderut och de kontors- 
och handelsområden som ligger norr om zonen. 

Området läggs intill det nya bangårdsområdet och 
frakter via järnvägsförbindelser bör kunna fungera 
bra även i framtiden.

Exploateringen blir relativt låg, främst i ett till två 
plan. Det är viktigt att byggnader och omgivning 
utformas så att störningar i form av buller och 
vibrationer samt risker i form av utsläpp och 
transporter ska kunna minimeras.

Områden enbart för verksamheter

Bild 1
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Handels, service och kontorssektorn

Eftersom Landskrona har ett mycket fördelaktigt 
läge i Öresundsregionen bör staden kunna inhysa 
många arbetsplatser. 

Det uppskattas att omkring 50% av arbetstillfällena 
i Landskrona idag är i verksamhetsområdena i söder 
och i öster.

Eftersom en del omstruktureringar krävs bör 
området kunna erbjuda många nya arbetstillfällen 
för att kompensera. Strukturen i dessa områden är 
tänkt att fungera som en övergångssektor mellan 
Landskrona stad och tillverkningsindustri och 
tyngre handel.

Kvartersstrukturen på bild 1 är belägen precis in vid 
infarten längs Österleden, vilket blir ett ytterst bra 
skyltningläge. Här kan utan problem större 
dagligvaruaffärer lokaliseras men även andra 
företag som är beroende av bilburna besökare. 

Bild 2 innefattar de områden som ligger i direkt 
kontakt med bostadsbebyggelse men som kommer 
att främst innehålla andra funktioner. 
Kvarterstrukturen är något mindre och tillåter högre 
höjder än förra sektorn. 

Området tar också del av det genomgående 
grönstråket som ligger för bullerskydd och estetik 
mm. Bild 3 visar hur grönstråket kan se ut när det 
går genom kvartersstrukturen. 
I grönzonen bildas separerade gång- och cykelstråk. 

Bild 1, Handelssektorn vid Österleden

Bild 2, Den täta kontotrssektorn

Bild 3, Grönstråket genom kvartersstrukturen
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De sista områdena är av en större karaktär 
kvartersmässig men kan innehålla blandade 
funktioner.

Bild 4 visar vart kvarteren är belägna i området.
Någon form av större parkeringsanläggning blir 
förmodligen aktuellt att lokalisera till dessa 
områden. 
Även andra funktioner såsom skolverksamhet är 
möjlig att lokalisera hit. Kvarteren har en storlek 
som kan inrymma skolgård och angöring och 
avståndet till störande verksamheter är över 150 
meter.

Bild 4
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Uppföljande Space syntax-analys

Denna analys fungerar som uppföljande resultat till 
den tidigare Space syntax-analys jag utförde i del 2.
Detta är för att illustrera hur ett nytt område skulle 
kunna anknyta till det befintliga gatunätet i centrum.

Det måste påpekas att denna analys är baserad på en 
relativt god sikt längs de huvudstråk som är 
planerade enligt den nya trafikstrukturen. 
Eftersom Landskrona håller en topografiskt mycket 
utjämnad nivå kan jag anta att en öppen gata bidrar 
till fri sikt. Det är därför viktigt att inte se dessa 
Space syntax-kartor som några definitiva mått på 
kontaktbarheten i det nya området. 
De fungerar enbart som en illustrativ indikator över 
ett framtida gatunät.

De stråk som redan är kartlagda har jag kopplat 
samman med de nya stråken såsom jag har förutsatt 
att de kommer att fungera.
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Global integration 

Detta är den nya kartan för global integration. 

Skalvalörerna har ändrats så att alla stråk som har 
högre integrationsvärde än det högsta värdet i den 
gamla globala integrationskartan är automatisk 
färgade röda. Detta har jag gjort för att enklare 
åskådliggöra vilka stråk som får förhöjd integration. 

Denna karta ger en bild av hur mycket integrationen 
skulle öka på stråken i centrum.

I den äldre analysen var det högsta globala 
integrationsvärdet 1.062. I denna karta uppgår det 
till 1.43. 

Den globala integrationen i Landskrona centrum vid ett fullt utbyggt scenario

Uppföljande Space syntax-analys

Utvecklingen av integrationsvärdena är ganska 
logisk eftersom en tidigare barriär har utvecklats till 
en högst integrerad huvudgata med mängder av nya 
anslutningar.
Den nya huvudgatan ansluter dessutom bort mot 
Östergatan, som får den högsta integrationen i 
systemet.

Även det nya gångstråk som leder förbi den gamla 
stationen har en hög integration. Detta är också av 
förklarliga skäl då stråket ansluter till Järnvägsgatan 
och Drottninggatan.
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Iordningställande av gångmöjligheter längs 
Varvsvägen och över Österleden bidrar till en 
stor ökning av integrationsvärdena. Då anknyts 
Österområdena med en viktig länk till det nya 
området.

Som jämförelse kan det konstateras att de nya 
områden som är planerade för bostadsbebyggelse 
och handel får en minst lika hög integration som 
resten av Landskrona centrum. 
Förslaget centraliserar och förstärker dessutom 
det befintliga centrumet runt Rådhustorget och 
dess gågator. Som kartan nedan visar.
Det skapas en balans i förhållande till de norra 
delarna av Landskrona och dess knutpunkter. 
Föreningsgatan och Österområdet blir som 
motvikt till Väster industri och Nyhamn. 

Det största fokus på integration och därmed 
folkströmmar hamnar där det ska, på 
Rådhustorget och Landskronas etablerade 
centrum. 

Många mindre knutpunkter häljper till att skapa ytterligare folkströmmar till Landskronas 
centrum - Rådhustorget (orange). Det finns i nuläget gott om knutpunkter norr om Rådhustorget 
som har en tendens att dra folk iväg från centrum (gröna punkter). De nya områdena kan väga upp 
situationen till det bättre.
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Lokal integration 

Den nya kartan för lokal integration visar tydligt 
vilka stråk i som kommer att få många kontaktlänkar 
i såväl det befintliga centrum som i det nya området.

Lokalintegration visar, som tidigare förklarats, hur 
varje enskilt stråk är integrerat till omkringliggande 
stråk i 3 steg. Detta visar hur välintegrerat varje 
stråk och rum är. 

Den lokala integrationen i Landskrona centrum vid ett fullt utbyggt scenario

Det kan konstateras att det nya rutnätet bör fungera 
bra för att skapa en jämn lokal integration med 
många potentiella lägen för folkströmmar. 

Denna karta visar också hur välintegrerat det nya 
huvudstråket blir och dess anslutande matargator. 
Det kommer att bli lämpliga områden för bostäder 
och handel, vilket de är avsedda för. 
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Den lokala integrationen i Landskronas 
befintliga stadsmönster.

Den globala integrationen i Landskrona 
centrum enligt det nuvarande stadsmönstret.

Föregående analyskartor
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Översiktlig trafikhierarki
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Vägsektioner

Huvudstråk för stadstrafik

Huvudgatan är totalt 30 meter bred och därmed 
innefattar den dubbelfilig motortrafik i båda 
riktningar. Det är även tänkt att trådbusslinjen ska 
kunna trafikera denna väg i båda riktiningarna. 
Det innebär ytterligare en viss bredd för av och 

Huvudstråk för verksamhetsområdet

Denna gata är dimensionerad för tung trafik till och 
från verksamhetsområdet. 
Gatan kan även tillåta parkeringsplatser på en sida 
i taget. Enkelfilig motortrafik men med ordentligt 

påstigningar från gångbanan. Emellan trådbussens 
hållplatser kan sidoparkering ske. 
Det finns även ytor för eventuell trädplantering och 
rejäla kanter mot gång- och cykelstråken.

utrymme för bredare lastbilar och liknande fordon.
Gatan ska erbjuda bra gångbanor på bägge sidor men 
det är inte något prioriterat trafikslag.
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Större matargata

Denna stadsgata ska hantera trafik emellan de större 
stråken. Tillåter även parkering vid sidan. 
Enkelfilig motortrafik är det prioriterade trafikslaget.

Mindre matargata

Fungerar som tillfartsgata för enskilda kvarter och 
har därför något snävare dimensioner. 
Dessa gator är inte avsedda för större 
genomfartstrafik utan försörjer mindre områden.

Parkering

Parkeringen i området hanteras på olika sätt.
Det förekommer parkering längs de flesta gator.
Utöver gatuparkering finns parkering på innergår-
dar, parkering i större parkeringshus samt parkering 
underjord.
Underjordisk parkering är den kostsam historia och 
undviks så långt det är möjligt.
En lägenhet är beräknad till ett genomsnitt på 
100kvm av bostadsyta. Till detta kommer även 
arbetsplatser och övriga funktioner som kräver 
parkeringsplatser. Sammanlagt bör det gå att 
inrymma mellan 0.8 och 1.2 parkerinsplatser per 
bostad/kontorsenhet. 

Olika lämpliga placeringar för parkeringsanläggningar
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Bebyggelsehöjd

Schematiskt är tanken att hålla en låg och småskalig bebyggelse vid Landskronas äldre delar, då dessa är just låga och småskaliga i 
karaktären. Längs Huvudgatan och i de större kvarteren kan höjderna vara högre för att markera att det är ett nytt område. Vidare övergår 
det igen till relativt låga höjder över industriområdet. Dock bevaras många karaktäristiska industriella monomunet, såsom kranar och 
gasklockan som kommer att sticka upp.
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Bebyggelsehöjd Exploatering

Exploateringstalen är beräknade från en uppskattad 
exploatering i procent per fastighet och multiplicerat 
med den totalt tillåtna våningshöjden per zon från 
föregående karta. Dessa kan komma att skilja sig vid 
en ytterligare detaljering per kvarter då byggnaders 
placering och utformning kan minska eller öka i 
bottenarea.

(fastighetsarea)

(bebyggd bottenarea x våningsantal)
Exploateringstal = 

Exploateringstal per kvarterstyp

Områdets totala area    :      780000 kvm
Bebyggd bottenarea    : 240000 kvm

Yta för bostäder (inkl. våningshöjder) : 150000 kvm
Antal bostäder (100kvm/st)   :     1500 st 
Yta för verksamheter (inkl. vånhöjd.)  : 350000 kvm
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Utbyggnadsetapper

Etapp 1

Detta blir den inledande fasen vid en nyexploatering söder om Landskrona centrum. Kartan 
visar den övergripande strukturen, de aktuella planområdena är markerade med vita kanter. 
På nästa sida beskrivs viktiga faktorer för denna etapp.
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Resecentrum

Det har länge varit aktuellt med ett nytt 
resecentrum på Skeppsbrokajen. En hel del olika 
förslag har visats upp och med största sannolikhet 
kommer ventrafiken och busstrafiken att samlas i en 
större knutpunkt med affärer och service i närheten. 
Den exakta utformningen för dessa funktion är i 
nuläget inte helt fastställd, men med största 
sannolikhet kommer merparten av Skeppsbrokajen 
att gå åt till detta ändamål. 
Något som går att klargöra är att en sådan 
anläggning kommer att alstra en hel del ny trafik till 
och från Skeppsbrokajen. I nuläget används ytan 
främst av Landskrona Hamn AB för den del av- och 
pålastning. Det är även sluthållplats för 
trådbusslinjen som går ut till nya järnvägsstationen. 
I etapp 1 förutsätts att det nya resecentrumet är 
etablerat eller under konstruktion.

Järnvägen

En faktor som behövs ta i åtanke vid den första 
etappen är att järnvägen som den ser ut i dagsläget 
måste ändras. Den ligger som en absolut första 
barriär och utan en flytt och sanering av bangården 
finns det ytterst få ytor att arbeta med. 
Skeppsbrokajen är i nuläget begränsad dels av 
järnvägen och dels av de verksamheter som 
Landskrona Hamn AB bedriver där. 
Bangårdsområdet i sig är långsmalt, men på sina 
håll tillräckligt brett för att kunna inhysa ett 
stadskvarter. 
En sanering och flytt av järnvägen frigör därmed 
tillräckliga ytor för en nyexploatering i direkt 
anslutning till Landskrona centrum. 
En flytt av järnvägen som visas i spårutredningen 
skulle göra att de industrier som i nuläget använder 
järnvägsanslutningen skulle kunna fortsätta att göra 
det även i framtiden utan att det innebär ett problem 
för nybyggnation.

Risker och störningar

Även om järnvägen kan omlokaliseras för att göra 
arealer för nybyggnation tillgängliga krävs vissa 
skyddsavstånd. Det förekommer verksamheter precis 
söder om bangårdsområdet som orsakar 
störningar. De fastigheter som fortfarande 
riskzon-mässigt påverkar planområdet i denna etapp 
är Landskrona Hamn ABs fastigheter utmed kusten 
samt Bruces Shipyard som är beläget långt söderut. 
Det ska dock påpekas att dessa riskavstånd är 
teoretiska bedömningar och inte baserade 
platsspecifika analyser. Med största sannolikhet kan 
Bruces Shipyard fortsätta fungera som tidigare men 
det kan krävas att andra verksamheter flyttas. 

De direkt störande verksamheterna söder om 
bangårdsområdet måste omlokaliseras, moderniseras 
eller ändra funktion om det ska vara möjligt med 
bostadsbebyggelse på bangården. För övrigt kan 
verksamheterna som inte stör fortsätta med sin 
ursprungliga funktion. Det finns en del lättare 
industri, handelsföretag såsom trä- och järnhandel 
mm. En grönzon kan etableras på de tomter där 
verksamheterna tvingats flytta. Detta för att skydda 
från buller och störningar innan nästa 
utbyggnadsetapp blir aktuell. 

De tunga industrier som fortsätter sin verksamhet i 
söder kan också innebära störningar. Buller, damm, 
rök och vibrationer är i en viss grad att förvänta. 
Något som är påtagligt är den stora skalan på 
anläggningarna. De tornar upp sig i söder och 
kommer att synas och märkas tydligt i de nya 
områdena, liksom de redan befintliga. 
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Gatunätet

Gatunätet i etapp 1 innebär en del förändringar. 
Österleden ändrar sin dragning för att kunna erbjuda 
en bättre trafikmatning till det nya resecentrumet 
och ansluter istället ner till Bangårdsgatan, alltså den 
gata som är belägen parallellt med gamla järnvägen 
i söder. Den nya gatan går sedan ner mot resecentru-
met och viker sedan av uppåt och ansluter till 
Storgatan. Där gatan viker av finns en offentlig 
plats som mynnar ut mot vattnet och som fungerar 
som blickfång och uppsamlingsplats för gående och 
cyklister, och blir en urban yta för allmän aktivitet 
nere vid vattnet.  Denna dragning blir stommen som 
får dimensioneras för att klara den största 
trafikbelastningen i det nya området. 
Gatan kan breddas rejält och få trädplanteringar vid 
sidorna. Från denna nya huvudgata kan det 
lämpligen skapas en del mindre stadsgator som 
anknyter till Landskronas befintliga rutnät som 
etappkartan visar.
Denna större gata blir en bred stadsgata med 
trädalléer, rymliga gång- och cykelstråk på båda 
sidor och kommer att erbjuda bra lägen för handel.

Vägen kommer att bli den huvudsakliga matargatan i 
stadskvarteren som ansluter till Landskrona centrum 
och blir en välkomnande länk i staden för den som 
ska ner till resecentrumet. Trådbussen och annan 
kollektivtrafik kan också trafikera denna gata som 
får en central position. 

Utformning och funktion

Den gamla järnvägsstationen kan få en ny funktion. 
Perrongerna kan tas bort i samband med borttagning 
av gamla spår och övrigt. Stationsbyggnaden bör i 
högsta grad bevaras men kan få en ny användning 
såsom kulturhus, ungdomshus eller möjligen 
innehålla café. 
Det gamla lokstallet som står öster om 
järnvägsstationen kan också bevaras då byggnaden  
är av praktiskt storlek och har fin utformning. 

Småbåtshamn

Eftersom Landskrona Hamns lokaler söder om 
Skeppsbrokajen ej används längre kan det anläggas 
en småbåtshamn här. Landskrona har alltid varit en 
hamnstad och ska fortsätta hålla en koppling till det 
marina. Det bör bli en bra övergång från 
resecentrumet och dess lokaler. Både 
resecentrumet och småbåtshamnen kommer att 
kräva parkeringsplatser. Dessa kan lokaliseras i 
anslutning till resecentrumet. 
En småbåtshamn är inte direkt känslig för 
intilliggande verksamheter så det borde inte 
innebära några hinder att behålla verksamheterna 
direkt söder om hamnen. 

Tidsperspektiv

Eftersom en flytt av resecentrumet inleds 
förmodligen inom ett års tid, kan denna etapp anses 
börja då. 
Etappen i sig innehåller dock flera steg. Flytten av 
resecentrumet, omlokalisering av järnväg och 
nyexploatering av mark.

Tidsramen 0 - 20 år är förmodligen inte orimlig om 
inte inflyttnings/nybyggnadstakten i Landskrona 
ökar dramatiskt och påskyndar kravet på tillgängliga 
centrumnära lokaler.
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Etapp 2
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Denna etapp är tänkt att ske efter etapp1 och efter 
det att den nya venterminalen och resecentrumet har 
anlagts på skeppsbrokajen.
Resecentrumet kommer att generera mer trafik och 
i takt med att pendlingsmöjligheterna har förstärkts 
kan man anta att ett ökat tryck på bostäder i centrum 
uppkommer. 

När bangårdsområdet exploaterats och därmed har 
lämnat en viss bufferzon söderut kan etapp 2 inledas. 
Detta är förutsatt att staden har behov av en 
ytterligare expansion.
Den industriella zonen har förflyttats söderut, i och 
med de avstånd som etapp 1 kräver för 
nybyggnation av bostäder. Och järnvägen försörjer 
de nya verksamhetsfastigheterna. Det är lämpligt 
att hela verksamhetszonen ses över i detta skede 
och nya fastighetsbildningar sker i den randzon som 
gränsar till den nya järnvägsdragningen. Detta för att 
bättre utnyttja tillgänglig mark och minimera 
störningar norrut.

Omlokaliseringar

I den andra etappen sker en del omlokaliseringar för 
att effektivisera användandet av det nya 
järnvägsläget samt bana väg för ytterligare 
expansion av stadskvarter söderut. 
Många av de mindre verksamheter som i dagsläget 
är lokaliserade i de allra nordligaste delarna av 
industriområdet, kan med lämplighet förflyttas till 
de östra delarna istället. Förutsatt att Thorn Lighting 
ABs större fastighet går att dela upp i flera mindre 
tomter. 
Hela den östra delen passar för övrigt utmärkt för 
fortsatt användning av tidigare funktion förutsatt att 
de inte innebär störningar eller risker. 
Med en viss förtätning kan även några av 

fastigheterna från västra delen av området intill 
hamnen förflyttas ut till de östra områdena. 
De som kommer att förlora järnvägslinjen och är 
starkt i behov av den för transport kan lokaliseras 
utmed det nya rangeringsområdet och erbjudas ett 
stickspår för godstransport. 
Tanken är också att de stora fastigheterna från den 
västra delen intill hamnen får avveckla och flytta sin 
verksamhet. De har en tung produktionsindustri som 
kommer att innebära allt för stora påfrestningar på 
de framtida som är tänkt att bebyggas i etapp 3. 

Utbyggnad

Det område som tidigare låg som grönzon för att 
skydda från störningar kan efterhand 
bebyggas. Förutsatt att omlokaliseringarna har skett 
och marken har blivit allt mer tillgänglig kan van-
liga stadskvarter anslutas direkt till huvudstråket. 
En större park anläggs centralt i området och ut från 
den går gröna stråk som hjälper till att skydda mot 
buller och fungerar som övergångszon gentemot de 
tyngre verksamheterna. 

Gatunätet

Gatunätet i denna etapp ansluter ner mot 
primärvägarna för industriell transport. 
Kvarterstrukturen blir relativt stor vilket innebär ett 
flexibelt mönster för alla möjliga sorters 
verksamheter och aktiviteter. Utmed Österleden 
förblir trafiknätet detsamma som tidigare, med några 
mindre undantag. Ett nytt stråk som löper söderut 
från huvudgatan anknyter till den befintliga 
Varvsvägen. Allt eftersom de större verksamheterna 
kan förflyttas kan mindre matargator anläggas från 
detta stråk. 
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Tid

Eftersom det kan vara mycket svår och är olämpligt 
att tvinga verksamheter att omlokalisera kan det ta 
mycket lång tid innan all mark är tillgänglig för att 
slutföra etapp 2. 
Om det nya resecentrumet genererar ett större 
tryck på centrala bostäder är det möjligt att det går 
att använda som hävkraft i processen och köpa ut 
verksamheterna. 
25 till 50 år är förmodligen det tidsperspektiv som 
denna etapp faller inom ramarna för. 

Arealer

De tyngre industriella verksamheterna förflyttas för 
att ge plats för fler och något mindre verksamheter. 
Främst sker omlokaliseringar och förnyelse av de 
funktioner som tidigare varit utspridda i området. 
En tydligare zonering bör kunna erbjuda de företag 
som är beroende av handel ett bättre läge utmed 
Österleden. De verksamheter som inte är inriktade 
på försäljning eller liknande kan då lämpligen 
lokaliseras något mer centralt i området. 
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Etapp 3
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Järnvägen

Allt efterhand som verksamhetsområdena kring 
järnvägen och i östra delen av området har 
omstrukturerats, kan etapp 3 inledas. Järnvägarna 
som löper ut längs hamnen och som har tidigare 
nyttjats av olika verksamheter kan nu kortas ner. 
De kommer att ligga kvar för att främst fortsätta 
försörja 
hamnbassängen och fastigheterna i dess direkta 
närhet. Övriga verksamheter som är beroende av 
järnvägsspåren får omlokaliseras till det nya 
rangeringsområdet. 

Risker och störningar

Av- och pålastning vid järnväg och hamn innebär 
buller och risker med farligt gods. Det är därför 
zonerat så att de närmsta fastigheterna är avsedda 
för industriändamål. Längre norrut tillåts även han-
del, kontor, och service som med rätta åtgärder kan 
klara en hel del buller och störningar. Fastigheterna 
blir då främst avsedda för tyngre handelsfunktioner 
såsom byggvarufirmor, grossister av olika slag eller 
träupplag och liknande. Dessa fastigheter är belägna 
150 meter från hamnbassängen och järnvägarna. 
Efter detta område kommer ett område avsett för lite 
mer störningskänsliga verksamheter och funktioner. 
Inga bostäder kan ligga i denna zon men andra funk-
tioner såsom kontor, service och handel fungerar 
bra. 

Efter de fastigheterna kommer en grönzon som ska 
främst bidra till att dämpa buller och vara som en 
mindre barriär i området även visuellt. 
Grönområdet är 20 till 30 meter brett. De sydligaste 
belägna områden där bostäder tillåts är lokaliserade 
500 meter från hamnbassängen och ungefär 300 
meter från närmsta störande verksamhetsområde. 
Detta bör vara ett tillräckligt avstånd förutsatt att 
verksamheterna och bostadsområdena får korrekta 
bullerskydd samt att områdena utformas på ett vis 
som förhindrar störningar. 
Samma zoneringsprincip gäller österut från 
bostadsområdet bort till järnvägens 
rangeringsområde. 

Gatunätet

Gatunätet omformas i området så att det får ett 
snävare rutnätsmönster då området generellt ska in-
hysa verksamheter av en mindre skala än tidigare. 
De norra delarna som avses för bostäder, kontor, 
service och handel får ett tätt gatunät som kan
 anknytas till huvudgatorna och bidrar till en 
tätbebyggd stadsmiljö. 

Längs den före detta kajkanten anläggs en 
hamnpromenad för de nya stadskvarteren. 
Promenaden går upp till småbåtshamnen och 
anknyter där sedan bort mot resecentrumet och de 
övriga funktionerna
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Bebyggelsestruktur

Som sista steg i denna del har jag valt att gestalta 
den norra delen av stadsstrukturen. Detta har jag 
gjort för att visa hur övergångarna mellan 
Landskronas befintliga struktur övergår till de nya 
områdena, volym- och byggnadsmässigt.

Tanken är att skapa slutna gaturum med gott om 
utrymme och grönska inuti kvarteren. Eftersom 
Landskrona är en grön stad är grönstrukturen en 
mycket viktig del i utformningen. 
Innergårdarna i kvarteren kan sedan ansluta till de 
större grönstråken men samtidigt behålla sin egna 
yta.

De områden som ligger närmast Skeppsbrokajen i 
nuläget har en endast en till två våningar och en 
liten skala. Detta anknyter den nya strukturen till 
med en småskalig bostadsmiljö i park. Vidare 
utvecklas karaktären till högre höjder och slutna 
gaturum ut mot Huvudvägen.

Söder om småbåtshamnen, längs kajen, anläggs ett 
grönstråk som fungerar som hamnpromenad. Intill 
detta område finns stadskvarter med bostäder som 
får ett mycket vattennära och bra läge ut mot 
Öresund.
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Skolfunktion/Vårdinrättning

Offentliga torgmiljöer

Småbåtshamn/Marina

Offentlig parkmiljö

Hamnpromenad
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Småskalig vattennära 
stad med grönska

Sjöstad med park och 
vattenkontakt

Lätt parkstad med stora 
aktivitetsytor

Karaktär

Tät kvarterstad med 
ett brett utbud av service
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Grönstråk genom kvarteret

Plank som insynsskydd

Gemensamt miljöhus

Yta för lekplats

Cykelparkering

Bilparkering

Bilparkering längs gata

Innergårdsexempel

Huvudstråket genom kvarteret hålls helt öppet för gång- och 
cykeltrafik. Zonen är bred och fungerar som ett grönområde.

De privata innergårdarna angränsar rumsligt direkt mot det 
gemensamma grönområdet. Dessa rum är avgränsade genom plank, 
buskage och spaljéer.

Entréer både på insidan och 
utsidan av kvarteren

Småskalig vattennära 
stad med grönska

Sjöstad med park och 
vattenkontakt

Lätt parkstad med stora 
aktivitetsytor

Tät kvarterstad med 
ett brett utbud av service

10m 20m 30m 40m 50m0m
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Slutord

Är en nyetablering av bostäder i norra delarna av 
Väster industriområde möjlig? 
Ja, förutsatt att att fördelarna eftertraktas och att 
investeringarna är möjliga rent ekonomiskt. Det är en kostsam 
process och kommer att ta lång tid.
Samtidigt har Landskrona en enorm tillgång med sin 
vattenkontakt och sitt väldigt fördelaktiga läge i 
Öresundsregionen. Direkta båtförbindelser till Köpenhamn kan 
avsevärt öka attraktiviteten för staden även för danska pendlare 
som då kan ta sig till jobbet på en rimlig tid.

Eftersom det råder en högkonjunktur så har byggtakten ökat 
och det har också kravet på stadsnära bostäder. Förmodligen 
kommer en del av bangårdsområdet att iordningställas för 
exploatering i samband med anläggningen av det nya 
resecentrumet. Hur det går därefter är svårt att förutspå. 

Om Landskrona ska kunna konkurrera med storstadsregionerna 
omkring så behöver staden kunna erbjuda något som är 
svårtillgänglig på övriga platser. Landskrona bör bevara den 
grönska och de öppna landskap som kommunen har och bygga 
en vattennära, tät och grön stad. Som utbyggnaden ser ut idag 
bebyggs stora delar av landskapet med enfamiljsområden och 
stadens kärna och största attraktionskrafter minskar.

Detta förslaget ska förhoppningsvis kunna ge ett exempel på 
att det är möjligt att profilera Landskrona som “staden vid 
vattnet”.

Christoffer Lindskov 2007
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