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KARLSLUNDS LÄGE I STADEN 
 
Planområdet Karlslund ligger i Landskronas nordöstra 
del. Området är cirka 5 kvadratkilometer stort och 
upptar ungefär en femtedel av Landskrona tätorts 
totala yta.  
 
E6:an mellan Malmö och Göteborg sträcker sig öster 
om området. Kopplingen mellan Karlslund och motor-
vägen går via Ringvägen och Österleden. I väster, 
mellan Karlslund och Borstahusen, sträcker sig 
Hälsingborgsvägen som går via Glumslöv och 
Rydebäck vidare till Helsingborg. 1997 länkades 
Landskrona in på Västkustbanan. I och med detta fick 
staden en ny tågstation som ligger cirka 1,5 kilometer 
sydost om Karlslund.277  
 
Karlslund gränsar till fyra områden med olika 
användning. I öster ligger Norra industriområdet med 
storskalig bebyggelse. Bostadsområdet Sandvången, 
byggt på 1950-talet, gränsar till Karlslund längst i 
söder, in mot centrum. I väster ligger den stora 
Karlslundparken och i norr avslutas området av ett 
grönstråk som också skiljer Karlslund från koloni-
området Kopparhögarna. I framtiden har kommunen 
planer på att fortsätta stadens expansion mot norr 
utanför kolonierna i riktning mot Säby. 
 
Från mitten av Karlslund är det cirka 2 kilometer till 
Landskrona centrum, 1,5 kilometer till tågstationen och 
2 kilometer till kusten vid Borstahusen.  
 
I vår beskrivning av området delas Karlslund in i sex 
delområden som vi kommer att nämna i texten; 
Pilåkern, Pilängen, Silverängen, Bronsängen, 
Kopparängen samt idrottsområdet. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
277 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, s. 407. 
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BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING 
 
Karlslund har idag cirka 3 727 invånare. I jämförelse 
med övriga Landskrona bor det fler barnfamiljer i 
Karlslund, medan andelen medelålders och äldre 
hushåll är betydligt färre. När det gäller barnfamiljerna 
är det särskilt yngre barnfamiljer med barn i åldrarna 0-
6 år som är överrepresenterade. Personer över 45 år 
är underrepresenterade. Det råder emellertid en viss 
skillnad mellan de olika delområdena i Karlslund. I 
Pilåkern är åldersfördelningen relativ jämn. I Pilängen 
kan man urskilja en överrepresentation av barnfamiljer, 
både med yngre och äldre barn, samt en under-
representation av medelålders och äldre. I Silverängen 
och Kopparängen är de unga barnfamiljerna tydligt 
dominerande.278 
 
När det gäller medelinkomsten för personer över 20 år 
ligger denna siffra betydligt lägre i Karlslund än i övriga 
Landskrona och även i jämförelse med övriga landet. 
Den genomsnittliga medelinkomsten i Karlslund är 
cirka 136 400 kronor. Detta kan jämföras med ett 
genomsnitt på 193 000 kronor i Landskrona och 
223 000 kronor för Sverige totalt sett. Allra lägst är 
förvärvsinkomsterna i Kopparängen där siffran ligger 
på 113 100 kronor i genomsnitt. I Silverängen är 
medelinkomsten 129 100 kronor, i Pilängen 136 000 
kronor och i Pilåkern 167 500 kronor.279 
 
Andelen utrikes födda i Karlslund är mycket hög. I 
genomsnitt är cirka 44 % av invånarna utrikes födda 
och 61 % har utländsk bakgrund, det vill säga är 
utrikes födda eller födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands. I hela Landskrona är 
andelen utrikes födda 20 %, och i Sverige ligger denna 
siffra på 12 %. I Pilåkern är andelen utrikes födda lägst 
med 26 %. I övriga delar av Karlslund ligger siffran på 
nästan det dubbla; mellan 45 och 52 %.280 

                                                 
278 Statistiska centralbyrån, Folkmängd 2004-12-31 och 
Landskrona kommun, Kommunfakta 2005. 
279 Statistiska centralbyrån, Inkopak 2003-12-31 och Landskrona 
kommun, Kommunfakta 2005. 
280 Statistiska centralbyrån, Folkmängd 2004-12-31 och 
Landskrona kommun, Kommunfakta 2005. 

ÄGOFÖRHÅLLANDEN 
 
AB Landskronahem äger den största delen av marken i 
Karlslund där bostadsbebyggelsen ligger. 281 Totalt har 
företaget cirka 1 743 lägenheter i området.282  
 
Markarydbostäder, som numera ägs av det norska 
bolaget Acta Kapitalförvaltning, äger åtta av 
bostadshusen i Kopparängen, vilket sammanlagt utgör 
245 lägenheter.283  
 
Kommunen äger idrottsområdet, en del av de stora 
grönytorna i bostadsområdet samt en del av den mark 
där det ligger utbildningsverksamheter idag.284  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
281 Lindekranz, Lisa, Planarkitekt, Landskrona kommun. E-post: 
2005-10-28. 
282 Landskronahem AB, Bostadsområden [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.landskronahem.se/index.php?option=com_wrapper&It
emid=119 Hämtad: 2005-12-04  
283 Markarydbostäder AB, Våra områden i Landskrona 
[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.abmb.se/ Hämtad: 2005-12-04 
och Persson, Marie, Markarydbostäder. E-post: 2005-11-02 
284 Lindekranz, Lisa, Planarkitekt, Landskrona kommun. E-post: 
2005-10-28.  
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TIDIGARE FÖRÄNDRINGSARBETEN 
 
Vid årsskiftet 1972/73 stod Landskronahem för första 
gången utan hyresgäster till sina nyproducerade 
lägenheter i Karlslundsområdet. Under året som följde 
fick området allt större problem med tomma lägenheter 
och stor omflyttning. Området fick dåligt rykte och i en 
tidning rubricerades; ”Pilängsbor om Pilängen – 
Isolering, tristess och bråk”.285 
 
Redan innan området var färdigbyggt tvingades 
Landskronahem att vidta åtgärder för att hantera 
problem i området och under åren som gått har en rad 
förändringar genomförts inom ramen för fyra 
omfattande förnyelseprojekt; Pilängsprojektet, 
Norrestadsprojektet, Norrestad 2000 och Karlslunds-
projektet.286 De fyra projekten har haft en stor 
spännvidd och berört nästan samtliga av de tio 
åtgärdskategorier vi beskrivit i kapitel 3, från små 
förändringar av hus och utemiljöer till omfattande 
rivningar. Någon förtätning eller komplettering med nya 
hus har emellertid inte skett och inte heller någon 
förändring av upplåtelseformerna i området. Samtliga 
lägenheter upplåts fortfarande som hyresrätter. 
 
 
Pilängsprojektet 
 
Under 1970-talets början trodde Landskronahem att de 
uppkomna problemen med tomma lägenheter och stor 
omflyttning skulle gå över med tiden och försvinna så 
fort kvarteren blivit mer inbodda.  
 
De åtgärder som gjordes i början inriktades nästan 
uteslutande mot att lösa de sociala problemen. 
Pilängsprojektet var  ett projekt som socialförvaltningen 
ansvarade för och arbetade med i syfte att förbättra de 
sociala förhållandena i området.287 Inom ramen för 

                                                 
285 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, ss. 95-96. 
286 Eneborg, Anders, projektledare Landskronahem. Möte på 
Landskronahems kontor i Karlslund, 2005-09-19. 
287 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, Norrestadsprojektet från idé till verklighet. 

detta projekt anordnades olika typer av sociala 
aktiviteter såsom gårdsfester och 
teaterföreställningar.288 
 
Arbetet blev emellertid svårt att genomföra på grund av 
den, i vissa kvarter, mycket stora omflyttningen och i 
slutet av 1970-talet hade problemen snarare förvärrats 
än förbättrats.289  
 
 
Norrestadsprojektet 
 
I början av 1980-talet stod totalt 600 lägenheter tomma 
i området.290 Landskronahem, kommunen och 
hyresgästföreningen kom gemensamt fram till att en 
helhetssatsning var tvungen att göras. Genom statliga 
miljöförbättringsbidrag och medel som kommunen 
sparat in från det nedlagda Pilängsprojektet kunde det 
så kallade Norrestadsprojektet startas 1980. 291   
 
De största bristerna i området ansågs vara de allt för 
stora och enhetliga kvarteren. I syfte att skapa trygghet 
och identitet i området formulerades tre grundläggande 
idéer för projektet: 
 

- Bryt ner den stora skalan genom att skapa åtta 
mindre kvarter med egen identitet. 

- Åstadkom en bättre gemenskap mellan de 
boende i området genom att förbättra de 
boendes inflytande över planering, skötsel och 
förvaltning 

- Öka tryggheten och servicen i området för att på 
så sätt förbättra trivseln och minska 
omflyttningen. 292 

 
 

                                                 
288 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, s. 98. 
289 Ibid, s. 105. 
290 Ibid, s. 139. 
291 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, Norrestadsprojektet från idé till verklighet. 
292 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, s. 114. 
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I den lokala områdestidningen ”Norrestad – från idé till 
verklighet” beskrevs förnyelsearbetet på följande sätt; 
 
”Varje kvarter och varje gård får en ny och spännande 
utemiljö. I de kvarter där vi redan är igång med miljö-
förbättringar har hyresgästerna valt uteplatser till 
lägenheterna på första våningen, bersåer och pergolor. 
Lekplatserna är nya med många spännande lek-
möjligheter. Grönytorna planeras så att vi skall kunna 
använda dem! Borta är den tid då gräsmattor var 
prydnad och inte fick beträdas. När vi ordnar gårds-
fester eller grillaftnar skall vi kunna utnyttja grönytorna.  
 
Mångskiftade träd och buskar ger ytterligare färg åt 
utemiljön. Så roligt att på höstkanten från de egna 
fruktträden på gården kunna plocka päron och äpplen.  
 
Mellan de olika kvarteren planeras ordentliga, i vissa 
fall skogsliknande, planteringar och kolonilotter och 
nya gång- och cykelstigar. Allt för att vi verkligen skall 
få en avgränsning mellan de olika kvarteren. Till-
sammans gör vi själva en del av arbetet. Planterings-
dagar organiseras där vi under mysiga former planterar 
träd och buskar. Självfallet känner vi ett stort ansvar för 
den utemiljö vi själva varit med om att bygga upp!”293   
 
De viktigaste insatserna som genomfördes under 
Norrestadsprojektet var följande; 
 
Nya kvarter och namnbyte 
 

Området uppfattades som alltför storskaligt och de 
tidigare tre storkvarteren (Pilängen, Silverängen och 
Kopparängen) delades därför upp i 8 mindre enklaver 
med cirka 200 boende i varje. Dessa kvarter utgjorde 
sedan grunden för hyresgästernas organisation, med 
en kontaktkommitté i varje, samt för Landskronahems 
nya decentraliserade fastighetsförvaltning där varje 
kvarter fick sin egen fastighetsskötare.  
 
För att få bukt med områdets dåliga rykte och betona 
försöket att skapa något nytt döptes hela området om. 
                                                 
293 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, ”Norrestad” - från idé till verklighet. 
 

Från början hade namnet för hela området varit 
Pilängen. Genom projektet ändrades namnet till 
Norrestad. (Ytterligare ett senare namnbyte har 
inneburit att området idag kallas för Karlslund.) Även 
de nya åtta kvarteren fick, efter en namntävling, egna 
kvartersnamn och döptes efter vinnarförslaget till 
Dungen, Vången, Backen, Tunet, Ängen, Skogen, 
Hagen och Gläntan.  
 
Miljöförbättringar 
 

För att bryta enhetligheten i området gavs kvarteren 
nya gårdsmiljöer. Varje kvarter fick sin egen identitet 
och särprägel genom att de utformades i en varsin 
etapp med hjälp av hyresgästerna och ”sin egen” 
landskapsarkitekt. Genom gårdsgrupper på cirka 20-25 
personer i varje gjordes de boende delaktiga i miljö-
förändringsbesluten. Särskilda planteringsdagar 
anordnades också där hyresgästerna erbjöds att delta. 
Till vissa av bottenvåningarnas lägenheter skapades 
privata uteplatser och 114 nya odlingslotter 
iordningställdes i området.294  
 

 
Nöjda hyresgäster i sin nya trädgård. Foto: AB Landskronahem.295 

                                                 
294 Ryfelt, Olle, VD Landskronahem (23 augusti, 1990), Skrivelse 
till Kommunstyrelsen angående begäran om kommunens 
deltagande i projekt Norrestad 2000 och Landskronahem AB, 
Landskrona kommun och Hyresgästföreningen, 
Norrestadsprojektet från idé till verklighet. 
295 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, ”Norrestad” - från idé till verklighet. 
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I kvarteren Tunet och Ängen fanns endast 81 hyres-
gäster i de då 256 lägenheterna. Några åtgärder 
gjordes inte i dessa kvarter då det inte ansågs 
ekonomiskt försvarbart.  
 
Den offentliga miljön utformades i en egen etapp för att 
tydligt avgränsa de olika kvarteren från varandra.  
 
Boendeinflytande 
 

En ny organisation med kontaktkommittéer och 
samrådsmöten infördes för att öka hyresgästernas 
inflytande över områdets skötsel och förvaltning. Nya 
kvarterslokaler uppfördes också där de boende kunde 
träffas och där olika fritidsverksamheter kunde 
bedrivas. 
 
Lägenhetsfördelning och alternativ användning 
 

När området byggdes bestod lägenhetsutbudet till en 
övervägande del av lägenheter på tre rum och kök. För 
att bredda befolkningssammansättningen i området 
byggdes ett flertal trerumslägenheter om till större 
lägenheter på fyra och fem rum och kök, samt till 
mindre lägenheter, främst med två rum och kök.  
 
Att hyra ut samtliga tomma lägenheter i området 
ansågs inte realistiskt. Flera av de fastigheter där det 
var svårt att få lägenheterna uthyrda, främst i kvarteren 
Tunet och Ängen, byggdes därför om för andra 
användningsområden såsom; föreningslokaler, 
servicehem, sjukhem, socialkontor, barnstuga, 
skollokaler, utbildningsinternat, och kontorshotell. Drygt 
80 lägenheter gjordes också om till flyktingförläggning 
under åren 1985-1986. 
 
Individuella tillval 
 

För att behandla hyresgästerna mer individuellt och 
inte bara utgå från att alla hade samma behov gjordes 
stora insatser för att erbjuda de boende fler egna 
valmöjligheter. Till exempel infördes individuella 
lägenhetsfonder och hyresgästerna erbjöds invändiga 
lägenhetstillval, möjlighet till uteplats för de boende i 
bottenplan, kolonilotter och så vidare.  
 

Marknadsföring 
 

En omfattande marknadsföringskampanj genomfördes 
för att locka nya hyresgäster till områdets tomma 
lägenheter, både inom Landskrona och från andra 
städer. I olika kampanjsatsningar erbjöds till exempel 
tre månaders gratis hyra, flyttbidrag till pensionärer, 
trerumslägenheter till priset av en tvårumslägenhet 
under första året, två års gratis tågresor till Lund för 
studenter och weekendresor till Tyskland för hyres-
gäster som värvat nya boende till området. 
 
Social-, fritids- och kulturverksamheter 
 

Stora satsningar gjordes för att öka engagemanget, 
solidariteten och gemenskapen i området. Inom 
kvarterens kontaktkommittéer anordnades till exempel 
studiecirklar, gårdsfester, koloniföreningar, och olika 
hobbyverksamheter. Kulturnämnden ordnade med 
större arrangemang såsom kulturaftnar, rock- och 
viscafé, gårdsmusikanter, inspelningsstudio och den så 
kallade scenvagnen med olika arrangemang och 
uppträdanden. Social- och fritidsnämnden arbetade 
med ett gängbearbetningsprojekt, en ungdomsgård 
och en fritidsklubb. På biblioteket anordnades olika 
utställningar och litteraturprogram. 296 
 

 
Scenvagnsuppträdande vid kullen i Storleken.  
Foto: Landskronahems arkiv.297 
                                                 
296 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, Norrestadsprojektet från idé till verklighet. 
297 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, s. 127. 
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Resultatet av Norrestadsprojektet var enligt 
Landskronahems egen utvärdering mycket gott. 
Antalet tomma lägenheter minskade, liksom 
kriminaliteten i området. Området ansågs också ha fått 
ett bättre rykte och blivit mindre segregerat än tidigare. 
Dessutom hade ett unikt samarbete mellan olika parter 
inletts som utgjorde en bra grund att bygga vidare 
på.298 
 
 
Norrestad 2000 
 
1991 inleddes Projektet Norrestad 2000 i syfte att 
undersöka om de positiva förändringar som skett i 
området till följd av Norrestadsprojektet var bestående 
eller om nya brister uppkommit.  Projektet var liksom 
tidigare ett samarbete mellan Landskronahem, 
kommunen och Hyresgästföreningen. Norrestad 2000 
pågick under tre år fram till 1994. 
 
Genom enkätundersökningar bland de boende och en 
SWOT-analys över området formulerades sex 
problemområden som man behövde arbeta vidare 
med; 

- Åtgärder för en mer varierad 
befolkningssammansättning. 

- Förbättrat samarbete mellan 
fastighetsförvaltningen och de boende i 
området. 

- Ökat inflytande för hyresgästerna i 
beslutsfattandet. 

- Förbättrad fritids- och kulturverksamhet i 
området. 

- Ökad trygghet. 
- Åtgärder för att få kommunala nämnder att 

prioritera området. 299 
 
Utifrån kvarvarande positiva effekter från 
Norrestadsprojektet, såsom decentraliserad 
förvaltning, kvartersidentitet och vackra gårdar, 

                                                 
298 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, Norrestadsprojektet från idé till verklighet. 
299 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, Norrestad 2000 - slutdokument. 

utvecklades projektet i syfte att åstadkomma 
förbättringar inom de sex uppsatta problem-
områdena.300 
 
De viktigaste insatserna som genomfördes under 
Norrestadsprojektet var följande; 
 
Samarbete och ökat inflytande 
 

Olika typer av verksamheter som byggde på 
samarbete mellan invånarna utvecklades som till 
exempel odlingslotter, utställningar, och en ”svensk-
skola/boskola” för invandrare. Landskronahem gav 
också de enskilda kvarteren områdesbudgetar, vilket 
gav de boende ökad beslutsrätt i frågor rörande det 
egna kvarteret. En lokal tidning för de boende i 
området producerades också. 
 
Marknadsföring 
 

Två större marknadsföringskampanjer genomfördes i 
syfte att värva nya hyresgäster samt för att 
popularisera området. 
 
Fysiska förbättringar 
 

De fysiska åtgärderna delades in i två kategorier; 
trygghetsskapande åtgärder och allmänna 
förbättringar. Bland annat byggdes ett flertal balkonger 
ut och glasades in, garage och cykelrum uppfördes, 
trapphus målades om, entréer byttes ut, ett nytt 
låssystem installerades och antalet tvättstugor 
utökades. Vissa hus reserverades också för särskilda 
boendegrupper till exempel seniorer, finländare och så 
vidare.301 
 
Trivselaktiviteter 
 

För att öka trivseln i området anordnades en rad olika 
aktiviteter för de boende. Till exempel ordnades 
kulturkvällar, tipspromenader, utflykter och kurser i 
bland annat matlagning och teckning. Även större  

                                                 
300 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen. Program för Norrestad 2000. 
301 Landskronahem AB, Landskrona kommun och 
Hyresgästföreningen, Norrestad 2000 - slutdokument. 
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Karlslundstorget omgestaltades 2002 av landskapsarkitekten 
Monika Gora. Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
 

            
             Rivningar av fem hus i Silverängen 2004.  
             Foto: Roland Bengtsson.302 

                                                 
302 Kemppainen, Tea, Här ska bli en grönare miljö. Helsingborgs 
Dagblad, 2004-07-06. 

arrangemang genomfördes så som julmarknader, vår-, 
sommar- och höstfester.   
 
På grund av lågkonjunkturen i början av 1990-talet, ett 
ökat antal tomma lägenheter och en försämrad 
ekonomi blev det svårt att genomföra projektet fullt ut 
som det var tänkt från början. 
 
 
Karlslundsprojektet 
 
Karlslundsprojektet, eller som det också kallats; 
Karlslund – Stadsdel i förvandling, är det senaste av de 
förändringsarbeten som bedrivits i Karlslund. Projektet 
startade 2001 och är nu inne i sin slutfas.  
 
Satsning på utemiljöerna 
 

Under de första åren var Karlslundsprojektet främst 
inriktat på utemiljöerna i området. Till exempel lades 
stor energi på att gestalta de grönstrukturer som 
planterats under Norrestadsprojektet på 1980-talet. 
Karlslundstorget gjordes också om av landskaps-
arkitekten Monika Gora. Torget fick bland annat ny 
markbeläggning och försågs med lejonskulpturer och 
ett mycket speciellt belysningsarrangemang. 303 
 
Rivning av byggnader 
 

För att lösa de problem som Landskronahem hade i 
vissa av byggnaderna, samt för att ”öka känslan av luft, 
ljus och närhet” i utemiljön, revs fem av husen i 
Silverängen år 2004.304 Redan under 1997 hade två 
byggnader rivits i södra Kopparängen och två 
intilliggande hus omvandlades samtidigt till student-
lägenheter.305  
 
 

                                                 
303 Eneborg, Anders, projektledare Landskronahem. Möte på 
Landskronahems kontor i Karlslund, 2005-09-19. 
304 Landskronahem AB, Broschyr: Karlslund – en stadsdel i 
förvandling. 
305 Landskronahem AB, Historik [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.landskronahem.se/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=13&Itemid=41 Hämtad: 2005-12-04. 
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          Tenngatan byggdes för att avlasta Emaljgatan. Foto:  
            J. Kignell och S. Lager, november, 2005. 

 

 
            Nya lokalgator och parkeringsplatser har anordnats  
            i Kopparängen. Foto: J. Kignell och S. Lager,  
            september, 2005. 
 

 
          Omgestaltad parkeringsyta med nya parkerings- 
            garage. Foto: J. Kignell och S. Lager, november,  
            2005. 

Trafik och parkeringsplatser 
 

Under senare år har Karlslundsprojektets fokus mer 
och mer riktats mot trafik- och parkeringsfrågor.306  
 
För att avlasta den tidigare mycket hårt trafikerade 
Emaljgatan byggdes en helt ny gata i norr; Tenngatan. 
All tvärgående kollektivtrafik flyttades därmed dit. För 
att få ner trafikmängden och hastigheten ytterligare på 
Emaljgatan skall även gatans utformning byggas om 
med start i november 2005. Tanken är att Emaljgatan 
framöver endast skall fungera för genomfartstrafik till 
och från bostadshusen och skollokalerna utmed 
gatan och inte som idag för matning mellan Stenors-
vägen och Idrottsvägen.307 
 
I Kopparängen har nya lokalgator dragits in i området 
och nya parkeringsplatser har anlagts intill husen. 
 
Samtliga större parkeringsytor har genom Karlslunds-
projektet flyttats närmare husen. De lokalgator som 
tidigare löpte mellan husen och parkeringsytorna har 
flyttats ut mot matargatan istället och ”bytt plats” med 
parkeringarna. Parkeringarna har också delats upp 
mer genom att mindre garage tillkommit och 
återvändsgator skapats. I samband med detta arbete 
kommer kollektivtrafiken i öster också flyttas ut till 
Stenorsvägen istället för att gå inom parkeringarna på 
kvartersmark i Kopparängen. Utmed Stenorsvägen 
kommer en ny busshållplats anläggas med separat 
avkörningsficka.   
 
Den tidigare parkeringsnormen på 1,4 bilplatser per 
hushåll hade lett till onödigt stora och öde parkeringar. 
Vid ombyggnationerna har man beräknat 0,9 
parkeringsplatser per hushåll.308 Denna siffra är ändå 
nästan en dubbling av det verkliga bilinnehavet i 
området som idag ligger på 0,5 bilar per hushåll.309 
 
                                                 
306 Eneborg, Anders, projektledare Landskronahem. Möte på 
Landskronahems kontor i Karlslund, 2005-09-19. 
307 Persson, Martin, Landskronahem AB E-post: 2005-11-30 
308 Eneborg, Anders, projektledare Landskronahem. Möte på 
Landskronahems kontor i Karlslund, 2005-09-19. 
309 Statistiska centralbyrån, Bilpak 2004-12-31 och Landskrona 
kommun, Kommunfakta 2005. 
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BIF – Bostadsnära Idrotts- och Fritidsverksamhet 
 

Sedan 2005 deltar Landskronahem i ett helt nytt 
projekt som startats i samarbete mellan Korpen och 
SABO.310 Syftet med projektet Bostadsnära Idrotts- 
och Fritidsverksamhet är att öka den fysiska aktiviteten 
hos barn och ungdomar, samt att främja kontakter 
inom bostadsområdet och därmed skapa en ökad 
trygghet och trivsel.311 I Karlslund har Landskronahem 
hittills anordnat flera idrottsdagar med dans, bord-
tennis, basket och så vidare. Förhoppningen är att 
satsningen på idrottsaktiviteter för unga skall kunna 
fortsätta även i framtiden.312 
 
Namnändring 
 

I samband med Karlslundprojektet byttes namnet 
Norrestad ut mot Karlslund efter parken och 
idrottsområdet i väster. Idag är Karlslund det 
gemensamma namnet för hela stadsdelen.313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
310 Eneborg, Anders, projektledare Landskronahem. Möte på 
Landskronahems kontor i Karlslund, 2005-09-19. 
311 SABO, Boendefrågor [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.sabo.se/ Hämtad: 2005-12-04 
312 Eneborg, Anders, projektledare Landskronahem. Möte på 
Landskronahems kontor i Karlslund, 2005-09-19. 
313 Ibid. 





    
 
                 NULÄGESBESKRIVNING 
 
 

 93

BEBYGGELSESTRUKTUR      
 
Karlslunds bebyggelse består i huvudsak av 63 
bostadshus. Dessa utgörs av trevånings lamellhus 
samt sjuvånings skivhus. I Karlslund finns idag cirka  
1 988 bostadslägenheter. Samtliga av dessa upplåts 
som hyresrätter.  
 
Utöver bostadsbebyggelsen finns dessutom ett 
femtontal byggnader i området för olika typer av 
verksamheter och serviceinrättningar, främst med 
fokus på utbildning, vård och idrott. 
 

 
Trevånings lamellhus utgör den vanligaste byggnadstypen  
i Karlslund. Foto: J. Kignell och S. Lager, november 2005. 

 

 
Sjuvånings skivhus finns i Silverängen och Kopparängen.  
Foto: J. Kignell och S. Lager, november 2005. 

Skola och Utbildning 
 
Förskolan Bronsängen invigdes 1970 (N)314 och består 
idag av åtta avdelningar med totalt 150 barn. Förskolan 
är med i Grön Flagg, vilket betyder att man arbetar för 
Sveriges miljömål och den kommunala Agenda 21. 315 
 
I Karlslund finns fyra skolor för elever i grundskolan; 
Pilängskolan, Tusenskönan, Parkskolan, och 
Karlslundskolan.  
 
På Pilängskolan (F) för årskurs 1-6 går idag 307 
elever. Skolan har en uttalad inriktning mot språk och 
hälsa. I byggnaden söder om Pilängskolan ligger 
Tusenskönan (L) som innehåller både en förskola med 
20 barn och en låg- och mellanstadieskola med 85 
elever. Tusenskönan har inriktning mot montessori-
pedagogik.316 Söder om Karlslundstorget ligger Park-
skolan (Q) som är ett skoldaghem för årskurserna 1-6. 
Eleverna kommer från olika skolor inom kommunen. 
Där finns 12 elevplatser.317 Karlslundskolan (I) är en 
träningsskola för elever med autism och kommunika-
tionsstörningar i årskurs 1-9. Där går idag 12 elever.318  
 
I Karlslund finns idag ingen högstadieskola. Närmaste 
högstadium är Kunskapsskolan (T) som är en friskola 
för elever i årskurs 6-9.  
 

 
Allvar Gullstrandskolan (A) byggdes 1971 mellan 
Kopparängen i öster och idrottsområdet i väster och 
har sedan dess fungerat som stadens huvudsakliga 
gymnasieskola .319 Idag finns där program med 
inriktning mot teknik, naturvetenskap, samhälls-
vetenskap och estetisk verksamhet.320 
                                                 
314 Berggren, K & Hilding, A (1997) Hildings 70-tal, s. 5. 
315 Landskrona kommun, Bronsängen [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://mila.landskrona.se/bronsangen/ Hämtad: 2005-10-28. 
316 Landskrona kommun, Pilängskolan [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://mila.landskrona.se/pilangskolan/ Hämtad: 2005-10-28. 
317 Andersson, Christel, rektor för Parkskolan. E-post, 2005-11-04,  
318 Henke, Ulla, rektor för särskolan i Karlslund. E-post, 2005-10-
31 
319 Berggren, K & Hilding, A (1997) Hildings 70-tal, s. 7. 
320 Gymnasieförbundet, Allvar Gullstrandgymnasiet, [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.allvar.lks-gy.org/ Hämtad: 2005-10-28. 
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            Gullstrandskolan. Foto: J. Kignell och S. Lager, 
            oktober 2005. 

 

 
            Enoch Thulingymnasiets huvudbyggnad. Foto:  
            J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
 

 
           TechFuturums vuxenutbildning. Foto: J. Kignell och  
           S. Lager, oktober 2005 
 

Även Justus Tranchellgymnasiet (A) är etablerat i 
samma lokaler som Gullstrandskolan längs med 
Idrottsvägen. Här finns handels- och administrations-
programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.321  
 
Nya skolor har inrättats i tidigare bostadshus i 
Silverängen längs med Emaljgatan. På Enoch 
Thulingymnasiet (B), som ligger i utspridda lokaler 
längs med Emaljgatan, finns el-, bygg- och industri-
programmet.322 Elise Malmrosgymnasiet (H) är 
etablerat i Silverängen och erbjuder det individuella 
programmet och gymnasiesärskola med inriktning mot 
fordons-, naturbruks-, hotell-/restaurang- och barn- och 
fritid/omvårdnadsprogrammet.323 Totalt går idag 1104 
elever på gymnasieskolorna i Karlslund.324 
 
Längs Emaljgatan i Silverängen ligger även Komvux/ 
Kunskapscentrum (G) som erbjuder grundläggande 
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och 
påbyggnadsutbildning.325 Komvux har sammanlagt 
cirka 1100 elever.326 I Kopparängen har TechFuturum 
(D) etablerat sig i tidigare bostadsbebyggelse. Skolan 
erbjuder högre utbildning inom flera områden och på 
olika nivåer. Under läsåret 2004-2005 hade de 250 
studerande.327 I byggnaden söder om Parkskolan (R) 
finns lokaler där det bedrivs dagverksamhet för 
vuxna.328  
 
 

                                                 
321 Gymnasieförbundet, Justus Tranchellgymnasiet, [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.justus.lks-gy.org/ Hämtad: 2005-10-28. 
322 Gymnasieförbundet, Enoch Thulingymnasiet, [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.enoch.lksgy.org/Huvudmeny/ 
V%e5ra+program Hämtad: 2005-10-28. 
323 Gymnasieförbundet, Elise Malmrosgymnasiet, [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.elise.lks-gy.org/ Hämtad: 2005-10-28. 
324 Andersson, Evy, intagningsansvarig på Landskrona -Kävlinge-
Svalövs gymnasieförbund. E-post: 2005-11-15.  
325 Landskrona kommun, Komvux Landskrona, [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://mila.landskrona.se/komvux/omkomvux/ Hämtad: 
2005-10-31. 
326 Theander, Kajsa, Komvux i Landskrona. E-post, 2005-11-08. 
327 TechFuturum, Allmänt om TechFuturum, [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.techfuturum.se/Techfuturum/ 
omtechfuturum.htm Hämtad: 2005-10-31. 
328 Andersson, Christel, rektor för Parkskolan. E-post: 2005-11-04. 
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I Silverängen ligger Örenäs Dagfolkhögskola (J), som 
är ett alternativ till komvux och gymnasieskola. De har 
den största delen av utbildningen vid Örenäs slott norr 
om Landskrona.329  
 
 
Vårdinrättningar 
 
I Silverängen finns en av Landskronas tre vård-
centraler, Norrestad vårdcentral (J). De andra två finns 
i Västra Fäladen och i Landskrona centrum.330 I 
byggnaden mitt emot vårdcentralen har hemsjukvården 
sina lokaler (S). 
 
I Kopparängen finns servicelägenheter (C) för äldre 
och psykiskt sjuka. Sammanlagt finns där 58 
lägenheter.331 Äldreboendet Blomstertäppan (K) ligger i 
Silverängen, vid sidan om vårdcentralen. Där finns 31 
platser för korttidsboende.332 
 
 
Idrottsanläggningar 
 
I idrottsområdet finns fyra större byggnader för 
idrottsaktiviteter; Örehovs ridhus, Karlslundsbadet, 
ishallen samt stadens idrottshall ritad av arkitekten 
Arne Jacobsen. 
 
 
 

                                                 
329 Folkhögskolornas informationstjänst, Örenäs Folkhögskola 
[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.fin.fhsk.se/page/School/TAB/ 
Facts/SCHOOL_ID/26/orenasfolkhogskola.htm Hämtad: 27 
oktober 2005. 
330 Eniro Sverige AB, Gula sidorna [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.gulasidorna.se Hämtad: 2005-10-27 
331 Landskrona kommun, Särskilt boende för äldre [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.landskrona.se/pages/cgi-
bin/PUB_Latest_Version.exe?allFrameset=1&pageId=115 
Hämtad: 2005-10-27. 
332 Landskrona kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen 
[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.landskrona.se/pages/cgi-
bin/PUB_Latest_Version.exe?pageId=41&allFrameset=1 Hämtad: 
2005-10-27. 
 

Kommersiell service 
 
De flesta av Karlslunds kommersiella verksamheter 
ligger samlade i Bronsängen, vid Karlslundstorget. På 
ena sidan av torget har livsmedelsbutiken Netto, sedan 
några år tillbaka, etablerat sig. Intill Nettobutiken ligger 
en restaurang och pizzeria, samt en kiosk- och 
spelbutik (O). På andra sidan torget ligger 
Landskronahems huvudkontor (P). 
 
Övrig kommersiell service i området finns utmed 
Stenorsvägen i Kopparängen. Där finns frisörsalongen 
Tre stolar i bottenvåningen på ett av bostadshusen, 
liksom närbutiken Svalan (E). 
 
 
Övriga verksamheter 
 
Vid Karlslundstorget hyr Landskronahem idag ut två av 
sina lokaler för föreningsaktiviteter. Harlekinen (O) är 
en amatörteater som startade tillsammans med AB 
Landskronahem och Landskronas kulturförvaltning 
sommaren 2001. Projektet med namnet Kultur i 
Karlslund (KiK) syftade till att samla ihop och aktivera 
de boende i Karlslund och till att öka kulturutbudet. 
Inne i lokalen, som förut inrymde en frisörsalong, hålls 
bland annat föreställningar för barn, olika utställningar, 
gycklaruppträdanden, skrattyoga och kreativa 
verkstäder.333 En utomhusscen på Karlslundstorget 
används under sommarmånaderna för olika 
föreställningar och evenemang.  
 
I samma byggnad som Landskronahems huvudkontor 
har BoIS sin föreningslokal (P) där supportrarna kan 
träffas före och efter matcherna.334  
 
 
 
 

                                                 
333 Landskrona kulturförvaltning, Kultur i Karlslund [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.landskronakultur.se/kik.htm Hämtad: 2005-
10-27. 
334 Eneborg, Anders, projektledare, Landskronahem. Möte på 
Landskronahems kontor i Karlslund, 2005-09-19. 
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GRÖNSTRUKTUR OCH UTEMILJÖ 
 
Karlslunds grönytor är uppdelade i en hierarkisk 
ordning från enskilda trädgårdar till bostadsgårdar, 
gemensamma grönytor och slutligen omkringliggande 
grönområden i omgivningen. 
 
 
Bostadsgårdarna 
 
Varje bostadskvarter är, mer eller mindre, grupperat 
kring en gemensam kvartersgård. På gårdarna finns 
olika typer av lekredskap och sittgrupper.  
 
 
Större grönytor 
 
I bostadsområdet finns tre större grönytor som är 
gemensamma för hela området. Den första av dessa 
ägs av kommunen och ligger mellan Pilängen och 
Silverängen.335 Platsen kallades tidigare för Storleken 
och utgörs av en stor kvadratisk gröning med en hög 
igenvuxen kulle i mitten. Mellan kullen och Stenors-
vägen i öster finns en plan för landhockey och en 
mindre fotbollsplan. Mellan kullen och förskolan i 
väster finns en stor lekplats som är gemensam för hela 
området.  
 
Den andra stora grönytan är nyanlagd och ligger vid 
vårdcentralen i Silverängen. Tidigare låg det 
byggnader på denna mark, men dessa hus har nu 
rivits.336 Ytan består till största delen av gräs med 
grusade gångar som slingrar sig fram längs de anlagda 
kullarna. Vegetationen är fortfarande relativt låg.  
 

 
 

                                                 
335 Lindekranz, Lisa, Planarkitekt, Landskrona kommun. E-post, 
2005-10-28. 
336 Landskronahem AB, Broschyr: Karlslund – en stadsdel i 
förvandling. 

 
    ”Storleken” mellan Pilängen och Silverängen. Foto: J. Kignell  
     och S. Lager, november, 2005. 

 
 
 

 
    Den nyanlagda parken i Silverängen. Foto: J. Kignell och  
    S. Lager, oktober, 2005. 
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  Grönytan i Kopparängen. Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 
  2005. 
 
 
 
 

 
 Skogsdungens scenplats i Kopparängen. Foto: J. Kignell och  
 S. Lager, november, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje grönytan ligger i Kopparängen, mitt emot 
Gullstrandskolan. Ytan ägs av kommunen337 och har 
tidigare använts för odlingslotter, fotbollsplaner och 
lekområde.338 Idag är platsen helt igenvuxen. Bakom 
denna gräsyta fortsätter den gröna platsen österut och 
övergår då till en skogliknande träddunge med en 
större glänta mitt i samt en plats som tidigare 
användes som teaterscen för olika arrangemang. Idag 
står scenplatsen dock öde och förfallen. 
 
På olika platser mellan bostadshusen och kvarteren 
finns bollplaner för sportaktiviteter, som till exempel 
landhockey, basket och boule.  

 
På två platser i Karlslund finns idag odlingslotter för de 
boende i området. Den ena ligger i Kopparängen och 
den andra i Silverängen. 

 
 

 

 
  Boule- och basketplaner i Kopparängen. Foto: J. Kignell och  
  S. Lager, oktober 2005. 
 
 
                                                 
337 Lindekranz, Lisa, Planarkitekt, Landskrona kommun. E-post, 
2005-10-28. 
338 Andersson, Jan & Andersson, Yvonne, bovärdar, 
Landskronahem. Möte på bovärdskontoret i Kopparängen, 2005-
10-18.   
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Prunkande odlingslotter i Silverängen.  
Foto: J. Kignell och S. Lager, september 2005. 
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          Idrottsområdet. Foto: J. Kignell och S. Lager,  
          november 2005. 

 

 
          Karlslundsparken med djur- och lekpark. Foto:  
          J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
 

 
          Havet vid Borstahusen. Foto: J. Kignell och S. Lager, 
          november 2005. 

Idrottsområdet 
 
Västra delen av Karlslund utgörs av ett stort 
idrottsområde. Anläggningen rymmer bland annat 
fotbollsplaner, tennisbanor, friidrottsanläggning, ridhus, 
ishall, simhall och idrottshall. I området ligger också 
stadens fotbollsarena. 
 
 
Grönområden i anslutning till Karlslund 
 
Utanför Karlslund finns stora grönområden som kan 
nyttjas av Karlslundsborna. I väster ligger Karlslunds-
parken med en stor lekplats och en djurpark. Där finns 
olika djur såsom grisar, getter, kor och fåglar.  
 
Andra viktiga grönområden i Karlslunds närhet är 
parkerna i Landskrona centrum, havet och stranden vid 
Borstahusen, grönstråket mot koloniområdet Koppar-
högarna och det skånska odlingslandskapet utanför 
bebyggelsen i norr. 
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Karlslundstorget 
 
Karlslundstorget invigdes 1970 och hette från början 
Pilängstorget.339 I folkmun kallades torget för 
Geatorget efter den tidigare livsmedelsbutiken Gea 
som förut låg i Nettos lokaler. Namnet används 
fortfarande av en del Landskronabor. 
 
Karlslundstorget ligger i Bronsängen och omges av en 
byggnad i söder som inrymmer Landskronahems 
huvudkontor och BoIS föreningslokal. På andra sidan 
av torget ligger en L-formad byggnad med dagligvaru-
butiken Netto, en pizzeria och en kulturföreningslokal 
mot torget. Denna byggnad inrymmer även en kiosk- 
och spelbutik, som dock inte har sin entré direkt mot 
torget utan nås via en inomhusgång genom 
byggnaden. 
 
Torget ligger upphöjt cirka en meter på östra sidan och 
två meter på västra sidan. Karlslundstorget kan nås av 
funktionshindrade endast via en smal ramp på östra 
sidan av torget. Man kan också ta sig dit från 
parkeringsplatserna i norr via den L-formade 
byggnaden där det också finns en ramp för Nettos 
kundvagnar. I övrigt tar man sig via trappor upp på 
torget. Torget saknar cykelparkeringar eftersom det är 
så svårt att ta sig upp med cykel.  
 
Torget omgestaltades 2002 av landskapsarkitekten 
Monika Gora. Markbeläggningen på torget utgörs idag 
av asfalt och gatstenar. På torget finns en rund damm 
med en fontän i mitten, höga lejonstatyer i sten samt 
två halvrunda träläktare som ska påminna om en enkel 
amfiteater. Här spelas teatrar och andra föreställningar 
ibland upp av kulturföreningen vid torget. Belysningen 
på torget utgörs av lysande klot i olika storlekar och 
färger.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
339 Berggren, K & Hilding, A (1997) Hildings 70-tal, s. 5. 

 
 
 

      
 
 

 
Bilder från Karlslundstorget. Foto: J. Kignell och S. Lager, 
september - november 2005. 
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TRAFIKSTRUKTUR  
 
Vägnätet 
  
Karlslund är ett typiskt SCAFT-område med en 
matargata som går runt hela området och med 
lokalgator som matar parkeringsytorna med bilar. 
 
Den runtgående matargatan/uppsamlingsgatan utgörs i 
huvudsak av fyra vägar; Stenorsvägen, Tenngatan, 
Idrottsvägen och Karlslundsvägen.  
 
Stenorsvägen är en genomfartsgata som skiljer 
Karlslund från Norra industriområdet. Vägen börjar vid 
Landskrona lasarett i söder och fortsätter upp till 
Tullstorpsvägen i norr. Stenorsvägen trafikeras av cirka 
3 300 fordon per vardagsdygn. Trafiken utgörs främst 
av den tunga trafiken som ska till Norra industri-
området och av de boende i Karlslund.  Trafiken till 
industriområdet utgörs även av farligt gods. 
Hastighetsklassificeringen är 50 km/h på hela sträckan.  
 
Tenngatan är en uppsamlingsgata i norra Karlslund 
som används av de boende i Kopparängen och av 
kollektivtrafiken. Hastigheten är 50 km/h. 
 
Emaljgatan är en uppsamlingsgata som förbinder 
Stenorsvägen med Idrottsvägen och skiljer Koppar-
ängen i norr från Silverängen i söder. Gatan används 
av de boende och av dem som skall till verksam-
heterna i området. Kollektivtrafiken går idag inte på 
Emaljgatan. 
 
Idrottsvägen skiljer bostadsområdet från idrottsområdet 
i väster. Gatan trafikeras mest av dem som ska till 
Netto vid Karlslundtorget eller till utbildningsverksam-
heterna i området. Utanför Gullstrandskolan utgörs 
trafiken av cirka 1250 fordon per vardagsdygn. Längs 
med Idrottsvägen finns kantstensparkeringsplatser för 
bilar i båda färdriktningarna. Hastigheten är 50 km/h. 
Utanför skolorna är dock maxhastigheten sänkt till 30 
km/h. Hastigheten säkras genom fartdämpande 
åtgärder i form av avsmalningar i gatubredden, 
upphöjningar och annan markbeläggning.  

 
  Hastighetsdämpning på idrottsvägen utanför skolorna. Foto:  
  J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
 
Karlslundsvägen längs Pilåkerns västra sida börjar vid 
Ringvägen och slutar som en återvändsgata vid 
idrottsområdet. Den högsta tillåtna hastigheten är 50 
km/h. 
 
Ringvägen är en genomfartsled söder om området 
som trafikeras av cirka 8 200 fordon per vardagsdygn. 
Vägen används av dem som exempelvis kör av från 
E6:an sydost om Landskrona och som ska vidare till 
stadsdelar i stadens ytterkant, till Borstahusen eller till 
andra mindre orter utanför staden. Längs Ringvägen 
har två cirkulationsplatser anlagts, en vid Stenors-
vägen och en vid Pilåkersgatan. Den högsta tillåtna 
hastigheten är 50 km/h.  
 
Övriga gator i området, lokalgatorna, matar parkerings-
ytorna med bilar från de större vägarna. Dessa utgörs 
av Pilgården, Pilåkersgatan, Pilängsrundeln, Silver-
gården och Koppargården. I Kopparängen har, under 
senare år, vägar dragits in i bebyggelsen och 
parkeringsytor har anlagts vid TechFuturum. Bussgator 
har också anordnats på en del platser där bilar tidigare 
kunnat köra. 
 
Enligt SCAFT-principen är parkeringsytorna anlagda 
mellan bostadsbebyggelsen och de större vägarna. 
Stora parkeringsanläggningar finns i anslutning till 
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Stenorsvägen, Tenngatan, Emaljgatan, Silvergården 
och Pilåkersgatan. I Pilåkern finns också parkerings-
platser vinkelrätt mot lokalgatorna. 
 
Enligt Statistiska Centralbyråns statistik över bil-
innehavet i Karlslund ligger denna siffra i genomsnitt 
på 0,51 bilar per hushåll.340 När parkeringsplatserna i 
området nyligen gjordes om anlade man cirka 0,9 
bilplatser per hushåll, vilket var en minskning av den 
tidigare parkeringsnormen på 1,4 bilar per hushåll.  
 
 
Gång- och cykelstråk  
 
Även gång- och cykelvägarna följer SCAFT-principen. 
Längs med Stenorsvägen, Karlslundsvägen, Pilåkers-
gatan och större delen av Idrottsvägen löper gång- och 
cykelvägarna separat, jämsides med bilvägarna. Inne i 
bostadsområdet finns enbart gång- och cykelvägar 
mellan områdets olika delar. 
 
Mot stationen finns idag två gång- och cykelstråk, ett 
utmed Ringvägen och ett som går från Emaljgatan 
genom industriområdet. Över Ringvägen finns idag tre 
övergångar för gång- och cykeltrafik ner mot centrum. 
Österut mot Borstahusen finns bitvis separata gång- 
och cykelvägar, bitvis får man färdas utmed bilgatorna. 
Norrut mot Säby saknas gång- och cykelvägar helt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
340 Statistiska centralbyrån, Bilpak 2004-12-31 och Landskrona 
kommun, Kommunfakta 2005. 
 

Kollektivtrafik 
 
Busslinje 1 mellan Kopparängen och Borstahusen via 
centrum och tågstationen, har en turtäthet på 15 
minuter. Busslinje 2, med en turtäthet på 15 minuter, 
går från Gullstrandskolan till Västra fäladen via 
lasarettet och centrum. Längs Ringvägen går busslinje 
4 mellan Borstahusen och stationen.341 Det finns även 
en buss för alla BoIS-supportrar, 84:an, som går till 
fotbollsarenan från tågstationen, centrum och 
Borstahusen. Denna buss går endast då BoIS spelar 
hemmamatch. 342 
 
Från Gullstrandskolan går regionala bussar via 
centrum till mindre orter i och utanför Landskrona 
kommun, som till Svalöv via Tågarp och Härslöv, Eslöv 
via Asmundstorp och Teckomatorp, Dösjebro via 
Häljarp och Annelöv samt till Malmö via Hofterup, 
Löddeköpinge, Bjärred, Lomma och Arlöv. Dessa 
bussar går i regel 2 gånger under morgonen/ 
förmiddagen och 2 gånger under eftermiddagen/ 
kvällen.343 
 
Idag går busstrafiken i öster till vissa delar innanför 
parkeringsytorna, på kvartersmark, men i framtiden 
kommer all kollektivtrafik att flyttas ut till Stenorsvägen. 
 
Tågstationen nås både med de lokala bussarna och 
med cykel eller till fots. Att gå mellan Karlslund och 
stationen tar cirka 12 minuter och med cykel tar det 
cirka 5 minuter. Öresundstågen mellan Malmö och 
Göteborg går varje timme. Det tar 2 timmar 40 minuter 
att ta sig mellan Landskrona och Göteborg. Pågatågen 
som går mellan Malmö och Helsingborg går tre gånger 
per timme. Till Malmö tar det 30 minuter, till Lund 15 
minuter och till Helsingborg 12 minuter.344  
 
                                                 
341 Skånetrafiken, Reseplaneraren [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.skanetrafiken.se/ Hämtad: 2005-10-26. 
342 Skånetrafiken, Ta linje 84 till MFF:s, Mifs, HIF:s och BoIS 
hemmamatcher! [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.skanetrafiken.se/ Hämtad: 2005-10-26. 
343 Skånetrafiken, Reseplaneraren [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.skanetrafiken.se/ Hämtad: 2005-10-26. 
344 Ibid. 
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        Ortofoto: Teknik & Stadsbyggnad,                         
         Landskrona kommun, 2006 

Busslinjenät 
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Busshållplats i anslutning till utbildningsverksamheterna i 
Karlslund. Foto: J. Kignell och S. Lager, september 2005 
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